


















APRESENTAÇÃO

Com inegável satisfação apresentamos ao meio jurídico e acadêmico 
o novo número da Revista Jurídica coordenada pelo Centro de Estudos 
da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Ressaltamos os esforços de 
aproximação do periódico com os padrões de excelência para revistas 

Nível Superior - CAPES, bem como o alto nível e a profundidade dos textos e 
artigos nela contidos, produzidos por notáveis juristas e estudiosos do direito.

Este volume representa a contribuição da Procuradoria-Geral do 
Distrito Federal ao mundo jurídico, ampliando-se o alcance de nossas 
atividades institucionais na busca do aprimoramento do próprio sistema 
jurídico como um todo. 

A ideia, portanto, é prosseguirmos com este projeto editorial para 
assim disseminar ideias e opiniões jurídicas, propósito da Procuradoria-Geral 

diária do direito.

Esperamos que o trabalho atinja seu objetivo na construção de uma 
advocacia pública com atuação doutrinariamente sólida e desperte em seus 

nos textos que compõem essa edição da Revista Jurídica da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal. 

Boa leitura a todos!

Brasília, 23 de outubro de 2014

PAOLA AIRES CORRÊA LIMA
Procuradora-Geral do Distrito Federal
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ANÁLISE DAS DEMANDAS JUDICIAIS DE 
MEDICAMENTOS: UMA ABORDAGEM DA 

REALIDADE ATUAL DO DISTRITO FEDERAL

Cosme Santana Cardoso*

RESUMO: Apesar dos avanços no acesso aos medicamentos no Sistema 
Único de Saúde - SUS, tem-se observado uma demanda judicial crescente 
pelo seu fornecimento. O objetivo foi identificar, quantificar e qualificar 
os medicamentos que foram garantidos mediante ações judiciais no 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT em 2011, 
além de verificar se houve a diminuição da quantidade de medicamentos 
padronizados garantidos em juízo, registrados no sistema de informações 
judiciais da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. A pesquisa realizada 
é classificada como documental, descritiva, com coleta retrospectiva 
de dados, expressada de forma quali-quantitativa. Dos 250 processos 
tabulados, 216 foram utilizados para este trabalho. 100% dos processos 
analisados referiam-se a ações individuais. Dos processos analisados, 
destaca-se que 246 medicamentos foram judicializados no DF em 2011. 
Portanto, fica evidente uma atuação do Judiciário local não condizente 
com as políticas públicas do SUS.

Palavras-chave: Direito à saúde. Medicamentos. Ações judiciais. Listas 
oficiais.

ANALYSIS OF LAWSUITS THAT DEMANDS DRUGS: 
AN APPROACH TO THE CURRENT REALITY OF THE 

FEDERAL DISTRICT

ABSTRACT: Therefore advances in access to medicines in to SUS, there 
has been a lawsuit by increasing its supply. The objective was to identify 
and quantify the drugs that were secured through litigation in TJDFT in 
2011, and see if there was a decrease of the amount of standard drugs 
secured in court, registered in the system of judicial information from 
the Procuradoria-Geral do Distrito Federal. The research is classified as 
documentary, descriptive and retrospective data collection, expressed in 
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a quali-quantitative way. Between 250 cases tabulated, 216 were used for 
this research. 100% of the cases analyzed refer to individual litigations, 
where 82.5% of the total were injunctions and coercive actions. Of the 
cases examined, it is noteworthy that 246 medicines were judicialized in 
DF in 2011. Therefore, there is clearly a work of the local judiciary is not 
consistent with the public policy of the SUS.

Keywords:  Right to health. Drugs. Lawsuits. Official lists.

1 INTRODUÇÃO

A saúde é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
como o primeiro princípio básico para a felicidade, as relações harmoniosas 
e a segurança de todas as pessoas (OMS, 1946). A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948, em seu artigo XXV, item 1, declara que todo ser 
humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a sua 
família saúde e bem-estar, inclusive cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis (ONU, 1948).

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 6o, positiva em 
nosso ordenamento jurídico uma nova concepção de direitos pertencentes 
à coletividade e ligados à justiça distributiva e ao bem-estar social, os 
direitos sociais. Estes direitos têm o objetivo de promover a justiça social 
e uma distribuição mais equânime, integral e universal dos recursos 
econômicos e sociais. Esses direitos continuam a ser garantidos nos artigos 
196 a 200, os quais tratam sobre a saúde como direito da cidadania (de 
todos), a equidade e a integralidade na prestação das ações e serviços de 
saúde, entre outros. Além da Constituição Federal, o direito à saúde e, 
consequentemente, o direito à assistência farmacêutica estão positivados 
em outras normas infralegais.

A Assistência Farmacêutica (AF) é parte integrante das ações de 
assistência terapêutica integral à saúde e envolve a alocação de volumosos 
recursos públicos ao setor. O direito à saúde foi regulamentado pela Lei 
Orgânica da Saúde (Lei 8080/90), que em seu artigo 6º determina, como 
uma das funções do Sistema Único de Saúde (SUS), a formulação da 
política de medicamentos e a responsabilidade pela execução de ações de 
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (BRASIL, 1990).

A AF foi estabelecida como a Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica (PNAF) pela Resolução CNS no 338, de 6 de maio de 
2004 (BRASIL, 2004). Após as publicações das Políticas Nacionais de 
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Medicamentos e de Assistência Farmacêutica houve muitos avanços e 
conquistas tanto no acesso a medicamentos constantes nas listas oficiais 
como nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs). Apesar 
dos avanços no acesso aos medicamentos no SUS, tem-se observado uma 
demanda judicial crescente pelo seu fornecimento (BRASIL, 2011).

O direito à assistência integral farmacêutica implica a 
responsabilidade compartilhada entre os entes federativos na garantia 
da equidade no acesso aos medicamentos no SUS, de forma a garantir o 
acesso igualitário e universal aos medicamentos para a assistência integral 
à saúde dos cidadãos (BRASIL, 2011).

Na opinião de Delduque & Marques,

Os cidadãos munidos de prescrições médicas oriundas tanto de serviços 
públicos quanto privados de saúde, e com base no direito à saúde 
garantido pelo ordenamento jurídico, vem demandando juridicamente o 
Estado para que este, representado por seus entes federados, forneça-lhes 
determinado medicamento. (DELDUQUE & MARQUES, 2011, p. 98)

Porém, a garantia do direito à saúde no Brasil é muito complexa, 
pois requer, entre outros, gastos elevados e depende de uma política 
pública. Mas, como fazer para garantir um direito universal e integral para 
todos, já que a própria OMS considera a saúde como um item essencial 
para a felicidade?  

Diante do exposto, surge a problemática em questão: Quais os 
medicamentos e as respectivas qualidades e quantidades que foram 
garantidos por meio de decisões judiciais no Distrito Federal no ano de 
2011?

Delduque & Marques (2011) demonstraram que as ações judiciais 
que tratavam de medicamentos apontavam para um grande número de 
provimentos no sentido de garantir produtos que estão nas listas oficiais. 
Destacaram, ainda, que a totalidade dos processos analisados referia-se a 
ações individuais e, em sua maioria, tramitavam como ações cominatórias1. 
Nesse sentido, é importante investigar a realidade atual do DF, pois, com 
a criação do Comitê Executivo da Saúde em 2011, estima-se que esses 
medicamentos tenham sido, em sua maior parte, não padronizados e os 
padronizados resolvidos pela via extrajudicial.

1 Ações cominatórias são aquelas ações propostas para se obter, judicialmente, o bem da vida pleiteado 
no caso concreto, podendo ser solicitado ao juiz que fixe multa, a qual poderá ser diária, para ser paga 
pelo réu enquanto não cumprir a obrigação de fazer.

Análise das Demandas Judiciais de Medicamentos: 
Uma Abordagem da Realidade Atual do Distrito Federal
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Este artigo apresenta os resultados de pesquisa sobre as demandas 
judiciais de medicamentos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios (TJDFT), no ano de 2011, bem como busca evidenciar quais 
medicamentos foram mais garantidos por meio das ações judiciais e sua 
inserção ou não nas listas oficiais ou PCDTs.

Dentro desse contexto, foi realizada uma pesquisa descritiva, 
documental, expressada de forma quali-quantitativa, com levantamento 
de dados judiciais sobre medicamentos.

A finalidade deste trabalho é identificar, qualificar e quantificar os 
medicamentos que foram garantidos mediante ações judiciais no Distrito 
Federal em 2011, além de verificar se houve a diminuição de medicamentos 
padronizados garantidos em juízo e, bem como, tentar chegar a possíveis 
conclusões.

2 METODOLOGIA

Tratou-se de uma pesquisa descritiva, documental com coleta 
retrospectiva de dados judiciais sobre medicamentos na Procuradoria-
Geral do Distrito Federal, no ano de 2011, expressada de forma quantitativa, 
mas que se utilizou também de análise qualitativa.

As variáveis consideradas no estudo foram quantidades de 
medicamentos e medicamentos garantidos, tipos de ações judiciais, listas 
de medicamentos oficiais e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

Os dados foram obtidos a partir do banco de dados do sistema 
de informações judiciais da Procuradoria de Meio Ambiente, Saúde e 
Patrimônio Urbanístico (PROMAI), especializada em atendimento das ações 
relacionadas à saúde, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), 
no mês de setembro de 2012. Destaca-se que o banco de dados consultado 
não é de acesso público. Esses dados foram fornecidos diretamente pela 
instituição, após solicitação junto à PROMAI, já em formato de planilha do 
programa Excel, na qual se filtrou as ações relacionadas a medicamentos 
do ano de 2011, após serem sistematizados utilizando a palavra-chave 
“medicamento” e o campo filtrado “assunto”. O número total de ações 
obtidas após a filtragem foi 250. 

Para os processos constantes na planilha que não continham o nome 
do medicamento no campo assunto, foi realizada uma busca no site do 
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TJDFT utilizando-se como critério os números dos respectivos processos, 
com o objetivo de localizar os nomes dos medicamentos.

Foi acessado o portal do TJDFT, no link “consultas”; na 1a e na 2a 
Instâncias, utilizou-se como tipo de pesquisa o número do processo. Nos 
processos vinculados à 1a e à 2a Instâncias, no item “origem”, verificou-se 
se constava ou não o nome do medicamento garantido. 

Das 250 demandas judiciais analisadas durante o ano de 2011 no 
DF, 216 foram usadas para o estudo, pois não foi possível identificar o 
medicamento solicitado nos 34 processos excluídos desta pesquisa. 

As informações obtidas foram analisadas estatisticamente e expostas 
por meio de tabelas do programa Excel.

3 A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE

3.1 Histórico e conceitos

Como destacam Vianna et al (1999), o termo judicialização pode 
ser utilizado para descrever o alargamento das relações sociais como 
objetos do direito, passíveis de serem trazidas à discussão jurídica e, 
também, judicial. Apontam os autores que as transformações trazidas 
pela Constituição Federal de 1988 no Brasil alargam as possibilidades 
de ações junto ao Poder Judiciário e, assim, este Poder vem decidindo 
crescentemente sobre os mais diversos temas sociais, políticos e também 
econômicos, que passam a ser abrigados pelo Direito. Entre esses temas, 
encontra-se a saúde.

A origem da judicialização da saúde ainda é duvidosa no Brasil, 
além da amplitude e diversificação das demandas nos tribunais. Essa 
dúvida decorre da “ausência de estudos sistemáticos e comparativos” e 
da dimensão da “judicialização e seus diferentes níveis de expressão nas 
cortes” (PENALVA et al, 2011, p. 8).

A judicialização da saúde iniciou-se com a busca pelos medicamentos 
antirretrovirais, para a defesa do vírus da imunodeficiência adquirida - 
HIV. Observou-se ainda que as prescrições continham tanto medicamentos 
incorporados como não incorporados pela Assistência Farmacêutica do 
SUS, além do aumento exponencial das ações judiciais e dos gastos com 
medicamentos (PEPE et al, 2010a). 

Análise das Demandas Judiciais de Medicamentos: 
Uma Abordagem da Realidade Atual do Distrito Federal
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Por conta desses fatos, houve uma preocupação do Poder Judiciário, 
representado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o qual designou a 
Audiência Pública nº 04, com o intuito de reunir representantes técnicos 
e jurídicos vinculados à saúde pública para discussão do tema. Dessa 
audiência, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação 
nº 31/2010, com informações para garantir mais eficiência na solução das 
demandas judiciais relativas à saúde (CNJ, 2012).

O CNJ editou, então, a Resolução nº 107/2010, instituindo, no 
seu âmbito, o Fórum Nacional para o monitoramento e resolução das 
demandas de assistência à saúde, denominado Fórum Nacional Judiciário 
da Saúde, constituído pelos Comitês Executivos Estaduais com a finalidade 
de coordenação e execução de ações específicas consideradas relevantes. 

Atendendo à determinação da Resolução 107/2010, do CNJ, foi 
criado, em 2011, o Comitê Executivo Distrital da Saúde. Entre as funções 
deste Comitê estão a monitoração das ações judiciais que envolvam a 
garantia do acesso à saúde e o fornecimento de medicamentos, no âmbito 
do DF (CNJ, 2012).

Nesse sentido, espera-se que o fenômeno da judicialização 
seja minimizado com a criação desses Comitês Executivos da Saúde, 
assegurando, com isso, a dignidade humana e o direito social à saúde 
constitucionalmente garantidos.

3.2 O direito à saúde na Constituição Federal e nas normas 
infraconstitucionais

As Constituições brasileiras anteriores a de 1988 tratavam a saúde 
vinculada ao mundo do trabalho, reduzindo-a ao conceito de assistência 
sanitária, hospitalar e médico-preventiva. 

A Constituição atual estabeleceu uma quebra de paradigma ao 
estabelecer, no artigo 1o, inciso III, a dignidade da pessoa humana como 
fundamento da República Federativa do Brasil, e a promoção do bem de 
todos, no artigo 3o, inciso IV, como um de seus objetivos (BRASIL, 2011). 
Esses foram os grandes impulsionadores do direito à saúde no Brasil.

A saúde está inserida no rol dos direitos sociais constantes no artigo 
6o e tratada como direito de todos e dever do Estado, no artigo 196 da 
Carta Magna. Já o artigo 197 declara que as ações e serviços de saúde são 
de relevância pública, que nada mais é que a realização dos objetivos e 
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fundamentos da República Federativa do Brasil - artigos 1o e 2o (BRASIL, 
2011). Dessa maneira, quando um serviço público relevante entra em 
confronto com outro que não tenha essa qualificação, o administrador 
público deverá privilegiar a saúde, por exemplo, ao garantir de um 
determinado medicamento essencial a uma vida digna e saudável. 

O artigo 198 da Constituição Pátria afirma que as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, 
organizada segundo as diretrizes da descentralização, da integralidade 
da assistência e da participação da comunidade. As atribuições dessa 
rede, denominada SUS, estão enumeradas no artigo 200 da Constituição 
(BRASIL, 2011).

Para consolidar esse direito e para organizar todo o Sistema de 
Saúde foi promulgada a Lei Orgânica da Saúde. As autoras, Delduque 
& Marques (2011), registram que, para materializar e organizar o SUS no 
Brasil, foram promulgadas as Leis 8080/1990 e 8142/1990. A Lei 8080/1990, 
em seu artigo 6o, inciso I, alínea d, estabelece que um dos campos de atuação 
do SUS é a execução de ações de “assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica”. Em seu artigo 7o estabelece que a assistência à saúde deve 
ser prestada de forma integral, universal e igual (BRASIL, 1990).

Com o objetivo de enfrentar os gargalos e produzir inovações na 
organização e nos processos de gestão do sistema, foi implementado o 
Pacto pela Saúde 2006, aprovado pela Portaria GM/MS no 399/2006, nas 
suas três dimensões: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. 
Dentro do Pacto de Gestão existe o Bloco de Financiamento da Assistência 
Farmacêutica, segundo o qual a Assistência Farmacêutica será financiada 
pelos três gestores do SUS (BRASIL, 2006).

A Lei 12401/2011, que alterou a Lei 8080/1990, declara em seu 
Título II, no Capítulo VIII, o qual trata sobre a assistência terapêutica e a 
incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS, que a assistência 
terapêutica integral a que se refere a alínea d, inciso I, art. 6o da Lei 8080/1990, 
consiste em dispensar as prescrições dos medicamentos e dos produtos 
de interesse à saúde que estejam em conformidade com os PCDTs e, na 
ausência destes, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos 
gestores federal, estaduais, distrital e municipais (BRASIL, 2011). Essa 
lei aumentará o acesso da população a medicamentos e procedimentos 
relacionados à saúde, inclusive os casos demandados por decisão judicial. 
Com isso, o Judiciário contará com parâmetros mais precisos para subsidiar 
as suas ações na área de saúde. 

Análise das Demandas Judiciais de Medicamentos: 
Uma Abordagem da Realidade Atual do Distrito Federal
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O Decreto 7508/2011, que regulamentou a Lei 8080/90, visa dar 
mais transparência a essa estrutura, com a finalidade de garantir maior 
segurança jurídica na fixação das responsabilidades dos entes federativos. 
A regulamentação contribuirá, também, para um melhor esclarecimento do 
Ministério Público e do Poder Judiciário a respeito das responsabilidades 
- competências e atribuições - dos entes federados nas redes de atenção à 
saúde. Além disso, preconiza em seu artigo 28 que o acesso à assistência 
farmacêutica deve ser universal e igualitário (BRASIL, 2011).

Nesse diapasão, após mais de uma década de luta, é finalmente 
sancionada a lei que regulamenta os gastos com saúde. A Emenda 
Constitucional 29/2000 (EC 29/2000), que obriga os governos federal, 
estaduais e municipais a aplicarem percentuais mínimos na área da saúde, 
foi regulamentada por meio da Lei Complementar 141/2012. Essa Lei 
regulamenta o § 3o do art. 198 da CF para dispor sobre os valores mínimos 
a serem aplicados anualmente pelos entes federados em ações e serviços 
públicos de saúde (BRASIL, 2012).

Dentro desse conjunto de normas, temos ainda a Política Nacional de 
Medicamentos (PNM), aprovada pela Comissão Intergestores Tripartite e 
pelo Conselho Nacional de Saúde, constante na Portaria GM/MS 3916/1998, 
como parte fundamental da Política Nacional de Saúde, com o propósito 
de “garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, 
a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados 
essenciais”. Entre as suas principais diretrizes estão o estabelecimento 
da relação de medicamentos essenciais e a reorientação da assistência 
farmacêutica (BRASIL, 1998). 

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), 
aprovada pela Portaria GM/MS 507/1999, é uma publicação do Ministério 
da Saúde na qual constam os medicamentos para o controle das principais 
doenças que acometem o povo brasileiro. Essa relação tem o papel de 
racionalizar a saúde pública no Brasil e serve de base para os estados e 
municípios elaborarem suas listas de assistência farmacêutica básica 
(BRASIL, 1999).

Os PCDTs são oficializados por meio da edição de Portarias pelo 
Ministério da Saúde, após serem submetidos à consulta pública antes de 
serem publicados oficialmente (MARQUES, 2005).  São desenvolvidos 
com base em evidência científica; estabelecem critérios de diagnóstico, 
tratamento e monitoramento clínico de agravos à saúde com a finalidade 
de nortear uma assistência médica e farmacêutica efetiva e de qualidade. 
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Isso permite que os PCDTs sejam um instrumento na gestão pública para a 
aquisição e dispensação de medicamentos em todos os níveis de assistência 
farmacêutica (BRASIL, 2010).

Para Marques (2005), a PNM e os PCDTs resumem as decisões 
coletivas que o Estado deve tomar em relação à assistência farmacêutica 
visando a garantia do direito social à assistência farmacêutica.  

A Lei Orgânica do Distrito Federal, de 1993, em seu artigo 3o, trata a 
saúde como um dos seus objetivos prioritários. O artigo 207, inciso XXIV, 
declara que é competência do SUS no DF “prestar assistência farmacêutica 
e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à 
recuperação de sua saúde” (DISTRITO FEDERAL, 1993).

Observa-se, com isso, que, com a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, surgiram inúmeras iniciativas legais que contribuíram 
para viabilizar o pleno direito à saúde no Brasil.

3.3 O Poder Judiciário e a garantia do acesso a medicamentos no 
Distrito Federal

Há um crescente aumento dos gastos com saúde desde a criação do 
SUS (BARBOSA, 2008). Os gastos com medicamentos são um bom exemplo 
disso, no sentido de que o Estado é pressionado a garantir à população, 
além dos medicamentos constantes das listas oficiais, aqueles de uso 
continuado e de alto custo (SANTANA, 2009). Isso resulta na realocação 
de verbas públicas para garantir um interesse individual em detrimento 
da coletividade, uma vez que o orçamento é escasso.

Para Romero (2008, p. 4), “as políticas de medicamentos e de 
assistência farmacêutica do País passaram por significativas mudanças na 
segunda metade da década de 1990”.  Isso pode ser verificado pelo grande 
número de normas que surgiram no sentido de regulamentar o setor nesse 
período. Assim, a judicialização da Política de Assistência Farmacêutica 
tem ganhado “importância teórica e prática, face ao crescimento 
exponencial das ações que demandam medicamentos para o Estado por 
meio do Judiciário” (DELDUQUE & MARQUES, 2011, p. 98).

Segundo Santana (2009), as ações judiciais para aquisição de 
medicamentos elevam os gastos dos estados com saúde a cada ano. Essa 
situação também é convivida pelo DF, cujo movimento tem crescido muito 
rápido nos últimos anos.

Análise das Demandas Judiciais de Medicamentos: 
Uma Abordagem da Realidade Atual do Distrito Federal
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Essa problemática tem encontrado no DF um local propício para 
o crescimento do movimento da judicialização das políticas de saúde, 
onde litígios saem das salas dos gestores públicos para os gabinetes dos 
juízes (SANTANA, 2009); apesar de encontrarmos um sistema de saúde 
relativamente bem estruturado, porém mal administrado (ROMERO, 
2008). Isso fica bem evidente nos noticiários locais e nacionais a respeito 
da qualidade da prestação da saúde pública no DF.

Inicialmente, o DF demonstrava pouca disposição em atender 
às demandas relativas à saúde, além de tentar extinguir os processos 
sem apreciar o mérito. Porém, tais estratégias não funcionaram, pois 
foram sempre rejeitadas pelo TJDFT. Daí, o DF passou a tomar as suas 
decisões embasadas nos méritos das demandas e de acordo com o caso 
concretamente julgado pela justiça (SANTANA, 2009).

Santana (2009) acrescenta ainda que as demandas judiciais por 
medicamentos no DF são levadas ao Judiciário pelos cidadãos ou pelo 
Ministério Público (MP), que buscam garantir o direito à saúde e à vida, e 
pela Administração Pública em sua defesa própria. O citado autor relata 
que, para o Judiciário local, a padronização de medicamentos e a adoção 
de protocolos clínicos são “exigência de índole meramente administrativa” 
(SANTANA, 2009, p. 70), prevalecendo o receituário médico.  

A judicialização da saúde no DF, que começou com a garantia do 
acesso dos pacientes aidéticos aos antirretrovirais, aumentou e alcançou 
um número diversificado de medicamentos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 250 processos constantes da planilha, 216 (86,4%) foram 
selecionados para o estudo, pois, em 34 (13,6%) dessas demandas, não 
constavam a identificação do medicamento no campo assunto ou eram 
outros produtos para saúde que não medicamento ou eram solicitação de 
procedimento médico.

Salienta-se que 100% dos processos analisados referiam-se a ações 
individuais, as quais tramitavam, em sua maioria (60,7%), como mandados 
de segurança, e 21,8% como ações cominatórias, resultando em 82,5% do 
total (tabela 1).
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Tabela 1 - Tipos de ação judicial que demandaram medicamentos no DF 
em 2011 

Ação judicial Quantidade Porcentagem
Mandado de Segurança 131 60,70%
Ação Cominatória 47 21,80%
Obrigação de Fazer 7 3,20%
Agravo de Instrumento 6 2,80%
Procedimento Ordinário 5 2,30%
Ação Ordinária 4 1,80%
Outros 16 7,40%
Total 216 100,00%

Fonte: Sistema de informações judiciais da PGDF sobre processos relacionados a 
medicamentos julgados no DF em 2011.

Em estudo semelhante, no que se referem aos tipos de ações judiciais 
no DF, Delduque & Marques (2011) encontraram resultado idêntico em 
relação às ações individuais e verificaram, ainda, que a maioria (97,7%) 
dessas ações tramitava como ações cominatórias. O presente trabalho 
mostra que, em relação à natureza da ação, ainda há a predominância das 
ações cominatórias – sobretudo os mandados de segurança – que perfazem 
82,5% do total de ações. Esses resultados são semelhantes aos encontrados 
por Romero em 2008 e 2010, em que predominaram as ações cominatórias 
e os mandados de segurança com 57% do total e 60%, respectivamente. 

Observa-se que as ações que demandam medicamentos no DF 
ainda continuam a ser solicitações individuais, pois não se evidenciou 
nenhuma ação coletiva relacionada a medicamentos. Dado semelhante ao 
encontrado por Delduque & Marques (2011), em estudo no qual  observou-
se que 100% das ações foram demandadas de maneira isolada.

É importante salientar que no DF a demanda por medicamentos 
é proporcionalmente menos importante do que demonstra a literatura 
brasileira em que aparece como bem mais judicializado. No período de 
2005 a 2010, o fornecimento de medicamentos foi garantido, pelo Judiciário 
local, em apenas 16% das ações analisadas (PENALVA, 2011).

Do total de processos analisados, destaca-se que 246 medicamentos 
foram judicializados no DF em 2011, em uma média de 1,14 por ação 
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judicial. Enquanto que Delduque & Marques (2011) encontraram uma 
média de 2,63 medicamentos por ação judicial, média semelhante a 
encontrada no Rio de Janeiro por Pepe et al. (2010b), os quais evidenciaram 
que naquele Estado existe uma média de 3,25 medicamentos solicitados 
por ação. Isso demonstra que a quantidade de medicamento solicitado por 
ação individual vem em uma tendência decrescente.

Os medicamentos mais judicializados segundo o seu princípio 
ativo foram: Fator VIII concentrado - 14 (5,7 %); Fator VIII recombinante 
- 12 (4,9 %); Palivizumabe - 6 (2,4 %); Sorafenib - 6 (2,4 %); Aripiprazol, 
Bortezomibe, Fulvestranto, Temozolomida e Pregabalina, cada um com 
cinco (2,0 %). (tabela 2)

Esses resultados são contrários aos achados por Delduque & 
Marques (2011), com exceção do Aripiprazol, cujos medicamentos mais 
demandados em juízo foram, na seguinte ordem de aparição: Zyprexa 
(Olanzapina), AAS - Ácido Acetil Salicílico, Humira (Adalimumabe), 
Rivotril (Clonazepam), Aripiprazol (Aripiprazol), Azopt (Brinzolamina) e 
Captopril (Captopril). Inclusive quanto ao uso desses medicamentos, em 
que, na sua maioria, eram psicotrópicos, diferentemente dos encontrados 
no presente trabalho em que a maioria dos medicamentos era para uso 
antineoplásico (Sorafenib, Bortezomibe, Fulvestranto, Temozolomida, 
Cetuximabe e Rituximabe).

Destaca-se, ainda, que entre os medicamentos mais judicializados, 
quase todos possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária/
Ministério da Saúde, com exceção do Cetuximabe, antineoplásico que 
ainda não possuía registro em 2011.

Entre os 246 medicamentos identificados nas ações judiciais, apenas 
53 (21,5%) constavam na RENAME, e 69 (28,0%) estavam presentes na 
REME-DF. Enquanto que a maioria dos medicamentos solicitados não 
constava em nenhuma lista oficial. Dos medicamentos não presentes nas 
listas oficiais e PCDTs, o Fator VIII recombinante, usado na prevenção e 
controle da hemorragia em pacientes com deficiência congênita do fator VIII 
(Hemofilia A), foi solicitado com maior frequência (12 solicitações). Esses 
dados demonstram que houve melhor padronização dos medicamentos 
no DF, uma vez que os medicamentos atualmente garantidos nas ações 
iniciais são não padronizados.
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Tabela 2 – Medicamentos mais judicializados no DF em 2011

Medicamento Frequência Lista Oficial ou Protoco-
lo Clínico Oficial

Fator VIII 14 sim
Fator VIII recombi-
nante 12 não

Palivizumabe 6 não
Sorafenibe 6 não
Aripiprazol 5 não
Bortezomibe 5 não
Fulvestranto 5 não
Pregabalina 5 não
Temozolomida 5 não
Cetuximabe 4 não
Globulina antitimócito 4 sim
Itraconazol 4 sim
Rituximabe 4 não
Duloxetina 4 não

Fonte: Sistema de informações judiciais da PGDF sobre processos relacionados a 
medicamentos julgados no DF em 2011.

Delduque & Marques (2011) observaram que ao menos um 
medicamento solicitado na petição inicial estava incluso em alguma 
lista oficial do SUS ou PCDT e que as peças processuais constavam 
medicamentos ausentes e medicamentos constantes dessas listas oficiais 
e PCDTs. No entanto, constataram que apenas 37,5% dos medicamentos 
identificados não pertenciam a REME/DF. Esses dados não apresentam 
semelhança aos encontrados pelo presente trabalho, o qual observou 
que dos 216 processos analisados, 98 (45,4%) destes contemplavam pelo 
menos um medicamento que constava em uma lista oficial ou nos PCDTs, 
e 59 (27,3%) dos processos analisados continham medicamentos o que 
constavam na REME-DF, e não a maioria, conforme tabela 3.

Em relação à inserção do medicamento nos PCDTs do Ministério da 
Saúde, foi constatado que apenas 45 medicamentos solicitados constavam 
nesses Protocolos (DELDUQUE & MARQUES, 2011). No presente trabalho, 
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encontramos resultado semelhante, já que 31 medicamentos demandados 
faziam parte dos PCDTs, apesar disso mostrar uma tendência também 
decrescente.

É interessante ressaltar que entre os 216 processos analisados foram 
encontrados 118 processos (54,6%) em que os medicamentos solicitados 
não constavam em ao menos uma lista oficial ou em PCDT; 98 processos 
(45,4%) em que pelo menos um medicamento solicitado constava em 
alguma lista oficial ou em PCDT; 21 processos (9,7%) contemplavam mais 
de um medicamento.

Somente 5 (2 %) do total de medicamentos constantes nos processos 
analisados estavam contemplados ao mesmo tempo na RENAME, REME-
DF e PCDT (tabela 3), sendo que esses medicamentos se referiam somente 
a três princípios ativos diferentes: Carbamazepina (1), Valproato de sódio 
(3) e Metformina (1). 193 medicamentos não constavam na RENAME e 177 
na REME-DF.

Tabela 3 – Medicamentos que constam ou não em Listas Oficiais ou 
Protocolos Clínicos

Lista Oficial ou Protocolo 
Clínico Oficial

Quantidade de 
processos que 
continham me-
dicamentos na 
lista oficial ou 

protocolo clínico 
oficial

Quantidade 
de 

medicamentos 

RENAME 50 53
REME-DF 59 69
PCDT
RENAME/REME-DF/PCDT 
Não constam na RENAME
Não constam na REME-DF                                        

31
05
166
157

31
05
193
177

Fonte: Sistema de informações judiciais da PGDF sobre processos relacionados a 
medicamentos julgados no DF em 2011

Do total de medicamentos analisados, 111 (45,1%) estavam 
contemplados em ao menos uma lista oficial (RENAME, REME-DF) ou em 
PCDT. Enquanto que 135 (54,9%) não estavam contemplados em nenhuma 
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lista oficial ou protocolo clínico. Esses dados apresentam uma tendência 
de inversão aos achados por Delduque & Marques (2011), que, do total de 
229 medicamentos analisados, encontraram que 37,7% não se enquadram 
em nenhuma lista oficial ou em PCDT, ao passo que 62,3% se enquadram 
em uma ou outra lista, ou nas duas. 

Além disso, na planilha fornecida pela PGDF, em alguns 
medicamentos não constavam a informação de concentração ou forma de 
apresentação, o que pode acarretar em viés de análise, pois, a depender 
dessas informações, alguns medicamentos que não se enquadraram nas 
listas oficiais nem nos PCDTs, poderiam vir a ser contabilizados como 
sendo contemplados em alguma lista oficial ou PCDT.

5 CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos, foi possível observar que 
houve uma diminuição considerável dos medicamentos padronizados 
garantidos em juízo. A realidade atual do DF demonstra que, com a criação 
do Comitê Executivo da Saúde em 2011, a garantia desses medicamentos 
tenha sido, em sua maior parte, resolvida pela via extrajudicial. Isso pode 
ter refletido no grande número de medicamentos não constantes das 
listas oficiais nem dos PCDT garantidos nas ações iniciais em 2011 pelo 
Judiciário local. 

 Ao se analisarem as variáveis estudadas isoladamente, observou-
se que em relação à natureza da ação ainda há a predominância das 
ações cominatórias, principalmente os mandados de segurança – que 
constituíram 82,5% do total das ações garantidas. Dentro dos resultados 
obtidos, o grupo de processos estudados demonstrou que esses tipos de 
ações continuam predominando em todos os estudos realizados até o 
presente momento. 

Pôde-se notar que, tanto neste trabalho como nos outros analisados, 
a Justiça no DF ainda continua deliberando ações individuais relacionadas 
aos medicamentos, uma vez que a ausência de ação coletiva requerer esse 
tipo de bem, em detrimento das ações individuais que totalizaram 100% 
dos processos analisados. 

Apesar da totalidade das decisões serem baseadas em ações 
individuais, o presente trabalho demonstra que a quantidade de 
medicamento solicitado por ação isolada vem em uma tendência 
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decrescente a cada ano, já que a média de medicamentos solicitados por 
ação foi de 1,14, Delduque & Marques (2011) encontraram uma média de 
2,63 e no Rio de Janeiro, Pepe et al. (2010b), evidenciaram uma média de 
3,25.

Na variável medicamentos mais garantidos, o Fator VIII concentrado, 
usado principalmente para terapia de reposição no tratamento da 
Hemofilia A e no controle clínico da doença de Von Willebrand, foi o que 
apresentou maior frequência (5,7%). Entre os não padronizados, o Fator 
VIII recombinante apareceu em 12 solicitações (4,9%), que demonstra que 
pode ter havido falha na quantidade adquirida ou na programação das 
compras daquele medicamento, já que ele é padronizado. Além disso, 
como a maioria dos medicamentos mais judicializados não constava nas 
listas oficiais, isso refletirá na política pública elaborada para o setor, pois 
como sabemos, os recursos são escassos para suprir demandas individuais 
não constantes em tais políticas, prejudicando, com isso, a prestação do 
serviço à coletividade.

Em relação aos medicamentos que constam ou não em Listas 
Oficiais ou em Protocolos Clínicos, apenas 53 (21,5%) constavam na 
RENAME; 69 (28,0%) estavam presentes na REME-DF e 31 (12,6%) nos 
PCDTs. Esses dados demonstram que houve uma melhor padronização 
dos medicamentos no DF, pois o mais garantido pelo Poder Judiciário em 
2011 foi um medicamento padronizado (o fator VIII concentrado), embora 
a grande maioria dos medicamentos atualmente garantidos nas ações 
iniciais no DF são não padronizados.

Observou-se também que dos 216 processos analisados, 98 (45,4%) 
contemplavam pelo menos um medicamento que constava em uma lista 
oficial ou no PCDT, e 59 (27,3%) dos processos analisados continham 
medicamentos que constavam na REME-DF. Foram encontrados ainda 
118 processos (54,6%) em que os medicamentos solicitados não constavam 
em pelo menos uma lista oficial ou PCDT e apenas 21 processos (9,7%) 
contemplavam mais de um medicamento.

Destaca-se ainda que apenas 3 princípios ativos faziam parte dos 5 
medicamentos analisados nas petições iniciais contemplados ao mesmo 
tempo na RENAME, REME-DF e PCDT: Carbamazepina (1), Valproato 
de sódio (3) e Metformina (1).193 não constavam na RENAME e 177 na 
REME-DF. Isso corrobora a constatação anterior de que houve melhoria 
no processo de padronização dos medicamentos no DF devido ao grande 
número de medicamentos não padronizados atualmente garantidos nas 
ações iniciais.
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O presente estudo demonstrou que a maioria dos medicamentos 
garantidos não foram padronizados, ou seja, não constavam nas listas 
oficiais do Ministério da Saúde nem do DF nem nos PCDTs, deduzindo, 
talvez, uma melhoria na padronização e programação das compras desses 
produtos por parte da Secretaria de Saúde do DF e uma atuação mais 
efetiva do Comitê Distrital da Saúde, pois essas garantias podem ter sido 
resolvidas extrajudicialmente.

Percebe-se também que, nas demandas judiciais por medicamentos 
no Distrito Federal, predominaram aqueles não constantes nas relações 
oficiais; portanto, fica evidente uma atuação do Judiciário local não 
condizente com as políticas públicas do SUS. 

Nesse sentido, os resultados encontrados para a judicialização dos 
medicamentos no DF, nas variáveis analisadas, mostraram que é necessário 
alertar os profissionais de saúde prescritores para o grande número de 
medicamentos não padronizados que são garantidos judicialmente, 
adotando-se, se possível, medicamentos e formas de tratamentos mais 
específicas constantes das listas oficiais ou, então, incluindo esses 
medicamentos nas listas oficiais, como a REME-DF. Mostram ainda que 
há a necessidade de sensibilização do Poder Público para a padronização 
daqueles medicamentos mais judicializados e que contribuam para a 
coletividade, já que as decisões judiciais que garantem medicamentos no 
DF vêm de encontro às diretrizes do SUS, como ações individuais.
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PROCURADORES DO ESTADO E DO DISTRITO 
FEDERAL: SUBSÍDIO E TETO REMUNERATÓRIO 
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA COMO 

PRERROGATIVAS E GARANTIA DE INDEPENDÊNCIA 
NA SUA ATUAÇÃO

 Paulo Cesar Velloso Quaglia Filho*

RESUMO: O presente estudo parte de uma análise da remuneração 
mediante subsídio e de sua relação com a regra de teto para chegar à 
constatação do teto constitucionalmente previsto pode ser aplicável aos 
Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, qual seja, o equivalente ao 
subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, concluindo, ao final, 
sobre o papel do subsídio e do teto remuneratório como prerrogativas e, 
portanto, garantias – ainda que mínimas - de liberdade e independência 
de exercício das carreiras de Procurador dos Estados e do Distrito Federal.

Palavras-chave: Procuradores de Estado e do Distrito Federal. Subsídio. 
Teto Remuneratório Constitucional. Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. Funções Essenciais à Justiça. Prerrogativas. Garantias.

STATES AND THE FEDERAL DISTRICT ATTORNEYS: 
SUBSIDY AND WAGE CAP OF THE ESSENTIAL 

FUNCTIONS TO JUSTICE AS PREROGATIVES AND 
GUARANTEES OF INDEPENDENCE FOR THEIR 

EXERCISE

ABSTRACT: The study, based on an analysis of pay by subsidy or 
allowance and its relationship with the wage cap rule, comes to checking 
which is the wage cap constitutionally provided for and applicable to the 
States and the Federal District Attorneys (which is the equivalent to the 
compensation of the Justices of the Supreme Court), concluding at the 
end about the role of subsidy and wage cap as prerogatives and therefore 
guarantees - however minimal - of freedom and independence for the 
exercise of the careers of States and the Federal District Attorneys.
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INTRODUÇÃO

A Advocacia Pública, gênero no qual se inserem a Advocacia-
Geral da União e as Procuradorias de Estado, do Distrito Federal e dos 
Municípios – quando prevista nas respectivas leis orgânicas -, é o conjunto 
de instituições organizadas em carreira, nas quais se ingressa por concurso 
público de provas e títulos, encarregadas das atividades de representação 
judicial e de consultoria jurídica das unidades federadas, sendo carreiras 
erigidas constitucionalmente como função essencial à Justiça (Título 
IV, Capítulo IV, Seção II, da Constituição Federal), ou seja, atividades 
essenciais à função jurisdicional do Estado.

Trata-se de um conjunto de instituições que, assim como o Ministério 
Público e a Defensoria Pública - todos com a mesma origem histórica e 
desmembrados organicamente há não tanto tempo no país -, exerce uma 
procuratura de índole constitucional.

Cada uma dessas instituições tem atribuições consultivas e 
postulatórias bem definidas, a nível constitucional, mormente a partir da 
CF/88 (arts. 127, 129, 131, 132, 133 e 134), e infraconstitucional (Constituições 
Estaduais e respectivas leis orgânicas), voltadas a três conjuntos de interesses 
bem caracterizados: o primeiro conjunto abrange os interesses difusos da 
defesa da ordem jurídica e do regime democrático e os interesses sociais 
e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/88), detalhados em rol 
de funções (art. 129), em relação aberta, que pode ser acrescida de outras 
funções, desde que compatíveis com a finalidade institucional (art. 129, IX), 
representando a advocacia da sociedade, que cabe ao Ministério Público; o 
segundo são os interesses públicos, assim entendidos os estabelecidos em 
lei e cometidos ao Estado, em sentido amplo, sendo a advocacia do Estado 
(art. 131, para a União, e 132, para os Estados e Distrito Federal), que cabe 
à Advocacia Pública; o terceiro são os interesses individuais, coletivos e 
até difusos, mas qualificados pela insuficiência de recursos daqueles que 
devam ou queiram defendê-los, sendo a advocacia dos necessitados (art. 
5º, LXXIV), que cabe à Defensoria Pública (art. 134).

Nota-se que, para bem exercer seu mister, de forma independente 
e livre, garantindo, assim, a atuação do Estado dentro do regime de 
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juridicidade a que está submetido, a Advocacia Pública necessitaria de 
uma série de garantias semelhantes às já reconhecidas, hoje, ao Ministério 
Público, cujo tratamento, a nível constitucional, não obstante a origem 
comum, se deu de forma muito mais detalhada e cuidadosa do que a 
dispensada às duas outras procuraturas de mesmo nível - Advocacia e 
Defensoria Públicas. Somente assim se garantiria a plena autonomia de 
sua atuação, sem risco de submissão ao poder político vigente no exercício 
de suas delicadas atribuições, como as de fiscalização, de consultoria, e 
mesmo de promoção do regime de juridicidade ou de defesa de interesses 
indisponíveis, quando cabível1.

De todo modo, em termos de prerrogativas e garantias minimamente 
reconhecidas, ao menos aspectos da remuneração dos agentes das 
Procuradorias têm radical constitucional, o que implica no estabelecimento 
de parâmetros remuneratórios, de um lado, condizentes com a relevância 
das atribuições conferidas e, de outro, a salvo de eventuais pressões 
políticas de parte de quaisquer dos Poderes.

Assim, as normas remuneratórias previstas no art. 39, § 4º, conforme 
art. 135, e as regras de teto previstas no art. 37, inciso XI, todos da CF/88, 
se aplicam aos membros da Advocacia Pública, incluídos, portanto, 
os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal. Importante, pois, 
verificar em que consistem tais prerrogativas, as quais, como dito, antes de 
privilégios pessoais dos agentes públicos, são garantias fundamentais do 
exercício livre e independente de suas relevantes funções.

No presente trabalho, a fim de tornar mais clara a exposição, optou-
se por uma divisão dúplice: parte-se da análise da remuneração mediante 
subsídio e de sua relação com a regra de teto e chega-se à verificação de 
qual o teto aplicável aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal. Tal 
divisão tem por finalidade uma melhor sistematização do tema, tornando 
fácil sua assimilação e posterior consulta.

No primeiro tópico, analisa-se o que representa a remuneração 
mediante subsídio, o que este abrange e que espécie de parcelas podem 
ser ou não com ele cumuladas, bem como a relação dessas parcelas com a 
regra que estabelece o limite remuneratório em cada ente federado.

Na segunda parte, analisa-se, ao se interpretar a regra de teto em 
conjunto com as demais regras constitucionais pertinentes bem como com 
a doutrina e a jurisprudência existentes sobre a matéria, qual o limite 

1  Objeto, de lege ferenda, da PEC 82/2007.
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remuneratório aplicável aos Procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal.

Por fim, chegam-se às conclusões, apresentadas em forma de 
tópicos, devidamente enumeradas.

Assim, se verá, neste estudo, uma breve reflexão sobre subsídio 
e teto remuneratório como prerrogativas e, portanto, garantias – ainda 
mínimas - de liberdade e independência de exercício das carreiras de 
Procurador dos Estados e do Distrito Federal, esperando-se, com isso, que 
seja de utilidade para os operadores do Direito interessados no assunto, e 
mesmo possa ajudar a trazer subsídios para a discussão no meio jurídico 
nacional.

1 SUBSÍDIO E REGRA DE TETO

De início, ressalte-se que se trata de matéria extremamente 
controvertida e ainda não plenamente analisada e pacificada, tanto 
doutrinária como jurisprudencialmente, de modo que, no presente estudo, 
trata-se de se fazer uma análise geral das questões envolvidas, buscando-
se extrair uma conclusão lógica e juridicamente sistematizada.

Dito isso, importante esclarecer a distinção entre subsídio e teto 
remuneratório, a fim de se fixar as premissas básicas para análise da 
matéria em debate.

O subsídio tem como norma-base constitucional o art. 39, § 4º, da 
Carta Magna, que assim dispõe:

Art. 39, § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os 
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão 
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, 
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, 
em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) (grifo nosso)

Já no que tange ao teto remuneratório, verifica-se que sua base 
constitucional se encontra no art. 37, inciso XI, da CF/88, in verbis: 
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Art. 37, XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções 
e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, 
dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo 
e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas 
as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão 
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio 
do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados 
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros 
e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder 
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos 
Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) (grifo nosso).

Na lição de Silva2:

Espécies remuneratórias. A EC-19/98 modificou o sistema remuneratório 
dos agentes públicos, com a criação do subsídio, como forma de remunerar 
agentes políticos e certas categorias de agentes administrativos civis e 
os militares. Usa a expressão espécies remuneratórias, como gênero, 
que compreende: o subsídio, o vencimento (singular), os vencimentos 
(plural) e a remuneração.

(…)

O subsídio, agora reincorporado à Constituição por força do art. 5º da 
EC-19/98, difere substancialmente daquele tipo referido acima, porque: 
(a) não é forma de retribuição apenas a titulares de mandato eletivo; (b) 
tem natureza de remuneração, é mesmo considerado pelo novo texto 
constitucional uma espécie remuneratória; (c) é fixado em parcela única. 
O subsídio é obrigatório ou facultativo. É obrigatório para detentores 
de mandato eletivo federal, estadual e municipal (Presidente e Vice-
Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado 
e do Distrito Federal e Prefeitos Municipais; Senadores, Deputados 
e Vereadores), para Ministros de Estado, Secretários de Estado e de 
Municípios, membros do Poder Judiciário (Ministros, Desembargadores 
e Juízes), membros de Tribunais de Contas (por força das remissões 
contidas nos arts. 73, § 3º, e 75), membros do MP Federal e Estadual, 
Advogados da União, Procuradores de Estado e do Distrito Federal, 

2 SILVA, J.A. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 681-683.
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Defensores Públicos e dos servidores policiais (civis e militares)3. 
É facultativo, como forma de remuneração de servidores públicos 
organizados em carreira, se assim dispuser a lei (federal, estadual ou 
municipal, conforme a regra de competência).

Consoante se disse acima, o subsídio é fixado em parcela única, “vedado 
o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer 
caso, o disposto no art. 37, X e XI”. A remissão a esses dois incisos do art. 
37 significa que: (a) o subsídio, excluído o de mandato eletivo, sujeito 
a regime próprio, só poderá ser fixado e alterado por lei específica; (b) 
é assegurada sua revisão anual, que só poderá ser para aumentá-lo, 
nunca para reduzi-lo, pois sua irredutibilidade é também garantida no 
art. 37, XV, para ocupantes de cargos e empregos públicos, excluídos os 
subsídios de mandato eletivo; (c) fica sujeito ao teto que corresponde: 
(c.1) no âmbito federal, ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal; (c.2) nos Estados e Distrito Federal, ao subsídio do Governador, 
no âmbito do Poder Executivo; ao subsídio dos Deputados Estaduais 
no âmbito do Poder Legislativo; e ao subsídio dos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, incluindo 
nesse limite os membros do Ministério Público, os Procuradores e os 
Defensores Públicos; (...) (grifo nosso).

Uma primeira conclusão, nesse passo, é a de que o subsídio, aplicável 
aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, por força do art. 135 
da CF/88, deve ser fixado em parcela única.

No entanto, em assim sendo, qual a utilidade da regra de teto? 
Afinal, à primeira vista e em conclusão apressada, nunca se poderia 
ultrapassar o valor do subsídio se nenhuma outra parcela pudesse ser 
agregada; subsídio e teto, nesse contexto, se confundiriam. Não é o que 
ocorre, porém.

Com efeito, a única utilidade lógico-jurídica de existir uma regra 
de teto, a par e diversa da regra de fixação do subsídio, é a previsão da 
possibilidade jurídica de a remuneração do servidor público (incluindo 
aquela remuneração fixada na forma de subsídio) ultrapassar o subsídio 
fixado em lei e isso pela adição de outras parcelas àquela parcela única, 
sejam elas de natureza remuneratória ou não.
3 Cf. arts. 227, § 2º; 28, § 2º; 29, V e VI; 39, § 4º; 48, XV; 49, VII e VIII; 93, V; 128, § 5º, I, c; 135; e 144, § 9º, 

de acordo com enunciado da EC-19/98.
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 A questão é: em quais ocasiões isso pode, validamente, ocorrer?

Por primeiro, pertinente a transcrição do seguinte excerto da mesma 
obra precitada4:

(...)

O conceito de parcela única há de ser buscado no contexto temporal 
e histórico e no confronto do § 4º do art. 39 com outras disposições 
constitucionais, especialmente o § 3º do mesmo artigo. Sendo uma 
espécie remuneratória de trabalho permanente, significa que é pago 
periodicamente. Logo, a unicidade do subsídio correlaciona-se com essa 
periodicidade. A parcela é única em cada período, que, por regra, é o 
mês. Trata-se, pois, de parcela única mensal. Historicamente, subsídio 
era uma forma de retribuição em duas parcelas: uma fixa e outra 
variável. Se a Constituição não exigisse parcela única, expressamente, 
essa regra prevaleceria.
A primeira razão da exigência de parcela única consiste em afastar essa 
duplicidade de parcelas que a tradição configurava nos subsídios. A 
proibição expressa de acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória 
reforça o repúdio ao conceito tradicional e elimina o vezo de fragmentar 
a remuneração com múltiplos penduricalhos, que desfiguram o sistema 
retributório do agente público, gerando desigualdades e injustiças. 
Mas o conceito de parcela única só repele os acréscimos de espécies 
remuneratórias do trabalho normal do servidor. Não impede que ele 
aufira outras verbas pecuniárias que tenham fundamentos diversos, 
desde que consignados em normas constitucionais. Ora, o § 3º do art. 
39, remetendo-se ao art. 7º, manda aplicar aos servidores ocupantes de 
cargos públicos (não ocupantes de mandato eletivo, de emprego ou de 
funções públicas) algumas vantagens pecuniárias, nele consignadas, 
que não entram naqueles títulos vedados. Essas vantagens são: o 
décimo-terceiro salário (art. 7º, VIII), que não é acréscimo à remuneração 
mensal, mas um mês a mais de salário; subsídio noturno maior do que 
o diurno (art. 7º, IX); salário-família (art. 7º, XII); o subsídio de serviço 
extraordinário superior, no mínimo, em 50% ao do normal (art. 7º, XVI); 
o subsídio do período de férias há de ser, pelo menos, um terço a maior 
do que o normal (art. 7º, XVII). Como se vê, o subsídio, nesses caso, 
não deixa de ser em parcela única. Apenas será superior ao subsídio 
normal. Demais, o novo § 7º do art. 39 prevê a possibilidade de adicional 
e prêmio, no caso de economia com despesas correntes em cada órgão 
etc., quebrando ele próprio a unicidade estabelecida (grifo nosso).

4 SILVA, J.A. op. cit., p. 683-684.
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Também importa ter em mente a lição de Moraes5:

-Para efeitos dos limites estabelecidos nos dois itens anteriores, a EC nº 
47/05 (CF, art. 37, § 11), expressamente, excluiu as parcelas de caráter 
indenizatório previstas em lei. Determinou, ainda, como regra de 
transição (art. 4º, EC nº 47/05), a aplicação de toda legislação definidora 
de parcelas de caráter indenizatório, enquanto o Congresso Nacional 
não editar lei específica sobre o assunto (grifo nosso).

As regras constitucionais analisadas estão assim versadas:

Art. 37 - (…)
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios 
de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter 
indenizatório previstas em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
47, de 2005)” 

Art. 39 - (...)
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no 
art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando 
a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998).

Uma segunda conclusão, pois, é a de que a parcela única de que 
trata a CF/88, quando se refere ao subsídio, diz respeito à remuneração 
pelo trabalho diretamente atinente ao cargo, considerado cargo como 
um conjunto de atribuições e responsabilidades legalmente estabelecido. 
Nesse sentido, v.g., são os arts. 19, inciso I, da CE/89 do Estado do Rio 
Grande do Sul e 3º da LCE/RS nº 10.098/94 – Estatuto dos Servidores do 
Estado, in verbis:

Art. 19 - (...)

I - os cargos e funções públicos, criados por lei em número e com 
atribuições e remuneração certos, são acessíveis a todos os brasileiros 
que preencham os requisitos legais;

(...).

Art. 3º - Cargo público é o criado por lei, em número certo, com 
denominação própria, consistindo em conjunto de atribuições e 
responsabilidades cometidas a um servidor, mediante retribuição 
pecuniária paga pelos cofres públicos (grifo nosso).

5  MORAES, A. Direito Constitucional. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 356.
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Nesse sentido, ainda, expõe Santanna6:

Os cargos e empregos são unidades específicas de atribuições, criados 
por lei (ou resolução, no caso da Câmara e do Senado, arts. 51, IV e 
52, XIII, da CRFB/88), localizadas no interior dos órgãos públicos, 
com denominação, função e responsabilidades próprias, previstas na 
estrutura organizacional, distinguindo-se unicamente pelo regime 
jurídico e tipo de vínculo que liga o agente ao Estado. Logo, não existe 
cargo sem função (grifo nosso).

Diante disso, o que se deve considerar que o subsídio veio a absorver 
é a remuneração intrínseca ao regime jurídico compositivo do cargo.

Sobre o regime compositivo da remuneração, encontramos a lição 
básica, assim fundamentada pelo Procurador do Estado do Rio Grande do 
Sul aposentado, Mário Bernardo Sesta7:  

(…)
Tendo em vista o alcance desses critérios, o universo de singularidades 
formais, representado pelas parcelas pertinentes à remuneração pública, 
pode ser agrupado em duas grandes categorias.
Na primeira delas, reuniríamos todas as modalidades remuneratórias 
que respondam a uma causa genérica de pagar e perceber. Aqui se 
incluem as parcelas igualmente percebidas por todos os funcionários, 
servidores ou agentes do poder público pertinentes a um mesmo 
quadro, carreira ou sistema de atividade.
Nessa categoria há dois grupos. Um deles reúne as parcelas de 
cunho nitidamente contraprestacional que, fora as peculiaridades 
decorrentes do interesse público, dir-se-iam correspondentes ao 
“salário” do glossário justrabalhista: são os “vencimentos” da maior 
parte dos funcionários e agentes do poder público; os “subsídios” de 
alguns dos condutores políticos; as “custas” dos titulares e agentes 
de determinadas serventias. Outro reúne parcelas que, sem perder o 
cunho contraprestacional, tem-no circunstanciado por fatores diversos 
de caráter indenizatório, compensatório ou de estímulo; são as “verbas 
de representação”, os auxílios transporte, moradia, a gratificação de 
incentivo à arrecadação - GIA.
Sempre, porém, pagas em dinheiro (art. 37, XI) e percebidas igualmente 
por todos os membros do mesmo quadro, carreira, etc.
Na segunda categoria, reuniríamos todas as modalidades remuneratórias 
que respondam a uma causa singular ou específica de pagar e perceber.
Aqui se incluem parcelas aparentemente muito díspares, tais como 

6 SANTANNA, G. Direito Administrativo. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009. p. 145.

7 SESTA, M. B. Critérios constitucionais sobre remuneração pública. In: Revista da Procuradoria-Geral 
do Estado, n. 47, 1989, p.36.
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as “funções gratificadas” em todas as suas espécies, a “estabilidade 
financeira”, os adicionais por tempo de serviço, os triênios, qüinqüênios, 
etc...: o denominador comum é a singularidade da causa de pagar, seja 
ela subjetiva, como no caso das “funções gratificadas”, seja objetiva, 
como no caso de todos os adicionais “pro tempore”.
(…) (grifo nosso)

Complementando, o magistério de Meirelles8:

As vantagens pecuniárias podem ser concedidas tendo-se em vista 
unicamente tempo de serviço, como podem ficar condicionadas a 
determinados requisitos de duração, modo e forma de prestação de 
serviço (vantagens modais ou condicionais). As primeiras tornam-se 
devidas desde logo e para sempre com o só exercício do cargo pelo 
tempo fixado em lei; as últimas (modais ou condicionais), exigem, 
além do exercício do cargo, a ocorrência de certas situações, ou o 
preenchimento de determinadas condições ou encargos estabelecidos 
pela Administração (...).
O que convém fixar é que as vantagens por tempo de serviço integram-
se automaticamente ao padrão de vencimento, desde que consumado 
o tempo estabelecido em lei, ao passo que as vantagens condicionais 
ou modais, mesmo que auferidas por longo tempo em razão do 
preenchimento dos requisitos exigidos para a sua percepção, não 
se incorporam ao vencimento, a não ser quando essa integração for 
determinada por lei. E a razão dessa diferença de tratamento está em 
que as primeiras (por tempo de serviço) são vantagens pelo trabalho 
já feito (pro labore facto), ao passo que as outras (condicionais ou 
modais) são vantagens pelo trabalho que está sendo feito (pro labore 
faciendo), ou, por outras palavras, são adicionais de função (ex facto 
officii) ou são gratificações de serviço (propter laborem) ou, finalmente, 
são gratificações em razão de condições pessoais do servidor (propter 
personam). Daí por que quando cessa o trabalho, ou quando desaparece 
o fato ou a situação que lhes dá causa, deve cessar o pagamento de tais 
vantagens, sejam elas adicionais de função, gratificações de serviço, ou 
gratificações em razão de condições pessoais do servidor.

Sistematizando tais lições doutrinárias, se conclui que a remuneração 
pode ser composta das seguintes parcelas: vencimento básico; parcelas 
com causa de pagar gerais (igualmente percebidas por todos os servidores 
pertencentes ao mesmo quadro, p.ex. verbas de representação); e parcelas 
com causa de pagar individuais ou pessoais, estas de caráter objetivo 
(p.ex., adicional por tempo de serviço) ou subjetivo (também chamadas 
condicionais ou modais); subdividindo-se, estas últimas, nos tipos ex 
facto officii (ligadas ao exercício das funções do cargo em caráter especial, 
p.ex., adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade), propter 

8   MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 390.
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personam (ligadas a condições pessoais do servidor, p.ex., adicionais por 
qualificação profissional) e propter laborem (ligadas ao exercício de funções 
extracargo, p.ex., gratificações de direção, chefia ou assessoramento).

Desse modo, se o subsídio veio a absorver a remuneração intrínseca 
ao regime jurídico compositivo do cargo, vê-se que tal compreende assim o 
básico, verbas de representação e toda e qualquer parcela ligada à natureza 
inerente ao mesmo, tais como vantagens pessoais de caráter objetivo, bem 
como as de caráter subjetivo, mas ligadas às funções inerentes ao cargo, 
p.ex., no primeiro caso, adicionais por tempo de serviço e, no segundo, 
adicionais de insalubridade, periculosidade e produtividade, gratificações 
de estímulo ou incentivo, etc.

Isso é o que se extrai, aliás, da análise do art. 8º da EC nº 41/2003: 

Art. 8º Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o art. 37, 
XI, da Constituição Federal, será considerado, para os fins do limite 
fixado naquele inciso, o valor da maior remuneração atribuída por lei 
na data de publicação desta Emenda a Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, a título de vencimento, de representação mensal e da parcela 
recebida em razão de tempo de serviço, aplicando-se como limite, nos 
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, 
o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, 
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder 
Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, 
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento da maior 
remuneração mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal a que se 
refere este artigo, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite 
aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores 
Públicos. (grifo nosso)

Por outro lado, estariam excluídas do subsídio as vantagens pessoais 
de caráter subjetivo (também chamadas de condicionais ou modais), 
quando do tipo propter laborem (decorrentes do exercício de serviços 
extracargo).

Isso porque se tratam de concessões legais que só se operacionalizam 
em função das condições personalíssimas de cada servidor, em razão do 
exercício momentâneo de uma determinada função, fora das atribuições 
inerentes ao cargo, e, consequentemente, não poderiam ser universalizadas 
para os cargos congêneres, de vez que não decorrem do cargo em si, e sim 
do exercício funcional de cada servidor.

Visto isso, portanto, conclui-se que não se veda a cumulação da 
remuneração pelo exercício das atribuições e responsabilidades inerentes 
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ao cargo do servidor (remuneração esta, na situação tratada neste 
estudo, alcançada na forma de subsídio, ou seja, em parcela única), com 
eventual(ais) remuneração(ões) decorrente(s) do efetivo exercício de 
outras funções (vantagens pessoais subjetivas, do tipo propter laborem, 
como, v.g., funções de direção, de assessoramento, etc.); nem com parcelas 
asseguradas constitucionalmente, como direitos sociais (art. 39, § 3º, que 
remete ao art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXII e XXX) ou o abono de permanência (art. 40, § 19); e tampouco com 
parcelas de caráter indenizatório (arts. 37, § 11 c/c 4º da EC nº 47/2005).

Quanto a estes dois últimos tipos de parcelas, há temperamentos no 
que diz com a aplicação do teto remuneratório: enquanto as parcelas de 
caráter indenizatório são expressamente excluídas do limite constitucional 
pelo § 11 do art. 37, o entendimento em relação às demais parcelas 
asseguradas constitucionalmente (direitos sociais, abono de permanência) 
é o de que se submetem a tal limitação, porém de forma isolada (ou 
seja, não cumulada com a remuneração), sob o argumento de que seria 
incongruente interpretação no sentido de se admitir que a Carta Magna 
assegurasse tais parcelas, por um lado, e as excluísse, de outro lado, em 
virtude da regra de teto (em outras palavras, que a Constituição Federal 
desse com uma mão e tirasse com a outra).  

No mais, quanto ao primeiro tipo supra referido (remuneração 
decorrente do exercício de outras funções extracargo), importa registrar 
que o próprio texto constitucional, no seu art. 37, inciso XI, continua 
prevendo a existência de diversas espécies remuneratórias e vantagens 
pessoais, prevendo a possibilidade de sua cumulação – inclusive com o 
subsídio, limitando o valor máximo de tais cumulações, porém (rectius, 
prevendo um teto)9.

2 TETO REMUNERATÓRIO DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

E, aqui, entra-se na questão específica trazida no presente estudo: 
o valor do teto remuneratório a ser observado pelas Procuradorias-Gerais 
dos Estados e do Distrito Federal em relação a seus membros, importando 
voltar-se à análise do inciso XI do art. 37 da CF/88, inicialmente transcrito.

Lá se verifica que o teto, o limite remuneratório, a ser seguido para 
os Procuradores de Estado e do Distrito Federal – bem como para os 

9  No sentido do que aqui exposto, cite-se, a título de exemplo, as Resoluções nºs 13 e 14/2006 do CNJ e 
09/2006 do CNMP. Além disso, o PL nº 03/2011, de autoria da Senadora Gleisi Hoffmann, que visa a 
regulamentar a aplicação do teto em âmbito federal, também traz regras nessa mesma linha.
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membros do Ministério Público e para os Defensores Públicos – é o mesmo 
teto aplicável aos membros do Poder Judiciário estadual.

 Aliás, trata-se do reconhecimento expresso destas carreiras como 
funções essenciais à Justiça, em nível de igualdade com a Magistratura, tal 
como previsto na própria Constituição Federal, no seu Título IV, Capítulo 
IV (arts. 127 a 135) – o que se repete nas Constituições Estaduais, sendo 
que na CE/89 do Estado do Rio Grande do Sul se encontra no seu Título III, 
Capítulo IV (arts. 107 a 123).

A esse respeito, ademais, pertinente a lição de Sesta10:
(...)
Ao definir, no primeiro artigo de seu texto, a República Federativa 
do Brasil como um Estado Democrático de Direito a Constituição não 
exprimiu meramente uma ênfase. Na terminologia do publicismo 
contemporâneo, aquela expressão significa mais que a submissão do 
Estado ao chamado “império das leis”; significa, numa comparação 
retrospectiva, a afirmação de um compromisso mais denso com a 
juridicidade enquanto premissa estrutural, programática e dinâmica 
do Estado. Como corolário expressivo daquele compromisso conceitual 
vestibular, a mesma Constituição, na cabeça de seu art. 37, ao enumerar 
a principiologia que deverá reger a Administração Pública, refere, de 
início, o princípio da legalidade.
A tessitura organizacional de um Estado impregnado por aquele 
compromisso naturalmente amplia o respectivo espaço jurídico e tal 
ampliação se dá pela extensão da prestação jurisdicional, isto é, da 
atividade de dizer, para aplicá-lo, o Direito posto. Esse fenômeno dá-se 
pela redefinição e reestruturação dos órgãos da prestação jurisdicional 
clássica (art. 104, art. 107, art. 126), bem como pela ampliação das 
medidas procedimentais assecuratória dos direitos fundamentais (art. 
5º, LXX, LXXI, LXXII).
Mas não é só: a extensão da prestação jurisdicional dá-se também 
em termos conceituais, na medida em que se definem, como funções 
essenciais à Justiça, partícipes, pois, da mesma essência, o Ministério 
Público, a Advocacia de Estado e a Defensoria Pública, conferindo-se-
lhe, com o radical constitucional, especialíssima hierarquia no contexto 
da organização do Estado.
(…)
Cuida a Constituição, no resguardo das respectivas atividades, de 
conferir, tanto aos agentes da judicatura quanto aos das funções 
essenciais à Justiça, um regime diferenciado que lhes confere um 
denominador comum, fundado na mesma hierarquia. (grifo nosso)

10   SESTA, M. B. op. cit., p. 39-40.
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Sufragando igual posição, tecendo um esboço histórico da instituição 
das funções essenciais à Justiça – mormente no aspecto remuneratório, 
desde a redação original da CF/88 - e enquadrando-as sistematicamente em 
sua conformação constitucional, Mendonça11:

(...)
A Emenda Constitucional nº 19/98, também alterou os artigos 135 e 
241, os quais determinavam originalmente a isonomia remuneratória 
entre as carreiras jurídicas (ministério, advocacia e defensoria pública 
e delegados), tidas como carreiras de Estado. Com a mudança e a 
implantação dos subsídios, passou a haver apenas a remuneração 
mediante subsídios, de acordo com o artigo 39, § 4º (atual redação 
dos artigos 135 e 144, § 9º). Sobre o assunto, o Supremo Tribunal 
Federal entendera constitucional a isonomia por lei estadual entre 
delegados de carreira, defensores públicos e procuradores do Estado, 
independentemente de consideração sobre as funções desempenhadas. 
Todavia, excluíra de seu alcance o ministério público por entender que, 
com proposta orçamentária própria (CF, artigo 127, § 2º), não poderia 
vincular a iniciativa do Executivo referente às demais carreiras (ADIn 
nºs 171 e 761).12 

E o mesmo supracitado autor, no ponto em que denomina “Natureza 
Jurídico-Constitucional da Advocacia Pública”, continua:

11  MENDONÇA, F. A. S. Comentários à Constituição Federal de 1988. Paulo Bonavides, Jorge Miranda 
e Walber de Moura Agra (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1656-1657.

12 COMPARATO, Fábio Konder: “Precisões sobre os conceitos de lei e de igualdade jurídica”. In: 
Revista dos Tribunais. São Paulo, vol. 87, nº 750, pp. 11-9, abr./1998: “a diferença entre o agente 
político e o servidor público é marcada pela situação de independência funcional do primeiro, 
em contraste com a de subordinação hierárquica do segundo.” (p.19). O autor ressalta o dever de 
obediência do legislador à regra geral de igualdade que impõe a proibição de criar desigualdades, a 
partir da regra referente a vencimentos (artigo 135 da Constituição; refere-se, o autor, ao Judiciário 
e ao Ministério Público). Sobre o aspecto remuneratório, José Afonso da SILVA entende que houve 
uma “isonomia concreta” entre as carreiras jurídicas constitucionalmente previstas, com o dever de 
o Estado promover sua isonomia remuneratória (Curso de Direito Constitucional Positivo..., pp. 507-8). 
Posição que é seguida por MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. “As funções essenciais à Justiça 
e as procuraturas constitucionais”. In: Revista de Informação Legislativa. Brasília, vol. 29, nº 116, pp. 
79-102, out.-dez.1992, p. 96-8. No mesmo sentido está MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Regime 
Constitucional dos Servidores da Administração Direta e Indireta. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1991, p.118: “o certo é que tanto o art. 135, como o art. 241, são de clareza inobjetável; suficiente, 
pois, para tornar descabidos e aberrantes quaisquer esforços interpretativos destinados a questionar 
a sobredita igualdade de vencimentos entre as carreiras aludidas, pois assim decidiu a Constituição” 
(o autor registra seu posicionamento contrário por julgar a função da magistratura mais importante). 
A despeito desses posicionamentos, infelizmente, o desconhecimento da árdua e incompreendida 
tarefa diuturna da Advocacia Pública levou a pronunciamentos como o que exige que essa isonomia 
seja explicitada por lei ordinária (jurisprudência do Supremo Tribunal Federal), até que a Emenda 
Constitucional nº 19/98 reformou o artigo 135 para uma até hoje não implementada referência a 
subsídios.
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As Funções Essenciais, apesar da importância de que se revestem, 
não configuram um outro Poder, por expressa sistemática do 
legislador constituinte, que manteve a tradicional tríade política. 
Todavia, não é exagero afirmar que devem ser compreendidos como 
agentes integrantes do Poder Judiciário, já que são essenciais ao seu 
funcionamento e no momento em que seus membros são integrantes da 
mesma administração direta que remunera a carreira dos magistrados, 
mas vinculados orçamentariamente ao Executivo, responsável 
pelo provimento dos cargos. Seria uma atividade judicial por 
natureza, como o ato de peticionar, mas formalmente administrativa. 
Essas observações valem para os membros do ministério público, 
da advocacia pública e da defensoria pública (...) (grifo nosso).

 Cite-se, ainda, nessa mesma linha, e destacando também os 
princípios constitucionais que regem as funções essenciais à Justiça, a 
sempre lembrada lição de Figueiredo Neto13:

 (...)

A advocacia pública destina-se à defesa dos interesses públicos bem 
como dos interesses individuais, coletivos e difusos que a ordem 
jurídica lhe cometer, com ou sem caráter exclusivo, e é praticada 
por profissionais de direito, agentes públicos, constituindo-se, no 
sentido amplo, no ministério público, sendo seus órgãos singulares os 
advogados públicos, e, órgãos coletivos, as procuradorias das pessoas 
jurídicas de direito público, entre as quais se destacam as procuraturas 
constitucionais. A Constituição cria três tipos institucionais de 
procuraturas, estas encarregadas das funções essenciais à Justiça, 
exercendo, cada uma delas, atribuições consultivas e postulatórias, 
todas bem definidas a nível constitucional (artigos 127, 129, 131, 132, 133 
e 134, CF) e infraconstitucional (Constituições estaduais e respectivas 
leis orgânicas), voltadas a três conjuntos de interesses caracterizados.

O primeiro conjunto de interesses abrange, basicamente, dois 
importantes subconjuntos: os interesses difusos da defesa da ordem 
jurídica e do regime democrático e os interesses sociais e individuais 
indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição), detalhados em rol 
de funções (artigo 129, CF), em relação aberta, porquanto pode ser 
acrescida de outras funções, desde que compatíveis com a finalidade 
institucional (artigo 129, IX). Para esse conjunto, a função essencial à 
justiça que lhe corresponde é a advocacia da sociedade, e a procuratura 
que a tem a seu cargo é o Ministério Público, em seus ramos federais, 
distrital federal e estaduais.

O segundo conjunto de interesses são os interesses públicos, assim 
entendidos os estabelecidos em lei e cometidos ao Estado, em seus 

13 FIGUEIREDO NETO, D. As Funções Essenciais à Justiça e as Procuraturas Constitucionais. In: Revista 
Jurídica, set. 2001, ano 1, n. 1, p. 54-55.
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desdobramentos políticos (União, Estados e Distrito Federal). Para esse 
conjunto, a função essencial à justiça que lhe corresponde é a advocacia 
do Estado (artigo 131, para a União, e 132, para os Estados e Distrito 
Federal) e as procuraturas que a têm a seu cargo são a Advocacia Geral 
da União (órgão coletivo) e os Procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal (órgãos singulares).
O terceiro conjunto de interesses são individuais, coletivos e até difusos, 
mas todos qualificados pela insuficiência de recursos daqueles que 
devam ou queiram defendê-los: são os interesses dos necessitados 
(artigo 5º, LXXIV, da Constituição). Para esse conjunto, a função 
essencial à justiça que lhe corresponde é a advocacia dos necessitados 
e a procuratura que a tem a seu cargo é a Defensoria Pública, federal, 
distrital federal e estadual (artigo 134, CF).
(…) (grifo nosso)

E prossegue o mesmo autor14:
(...)
Embora as procuraturas constitucionais tenham todas uma raiz comum, 
ao que se conhece, francesa, nos Procuradores do Rei, na época em que 
emergiu a distinção entre os interesses do rei e os interesses do reino, 
seu desenvolvimento, até o estádio atual, configurado na Constituição 
1988, foi muito irregular.
Basta lembrar que a distinção entre a advocacia da sociedade e a do 
Estado só veio a se aperfeiçoar organicamente com a nova Carta Política 
de 1988, pois, antes, a Procuradoria Geral da República exercia ambas 
as funções. E não faltou mesmo, na Assembléia Nacional Constituinte, 
quem considerasse um “retrocesso” separar as funções em duas 
procuraturas, como lembra WOLGRAN JUNQUEIRA FERREIRA, 
comentando o artigo 131 da Constituição.
Também a distinção entre a advocacia dos necessitados e as duas outras 
só se aperfeiçoou com a atual Constituição, pois era comum que fosse 
exercida ora por membros do Ministério Público, ora por Procuradores 
de Estado, antes de ganhar a necessária autonomia.
Não obstante, talvez devido à errática evolução, mas, principalmente 
em razão da apoucada compreensão do significado juspolítico das 
funções essenciais à Justiça, as procuraturas, mesmo na Constituição 
de 1988, receberam tratamento desigual, embora seja inegável que o 
simples reconhecimento de sua independência funcional e seu destaque 
dos Poderes do Estado já tenham representado um notável avanço 
institucional. O tratamento dado ao Ministério Público se apresenta, 
todavia, mais detalhado que o das demais procuraturas constitucionais, 
embora inexista qualquer distinção valorativa nas funções adstritas a 
qualquer delas que o justifique. Ao contrário, há uma determinação 
comum a todas, que bem define a igualdade constitucional dessas 
carreiras: a isonomia de vencimentos que entre elas deve ser observada. 

14   FIGUEIREDO NETO, D. op. cit., p. 56-60.
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- nota: antes da EC nº 19/98
Isso se explica uma vez que as três procuraturas não defendem interesses 
hierarquizados entre si. Nenhum interesse tem supremacia absoluta 
sobre os demais: a prevalência de um interesse qualquer, público, difuso, 
coletivo ou mesmo individual, depende da natureza de cada relação.
Não se justifica, tampouco, sob essa óptica, nem que se discrimine, 
em termos de prerrogativas e garantias, seja a advocacia privada 
da advocacia pública e, nesta, que se discrimine funcionalmente 
qualquer das procuraturas públicas. Ao contrário: o aperfeiçoamento 
institucional das funções essenciais à justiça há de seguir a linha 
apontada pelos princípios dessumidos do ordenamento constitucional, 
de modo a que se obtenha o máximo de prestância na afirmação de 
um Estado de Justiça, Democrático e de Direito. Servem, portanto, 
os princípios, que a seguir serão examinados, ao duplo propósito de 
orientar a exegese do Capítulo IV, do Título IV, da Constituição de 1988, 
e de guiar o polimento esperado, na Revisão de 1993, segundo toda a 
linha exposta, de aperfeiçoamento do Estado contemporâneo. Pode-
se extrair os seguintes princípios: essencialidade, institucionalidade, 
igualdade, unidade, organicidade unipessoal, independência funcional, 
inviolabilidade, autonomia administrativa e autonomia de impulso.
A essencialidade está afirmada na própria designação constitucional 
das funções. Elas não podem deixar de existir, com as características 
e roupagem orgânica que lhes são próprias, e nem tolhidas ou 
prejudicadas no seu exercício. Sua essencialidade, em última análise, 
diz respeito à manutenção do próprio Estado Democrático de Direito e 
à construção do Estado de Justiça.
A institucionalidade também resulta evidente da própria criação 
constitucional; explícita, no caso do Ministério Público (artigo 127), 
da Advocacia Geral da união (artigo 131) e da Defensoria Pública, 
e implícita, quanto aos Procuradores de Estado e do Distrito Federal 
(artigo 132).
A igualdade decorre da inexistência de hierarquia entre os interesses 
cometidos a cada uma das funções essenciais à Justiça; a igual 
importância das funções determina a igualdade constitucional das 
procuraturas que as desempenham.   
(…)
Assentado que se tratam de agentes políticos, com autonomia de suas 
funções, resulta evidente que eles não poderiam, efetivamente, integrar 
qualquer dos Poderes. Do contrário, ocorreria submissão no exercício 
de delicados poderes políticos, como os de fiscalização, de consultoria, 
de promoção de justiça ou de defesa de interesses indisponíveis, a 
outros agentes políticos, em seu exercício, seus atos examinados e 
questionados. Conformam, portanto, quadros próprios, desvinculados 
e desarticulados com os quadros de quaisquer dos três Poderes.
(…)
Finalmente, e como um consectário da autonomia funcional, a 
remuneração dos agentes das procuraturas tem radical constitucional, 
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o que implica no estabelecimento de parâmetros remuneratórios a 
salvo de eventuais pressões políticas de parte dos Poderes Legislativo e 
Executivo (...) (grifo nosso).

No julgamento do RE nº 558258, Relator Ministro Ricardo 
Lewandowski, Supremo Tribunal Federal - STF, 1ª Turma, julgado em 
09/11/2010, DJ de 17/03/2011, consignou o eminente Relator, em trecho de 
seu voto:

(...)
A Emenda Constitucional 41/03 modificou novamente o referido 
inciso,” - XI do art. 37 - “de modo a fixar um teto absoluto, equivalente 
ao subsídio dos Ministros do STF, além de estabelecer outros parâmetros 
para os Estados, Distrito Federal e Municípios.
Esta é a redação atual:
(…)
Note-se que o referido dispositivo excepcionou os membros do 
Ministério Público, os Procuradores e Defensores Públicos do 
subteto correspondente ao subsídio do Governador apenas depois da 
promulgação da EC 41/03.
É bem verdade que, a partir da EC 47/05, que alterou o § 12 do art. 
37, facultou-se aos Estados e ao Distrito Federal, mediante emenda 
às respectivas Constituições ou à Lei Orgânica, fixar um subteto 
remuneratório único para todos os servidores, excetuados os 
parlamentares, o qual também deverá corresponder a 90,25% do subsídio 
mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos abaixo:
(…)
Parece-me necessário, entretanto, indagar a razão pela qual o inciso XI 
do art. 37, na redação dada pela EC 41/03, estabeleceu uma exceção tão 
somente em prol dos membros do Ministério Público, dos Procuradores 
e dos Defensores Públicos.
A razão, segundo entendo, reside no fato de que, embora os integrantes 
de tais carreiras não façam parte do Poder Judiciário, exercem, segundo 
assenta o próprio texto constitucional, “funções essenciais à Justiça”. Tal 
característica determinou que se conferisse tratamento isonômico aos 
membros das carreiras jurídicas.
(...) (grifo nosso)

O eminente Ministro Dias Toffoli, por sua vez, destaca a posição 
constitucional da Advocacia Pública:

(...)
A Constituição brasileira trouxe a advocacia-pública na segunda sessão 
do Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal. O Título IV trata 
da Organização dos Poderes; o Capítulo I do Título IV trata do Poder 
Legislativo; o Capítulo II, do Poder Executivo; o Capítulo III, do Poder 
Judiciário.
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No Capítulo IV, trata das chamadas Funções Essenciais à Justiça. Na 
Seção I, do Ministério Público; na Seção II, da Advocacia Pública; na 
Seção III, da Defensoria Pública. Dentro da Advocacia Pública, estão as 
procuradorias de Estado, como traz o art. 132 da Constituição Federal.
Ora, o que temos aí? Temos que tanto o Ministério Público, quanto a 
Advocacia Pública, quanto a Defensoria Pública são instituições que 
não integram nenhum dos Três Poderes. Eles estão separados tanto do 
Legislativo, quanto do Executivo, quanto do Judiciário (...) (grifo nosso).

E o Ministro Ayres Britto, nos debates, assim se manifestou:
(...)
Perfeito. O Ministro Lewandowski – parece-me – foi extremamente feliz 
quando buscou a razão de ser da aplicabilidade dos subsídios do Poder 
Judiciário – no caso do Supremo Tribunal Federal – como parâmetro 
para os procuradores em geral pela polissemia do substantivo. Os 
procuradores aí a Constituição não distinguiu. Aí diz o Ministro Ricardo 
Lewandowski que é porque eles desempenham função essencial à 
justiça. Justiça aí não é Poder Judiciário; significa função jurisdicional.
E, de fato, a Constituição exige para os procuradores como exige para 
os juízes o quê? Concurso público, estrutura os cargos em carreira 
e exige a participação da OAB, no concurso, em todas as fases do 
concurso. Então, Vossa Excelência buscou, e foi feliz nisso, a explicação, 
o porquê de se colocar para os procuradores como parâmetro, em termo 
de remuneração, o Supremo Tribunal Federal. São carreiras jurídicas, 
versadas pela Constituição (grifo nosso).

Vê-se, de todo o exposto, que as funções essenciais à Justiça, não 
integrando funcionalmente qualquer dos três poderes, equiparam-se, 
por tratamento isonômico, à Magistratura, enquanto carreiras jurídicas 
especialmente pinçadas pelo texto constitucional que são.

Nesse sentido, trata-se de aplicar o cânone hermenêutico-
constitucional muito bem definido por Canotilho, consistente na justeza 
ou concordância funcional: seu objetivo é o de impedir que, em sede de 
interpretação e concretização da Constituição seja alterada a conformação 
das funções constitucionalmente estabelecida. O intérprete da Lei Maior 
não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema 
organizatório-funcional constitucionalmente definido.15

Ora, in casu, de acordo com o acima visto, seja sob uma óptica 
histórica, seja sob uma interpretação lógico-sistemática da Carta Magna 
– rectius, seja analisando as origens de sua formação, seja estudando suas 
características e a natureza de suas atribuições -, verifica-se que as funções 
essenciais à Justiça são equiparadas à Magistratura; e, expressamente, para 
15 CANOTILHO, J.J.G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6. ed. Coimbra: Almeida, 1993. 

p. 228.
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fins de submissão ao mesmo teto remuneratório, como se vê da redação do 
art. 37, inciso XI, definida pela EC nº 41/2003.

Assim, uma vez estabelecida a premissa básica de que o teto 
remuneratório das funções essenciais à Justiça, ex vi do precitado art. 37, 
inciso XI, in fine, da Carta Magna, é e deve ser, por questão de conformação 
constitucional, o mesmo aplicável à Magistratura, importa verificar qual o 
teto aplicável aos membros do Poder Judiciário.

E este teto não é o que, a princípio, decorreria da simples leitura 
do dispositivo constitucional (90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal).

Ocorre que o Egrégio STF, no julgamento da ADIN nº 3854 MC, 
definiu como teto, para a Magistratura estadual, o subsídio dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: MAGISTRATURA. Remuneração. Limite ou teto 
remuneratório constitucional. Fixação diferenciada para os membros da 
magistratura federal e estadual. Inadmissibilidade. Caráter nacional do 
Poder Judiciário. Distinção arbitrária. Ofensa à regra constitucional da 
igualdade ou isonomia. Interpretação conforme dada ao art. 37, inc. XI, 
e § 12, da CF. Aparência de inconstitucionalidade do art. 2º da Resolução 
nº 13/2006 e do art. 1º, § único, da Resolução nº 14/2006, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça. Ação direta de inconstitucionalidade. 
Liminar deferida. Voto vencido em parte. Em sede liminar de ação 
direta, aparentam inconstitucionalidade normas que, editadas pelo 
Conselho Nacional da Magistratura, estabelecem tetos remuneratórios 
diferenciados para os membros da magistratura estadual e os da 
federal. (ADI 3854 MC, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal 
Pleno, julgado em 28/02/2007, DJe-047 DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-
06-2007 DJ 29-06-2007 PP-00022 EMENT VOL-02282-04 PP-00723 RTJ 
VOL-00203-01 PP-00184).

Assim, verifica-se que o teto de 90,25% do subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, é, a princípio, 
aplicável aos demais servidores no âmbito do Poder Judiciário, de acordo 
com a regra do art. 37, inciso XI, da CF/88 – e, conforme arts. 37, § 12, da 
CF/88 e 33, § 7º, da CE/89 (no caso do Estado do Rio Grande do Sul), a todos 
os demais servidores no âmbito de qualquer dos Poderes, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas -, mas não às funções essenciais à Justiça, 
ou seja, aos membros do Ministério Público, da Procuradoria do Estado 
e do Distrito Federal e da Defensoria Pública, cujo teto remuneratório, 
por expressa disposição constitucional, segue o dos membros do Poder 
Judiciário.
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Trata-se, ademais, de regra que tem importante relevância prática: 
afinal, uma vez fixados os subsídios da magistratura e, de forma análoga, 
das demais funções essenciais à Justiça, no patamar de 90,25% do subsídio 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 93, inciso V, da CF/88)16, 
tem-se que, se este correspondesse também ao teto destas carreiras, 
não haveria incentivo algum ao desempenho de outras funções – cuja 
remuneração seja cumulável com o subsídio, como antes visto, porém 
limitada ao teto -, como chefias, direções e assessoramentos, ou mesmo 
para o desempenho de atividades em substituição a membros que estejam 
em gozo de férias, licenças, etc.

De fato, tais tarefas estariam sendo exercidas a título gracioso, o que 
não parece se coadunar com os fundamentos e objetivos da República (arts. 
1º, incisos III e IV, e 3º, inciso I, da Carta Magna), que preveem a valorização 
da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, bem como 
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, tampouco com o 
direito social ao trabalho (art. 6º), que pressupõe condigna contraprestação 
remuneratória, salvo trabalho a título voluntário, o que aqui não é o caso.

Evidentemente, criar-se-iam também problemas de ordem 
administrativa e organizacional no âmbito de tais instituições, com notórias 
dificuldades de preenchimento de suas funções de dirigência superior, a 
macular o próprio princípio da eficiência que rege a Administração Pública 
(art. 37, caput, da CF/88), se a assunção de tais responsabilidades e encargos 
maiores não viesse acompanhada da correspondente contraprestação 
pecuniária17, afastando o interesse de seus membros em assumi-los.

Enfim, aplicam-se, nesse caso, mais uma vez, socorrendo-se dos 
ensinamentos de Canotilho, os cânones hermenêutico-constitucionais 
da unidade e da concordância prática: seu objetivo é o de que as normas 
constitucionais sejam vistas como preceitos integrados em um sistema 
unitário e não-contraditório, de modo a impedir que, em sede de 
interpretação e concretização da Constituição, se chegue a resultados 
práticos que levem ao sacrifício (total) de uma norma em relação à outra 
(aparentemente) em choque.18

16 No caso do Ministério Público, tal também decorre de norma constitucional expressa (art. 129, § 
4º, da CF/88); no caso da Advocacia Pública, há, de lege ferenda, a PEC nº 443 em trâmite, visando 
a dar idêntico tratamento mediante regra expressa, embora, como dito, de lege data, já se sustente o 
entendimento de que as funções essenciais à Justiça, por questão de hermenêutica constitucional, 
devam já merecer tratamento isonômico, no particular.

17 Ou se tal contraprestação fosse inteiramente absorvida pela regra de teto, situação prática que equivale 
a não existir, posto que, em ambos os casos, o resultado remuneratório é igual a zero.

18  CANOTILHO, J.J.G, op. cit., p. 226-228.
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Ora, in casu, de acordo com o acima visto, em uma interpretação 
lógico-sistemática da Carta Magna – rectius, analisando as regras atinentes 
a subsídio e teto em conjunto com as demais normas atinentes ao tema, 
acima referidas -, verifica-se que, não fora a regra de teto diferenciada 
para estas carreiras, o limite remuneratório se confundiria com o 
próprio subsídio, tornando anódina a própria regra de teto e, ademais, 
sacrificando, ao mesmo tempo, outros princípios constitucionais, quais 
sejam, os da justiça e da valorização do trabalho e da dignidade da pessoa 
humana, que não existem na ausência de adequada contraprestação ao 
labor desempenhado; além de atingir, modo indireto, o próprio princípio 
da eficiência na Administração Pública, ao prejudicar a composição de 
funções de chefia, direção e assessoramento – entre outras – justamente nas 
carreiras erigidas constitucionalmente como funções essenciais à Justiça, 
responsáveis que são pela manutenção do próprio Estado Democrático de 
Direito e pela construção do Estado de Justiça.

Tal viria em evidente prejuízo ao bom desempenho das relevantes 
atribuições de que encarregadas tais instituições. No caso das Procuradorias 
de Estado e do Distrito Federal, a não se garantir remuneração condigna, 
via fixação de subsídios e aplicação de regra de teto de modo isonômico 
em relação às demais funções essenciais à Justiça, não se garantiria a plena 
autonomia de sua atuação, sem risco de submissão ao poder político 
vigente no exercício de suas delicadas atribuições, como as de fiscalização, 
de consultoria, e mesmo de promoção do regime de juridicidade ou de 
defesa de interesses indisponíveis, propondo até mesmo as ações de 
improbidade e ações civis públicas, quando cabível, garantindo o controle 
da legalidade dos atos e o combate à corrupção no seio da Administração 
Pública.

Vê-se, assim, a importância do estabelecimento de parâmetros 
remuneratórios, de um lado, condizentes com a relevância das atribuições 
conferidas e, de outro, a salvo de eventuais pressões políticas de parte 
de quaisquer dos poderes. Tratam-se de prerrogativas as quais, como 
dito, antes de privilégios pessoais dos agentes públicos, são garantias 
fundamentais do exercício livre e independente de suas relevantes funções.

Justifica-se, portanto, a interpretação da norma constitucional no 
sentido de que às funções essenciais à Justiça, ou seja, aos membros do 
Ministério Público, das Procuradorias de Estado e do Distrito Federal e 
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da Defensoria Pública, o teto remuneratório, por expressa disposição 
constitucional, segue o dos membros do Poder Judiciário19.

CONCLUSÕES

Diante do exposto, entende-se que:

1) o subsídio e o teto remuneratório diferenciados aos membros das 
funções essenciais à Justiça se configuram em parâmetros, de um lado, 
condizentes com a relevância das atribuições conferidas e, de outro, os 
põem a salvo de eventuais pressões políticas de parte de quaisquer dos 
poderes, tratando-se de prerrogativas que, antes de privilégios pessoais 
dos agentes públicos, são garantias fundamentais do exercício livre e 
independente de suas relevantes funções;

2) subsídio e teto remuneratório não se confundem;

3) há parcelas cumuláveis com o subsídio, limitadas ou não pelo 
teto, sendo que, quando limitadas, podem ser calculadas cumulativamente 
ou isoladamente em relação ao subsídio para fins de adequação ao teto 
remuneratório;

4) o teto remuneratório aplicável aos Procuradores dos Estados e 
do Distrito Federal, enquanto membros de carreira constitucionalmente 
erigida como função essencial à Justiça, é o subsídio dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal.
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RESUMO: O presente trabalho pretende demonstrar, com fundamento 
na legislação, na doutrina e em dados governamentais, que a utilização 
das compras públicas sustentáveis pela administração visando induzir o 
mercado a investir em práticas sustentáveis de produção é imprescindível 
para a geração de resultados mais satisfatórios, especialmente quando 
utilizados em complemento aos instrumentos de comando e controle 
(sanções e imposição de deveres e obrigações). 
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ABSTRACT: This Labor Completion of course intends to demonstrate, 
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INTRODUÇÃO

A evolução do Estado Liberal para o Estado Democrático de Direito 
foi crucial para a percepção da necessidade de proteção dos direitos de 
terceira geração, entre eles, o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado (art. 225, da Constituição Federal de 1988). 

A constitucionalização do ambiente, como tem sido denominada 
por alguns doutrinadores a inclusão de princípios e normas em defesa do 
ambiente na Constituição, trouxe diversos benefícios de ordem política, 
moral, cultural e jurídica, mas, ao mesmo tempo, muitos desafios para a 
sua implementação. 

Um dos mais importantes desses desafios consiste na necessária 
mudança na forma de intervenção do Estado no domínio econômico. 
Com o surgimento da administração gerencial, (que no país ainda é 
incipiente, ao menos sob o aspecto da eficiência) a Administração Pública 
passa a intervir no mercado como agente regulador, criando formas de 
intervenção no domínio econômico sempre que necessário para preservar 
interesses públicos.

Essa intervenção reguladora se soma à intervenção por controle que, 
sozinha, não tem gerado os efeitos esperados quando se trata de inibir o 
comportamento maléfico de setores do mercado em relação à produção e 
o consumo sustentáveis.

Diante desses desafios, a transformação das compras sustentáveis, 
em política pública tem se mostrado um eficaz instrumento econômico 
de incentivo a boas práticas sustentáveis como mostram as pesquisas 
doutrinárias e estatísticas apresentadas pela SLTI/MP1 citadas neste 
trabalho, que pode (e deve) ser utilizado como complemento aos 
instrumentos de comando e controle, especialmente, as sanções negativas, 
que, no Brasil, não têm se mostrado eficazes para combater ações contrárias 
à proteção ambiental.

Dessa forma, pretende-se demonstrar, com fundamento na 
doutrina e em dados governamentais, que a utilização dos instrumentos 
econômicos (especialmente as licitações sustentáveis) pela administração 
visando induzir o mercado a investir em práticas sustentáveis de 
produção é imprescindível para a geração de resultados mais satisfatórios, 
especialmente, quando utilizados em complemento aos instrumentos de 

1 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão.
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comando e controle (sanções e imposição de deveres e obrigações), que, 
sozinhos, não têm produzido resultados eficazes no combate à degradação 
ambiental.

1 A EVOLUÇÃO DOS PARADIGMAS DO ESTADO E A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Diante dos fatos ocorridos desde a Revolução Industrial (a partir 
de meados do século XIX na Inglaterra e iniciada um pouco mais tarde no 
Brasil, mas com as mesmas características nefastas para o meio ambiente), 
pode-se concluir que o surgimento do sistema capitalista, somado à 
concepção de um Estado mínimo (garantidor das liberdades individuais 
e abstencionista), agravou a degradação do meio ambiente em todo o 
mundo.

Segundo Carvalho e Santana (2011, p. 42), o pensamento egoístico 
prevalente no século XVIII, representado pela máxima “o egoísmo é útil para 
a sociedade”, contida no livro A Riqueza das Nações (1776) de Adam Smith, 
retrata a dificuldade de se enxergar, naquela época, o meio ambiente como 
um patrimônio coletivo cuja preservação é responsabilidade de todos.

Nesse período, vigia o Estado Liberal, que, nas palavras, de Belchior 
(2011, p. 71) tinha como primado a liberdade individual e a segurança 
jurídica e, como característica “(…) o constitucionalismo clássico, em que a 
Constituição era reduzida a um instrumento jurídico que tinha como finalidade 
básica limitar ou enfrear o exercício do poder estatal. O poder estava adstrito Às 
normas que almejavam a liberdade, protegendo, assim, o indivíduo”.

O Estado Liberal é então marcado por uma atuação tímida da 
Administração Pública, pois o papel do Poder Executivo se restringia ao de 
mero aplicador das leis, ou seja, da vontade do povo ou da nação mediada 
por seus representantes (MARTINS, p. 9) e de garantidor dos direitos e 
liberdades individuais (direitos fundamentais de primeira geração).

O recrudescimento da desigualdade social, impulsionada pela 
distorcida igualdade jurídica da visão liberal, foi determinante para 
o surgimento do Estado Social, que tem como principal fundamento 
a igualdade material, protegida pelo intervencionismo do Estado na 
iniciativa privada. É a vez dos direitos de segunda geração, como os direitos 
econômicos, culturais, sociais e ambientais. Foi durante o Estado Social 
que surgiram as primeiras referências à função social da propriedade, 
por exemplo. Entretanto, como informa Belchior (2011, p. 77), no que 
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concerne ao meio ambiente, percebe-se que, mesmo no Estado Social, sua 
preocupação ainda é mínima, de cunho utilitarista. 

É somente a partir do Século XX, com o surgimento do Estado 
Democrático de Direito, que a proteção ao meio ambiente passa a 
ser encarada como fundamental para a qualidade de vida mundial. 
Compromissos internacionais assumidos por diversos países tornou 
clara a responsabilidade dessas nações em conciliar o desenvolvimento 
econômico com a preservação do meio ambiente. Entre esses compromissos 
se destacam: Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o meio 
ambiente humano (1972), conhecida como Declaração de Estocolmo2; a 
Convenção de Viena para proteção da camada de ozônio (1985); o Protocolo 
de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio (1987); 
a Declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento (1992), 
conhecida como ECO 92; e a mais recente Conferência das Nações unidas 
sobre desenvolvimento sustentável (2012), chamada Rio +20.

Segundo Coelho e Mello (2011, p.12), o Estado Democrático de Direito 
aparecerá como resposta superadora do reducionismo e unilateralismo 
dos modelos liberal e social anteriores, assim como da dualidade entre 
ambientalismo e desenvolvimentismo econômico, estruturada no contexto 
do Estado Social. Um dos aspectos de estruturação do Estado Democrático 
de Direito, consiste, por isso, na elaboração constitucional de um modelo de 
efetivação jurídica do desenvolvimento sócio-ambientalmente sustentável, 
que, nascido do discurso econômico, gerencial, administrativo e ecológico, 
deve assumir o status de linguagem normativa constitucional. É o chamado 
Estado de Direito Ambiental3.

2 Importante destacar os comentários de Carvalho e Santana (2011) sobre a resistência de alguns países 
emergente e subdesenvolvidos a aderir aos compromissos da Conferência de Estocolmo, entre eles 
o Brasil: “Nesse instante tomou corpo a primeira grave questão, e um dos grandes impasses no que tange 
à primeira proposta no sentido da busca de melhoria da qualidade do meio ambiente, tendo em vista que os 
países emergentes e subdesenvolvidos se negaram a adota o discurso dos ricos, dada as suas necessidades de se 
desenvolverem, e, teoricamente, melhorarem as condições de vida de seus povos. O Brasil na oportunidade foi 
quem encabeçou o grupo que resistiu à pretensão dos países ricos e desenvolvidos”. 

3 Segundo Benjamim: A Constituição de 1988 instituiu uma verdadeira ordem pública ambiental, que 
conduz o Estado de Direito Social e o modelo político-econômico que adota a assumirem a forma de 
Estado de Direito Ambiental. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Coord.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 57-128.
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No Brasil, a partir da promulgação da Constituição Federal de 
1988, o Estado assume compromissos concretos no sentido de adequar 
o desenvolvimento econômico à preservação do meio ambiente e 
passa a dividir com a população essa responsabilidade4. Uma das 
principais evidências dessa nova postura do Estado frente ao conceito de 
sustentabilidade é a previsão da defesa do meio ambiente como princípio 
da ordem econômica5.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios:
(...);
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 
seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003).

Segundo Häberle (1993 apud AYALA 2007, p. 264), esse novo 
significado proposto pela Constituição à ordem econômica define-a nos 
termos de uma economia social e ecológica de mercado. Complementa, 
ainda, o autor, que nesta economia social e ecológica o sentido das 
relações de produção e de apropriação sobre os recursos naturais passa a 
ser orientado por um conjunto de regras que complementam um sistema 
que vigia, até então, baseado na proteção da propriedade privada sobre os 
bens (2007, p. 264).

Nesse sentido, pode-se depreender que há uma tentativa de mudança 
nos valores até então prevalecentes. A Constituição muda (ao menos em 
tese) a concepção dos bens como valor exclusivamente econômico e passa 
a considerá-los importantes, também, sob o aspecto socioambiental.

Corrobora esse entendimento Ayala (2007, p. 265), quando afirma 
que:

A obrigação de defesa do meio ambiente e a função social da propriedade 
condicionam a forma de valoração dos bens para a finalidade de 
apropriação. Definem uma nova modalidade de apropriação dos bens, 
que complementa o sentido econômico, fazendo com que seja integrada 
à dimensão econômica uma dimensão que poderia ser chamada de 
dimensão de apropriação social.

4 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

5 Vale observar que somente a partir da Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003, foi incluída no texto 
constitucional a referência ao tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
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O Supremo Tribunal Federal adotou a mesma tese ao defender que 
a incolumidade do meio ambiente não deve depender de motivações de 
índole exclusivamente econômica:

A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por 
interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole 
meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade 
econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está 
subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a 
“defesa do meio ambiente” (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo 
e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente 
cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente 
laboral.

O novo paradigma do Estado Democrático de Direito é 
acompanhado por uma importante evolução da ordem jurídica que passa 
a ser vocacionada à realização dos valores previstos na Constituição, 
atuando de forma incisiva para a concretização dos direitos fundamentais 
(BELCHIOR, p. 80), entre eles, o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado (art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988).

A Constituição de 1988 é seguida de diversas normas que 
evidenciam a priorização da sustentabilidade como política pública, 
institucionalizando-a e introduzindo-a no ordenamento jurídico6 dos 
diversos entes federados.

2 O MODELO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL

 Para exercer esse papel (de garantidor dos direitos fundamentais), 
o Estado adotou (ao menos em tese) o modelo de administração gerencial 
ou de “governança” – estrangeirismo oriundo do termo em inglês 
“governance” (MARTINS, p. 21). Segundo esse modelo, a intervenção do 
Estado no domínio econômico passou a ser fundamental para compensar 
as falhas do mercado – note-se que essa intervenção é distinta daquela 
concebida no Estado Social, no qual o Estado tinha atuação paternalista. 
Essa alteração era imprescindível, especialmente, em razão da constatação, 
nas últimas décadas, da incapacidade do mercado em equilibrar (sozinho) 
desenvolvimento econômico e sustentabilidade, o que obrigou o Estado 

6 Apenas para citar alguns marcos normativos editados após a promulgação da Constituição de 1988: 
Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) (1999); Decreto n.º 3.330/2000; 
Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257/2001); Agenda 21 Brasileira (2002); Emenda Constitucional n.º 
42/2003; Portaria MMA n.º 61/2008; Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC (Lei n.º 
12.187, de 2009) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei n.º 12.305, de 2010).
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a criar mecanismos de intervenção capazes de (ao menos) reduzir os 
prejuízos ambientais oriundos da ganância e ignorância do mercado. Esse 
é o entendimento de Boyer, citado por Teixeira (2013, p. 26):

Segundo Boyer (1999), a maior parte dos teóricos contemporâneos 
concorda com a conclusão de que o mercado é eficaz na alocação 
e produção de bens típicos, mas que os processos relacionados 
às questões sociais ou que impliquem fortes indivisibilidades ou 
complementaridades, como os que envolvem o meio ambiente e 
inovações radicais, requerem intervenções públicas ou regulamentações 
corretivas. Ou seja, para a promoção de padrões de produção e consumo 
mais sustentáveis, envolvendo inovações produtivas, questões sociais e 
ambientais, é necessário que haja intervenções e regulamentações por 
parte do Estado.

Portanto, a partir do aparecimento do Estado Democrático de 
Direito, a Administração Pública passa a intervir no mercado como agente 
regulador, criando formas de intervenção no domínio econômico sempre 
que necessário para preservar interesses públicos. Segundo Enrique Leff, 
um dos defensores do desenvolvimento sustentável, apud Cruz (2013, p. 
28): 

O Estado deve intervir para mediar os interesses que mantêm a desigual 
distribuição de recursos e custos ambientais e suas repercussões nas 
mudanças ambientais globais. Mais que isso, os governos democráticos 
devem impor normas aos cidadãos e aos grupos empresariais, muitas 
vezes resistentes a controlar a contaminação quando isso implica uma 
redução de seus lucros e o fim de privilégios adquiridos, assim como 
uma mudança de hábitos de conduta e padrões de consumo. 

Essa nova forma de intervenção terá importância crucial no 
desenvolvimento de políticas públicas direcionadas à preservação do meio 
ambiente.

Uma das ações impulsionadoras da atuação do Estado como indutor 
da mudança de hábitos de conduta e padrão de consumo foi a inclusão 
da expressão “desenvolvimento sustentável” no art. 3º, da Lei.º 8.666, de 
19937, que serviu para (re)forçar a necessidade de inclusão de critérios 
de sustentabilidade (especialmente nos termos de referência e projetos 

7 Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010). 
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básicos) nas compras realizadas pela Administração Pública para suprir 
suas necessidades internas (manutenção do aparelho estatal – aquisição de 
material de expediente, manutenção de prédios públicos, etc.) e o interesse 
público (obras e serviços públicos) utilizando padrões sustentáveis.

3 AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COMO INSTRUMENTOS 
ECONÔMICOS DE INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

A fim de concretizar a sustentabilidade como política pública, o 
Estado passa a desenvolver instrumentos de intervenção no domínio 
econômico, como forma de induzir o mercado a adotar práticas 
sustentáveis, dentre eles pode-se citar: permissões negociáveis ou vendas 
de direitos de poluição, subvenções, sistemas de consignação, incentivos 
fiscais, tributos ecológicos etc. 

Segundo Teixeira (2013, p. 30-32), esses instrumentos podem 
ser classificados em: instrumentos de comando e controle (C&C), que 
se baseiam na criação de normas e exigências legais (o comando) e em 
atividades de fiscalização para garantir seu cumprimento (o controle)8; e, 
nos chamados instrumentos econômicos (IEs), utilizados com o objetivo 
de internalizar nos custos de produção as externalidades ambientais 
negativas provocadas pelo processo produtivo ou pelo uso de recursos 
ambientais. 

Nada obstante a existência de divergências entre doutrinadores 
sobre a classificação das compras públicas como instrumento econômico 
ou instrumento de comando e controle, defende-se, no presente trabalho, a 
classificação do poder de compra do Estado como um eficiente instrumento 
econômico em prol da preservação do meio ambiente9. 

Independentemente da classificação adotada, não resta dúvida 
quanto a importância que ambos os instrumentos possuem no combate 

8 Aqui estão incluídas as sanções negativas. 

9 Dentre aqueles que defendem a classificação das compras sustentáveis como instrumentos econômicos 
estão   Puppim de Oliveira (2003) e Vilella et al. (2011).
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às práticas prejudiciais ao ambiente, devendo o Estado compatibilizá-las 
para obter o resultado mais eficiente, eficaz e efetivo10 possível.

Segundo Puppim (p. 14):

(…) o Estado não deve abrir mão do uso de muitos dos seus instrumentos 
de comando-e-controle, pois estes são fundamentais para manter 
padrões mínimos de qualidade ambiental. Os IEs, geralmente, podem 
servir para complementar os instrumentos de comando-e-controle e dar 
incentivos para que as organizações e indivíduos avancem além dos 
padrões estabelecidos pela legislação.

Dentre os diversos instrumentos econômicos idealizados, destaca-
se no presente trabalho as compras públicas sustentáveis. Segundo Erivam 
Paulo da Silva (2008, p. 61), as compras governamentais apresentam-se 
como “poder” tendo em vista que o grande volume de recursos aplicados 
pelo Estado na aquisição de bens e na contratação de serviços lhe confere a 
possibilidade de induzir o comportamento de terceiros.

Uma das principais contribuições do direcionamento do poder de 
compra do Estado para o mercado de produtos e serviços sustentáveis 
reside no fato de que, ao mudar seu padrão de compra, o Estado envia o 
sinal de que haverá demanda de longo prazo para este setor, o que permite 
às empresas investirem em inovação com a garantia de realizar economias 
de escala que, consequentemente, reduzirão os custos (PNUMA, 2011).

Assim, defende-se uma atuação do Estado que incentive o mercado 
a se adequar às novas exigências ambientais, gerando um “mercado 
verde” que proporcione mudança de comportamento de fornecedores e 
consumidores privados em relação à sustentabilidade.

Essa não é a primeira vez que o poder de compra da administração 
é utilizado como instrumento indutor da mudança de comportamento do 
mercado. Ao pesquisar a possibilidade da utilização do poder de compra 
do Estado como instrumento de política pública fomentadora e indutora 
das Micro e Pequenas Empresas, afirma Silva (2008, p. 75) que o uso do 
poder de compra do Estado para o fomento das MPEs (Micro e pequenas 
empresas) é prática reconhecida e legitimada internacionalmente. Os EUA, 

10 Segundo Carvalho Filho, p. 24, “A eficiência não se confunde com a eficácia nem com a efetividade. A efi-
ciência transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o desempenho da atividade administrativa; 
a idéia diz respeito, portanto, à conduta dos agentes. Por outro lado eficácia tem relação com os meios e instru-
mentos empregados pelos agentes no exercício de seus misteres na administração; o sentido aqui é tipicamente 
instrumental. Finalmente, a efetividade é voltada para os resultados obtidos com as ações administrativas; 
sobreleva nesse aspecto a positividade dos objetivos”. 
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como já mencionado, utilizam largamente o poder de compra do Estado 
como política de desenvolvimento industrial.

Acrescenta, ainda, que, no Brasil, a utilização das compras 
públicas como forma de incentivo e estímulo a determinado setor da 
economia nacional já foi utilizada no âmbito da Administração Pública, 
principalmente por meio das empresas estatais, que durante algum tempo 
passaram a capitanear os investimentos e ações do governo ligadas às 
políticas de natureza científico-tecnológicas.

Essa constatação foi feita por Saraiva (1987, p. 20), apud SILVA 
(2008, p. 72): 

As empresas estatais, especialmente as de maior porte, possuem um 
considerável poder de compra. Das suas aquisições pode depender 
a sorte dos fornecedores. Daí por que, em anos recentes, têm sido 
analisadas as possibilidades de orientar o poder de compra das 
estatais para promover a indústria nacional. Além disso, esse poder 
de compra facilita os esforços de modernização tecnológica: demanda 
assegurada e demanda exigente de qualidade levam infalivelmente ao 
desenvolvimento tecnológico.

O poder de compra do Estado também já foi utilizado para 
incentivar o setor de informática e capacitação, inicialmente, por meio da 
Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, a qual determinava que os órgãos 
da Administração Pública, direta e indireta, bem como suas fundações e 
demais entidades mantidas com recursos públicos, dessem preferências 
nas aquisições de bens e serviços de informática e automação para as 
empresas brasileiras de capital nacional constituída e com sede no país 
(SILVA, 2008, p. 73). 

Partindo desses precedentes conclui-se que a utilização do poder 
de compra da Administração, por meio das compras sustentáveis, para 
fomentar e incentivar comportamentos adequados à preservação do meio 
ambiente por parte dos fornecedores de bens e serviços, bem como, dos 
próprios consumidores, tanto é possível como recomendável.

Constata-se uma tendência do Estado em priorizar a instituição de 
instrumentos econômicos (intervenção por indução) em detrimento da 
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aplicação de sanções negativas (intervenção por direção11), especialmente, 
quando se trata de compatibilizar o desenvolvimento econômico e a 
proteção do meio ambiente. Sobre o tema, ressalta CRUZ (2013, p. 29) que:

a imposição de sanções negativas para assegurar o desenvolvimento 
econômico e a proteção do meio ambiente enseja um alto risco de 
descumprimento e de impunidade, pois a finalidade das normas 
imperativas (contra-fáticas) é obter a conformidade com as prescrições 
normativas, e muitos dos riscos sociais geralmente são indetermináveis. 

Para Sampaio Júnior, apud Cruz (p. 30): 

Quando o ordenamento de função repressiva e protetora procura 
“provocar” certas condutas, atua sempre de uma forma negativa: 
prevalece a técnica do desencorajamento. Já o ordenamento promocional 
vai muito adiante, uma vez que, neste caso, a técnica típica é “positiva”, 
isto é, o encorajamento de certas condutas que, para se produzirem, 
necessitam das sanções positivas também ditas premiais. No primeiro 
caso, na visão típica do século XIX, o ordenamento sempre procura 
tornar certas ações mais “penosas”, tornando outras vantajosas a 
contrario sensu. No segundo caso, nos ordenamentos contemporâneos, 
observa-se, porém, o expediente da “facilitação” (por exemplo, uma 
subvenção) e até do prêmio (por exemplo, uma isenção fiscal) para 
promover as ações desejadas.

Nesse sentido, é possível concluir que o Estado passa a priorizar 
os métodos indiretos de proteção ambiental, tais como as permissões 
negociáveis ou vendas de direitos de poluição, subvenções, sistemas de 
consignação, incentivos fiscais, tributos ecológicos etc., em detrimento dos 
métodos diretos (também denominados regulações), que são as imposições 
do tipo obrigações-proibições por meio do Direito Administrativo 
sancionador ou do Direito Penal (CRUZ, 2013, p. 9).

Supera-se, portanto, a ideia de que a aplicação de penalidades é 
suficiente para garantir a preservação do meio ambiente. Passa-se da noção 
de recuperação para a noção de prevenção. Da prevalência da aplicação de 
sanções negativas para a priorização da aplicação de sanções positivas12.

11 Eros Roberto Grau, classifica as formas de intervenção estatal como:

 1) Por absorção ou participação, que ocorre quando o Estado desenvolve atividade econômica no 
sentido estrito, isto é, atua como agente econômico (intervenção no domínio econômico). 

 2) Por direção e indução, que ocorre quando o Estado disciplina a atividade econômica, sem atuar 
diretamente como agente econômico (intervenção sobre o domínio econômico).

12 Segundo esclarece Cruz: Diferentemente de uma sanção negativa, que decorre do descumprimento 
de norma impositiva, a sanção positiva é uma forma de intervenção estatal por indução, que consiste 
em indicar e estimular determinadas ações, mediante o oferecimento de vantagens para aqueles que 
cumprirem o comando normativo. (2013, p. 8-9).
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A ineficiência do clássico sistema de sanções negativas é facilmente 
verificável, bastando uma breve análise de alguns dados para se constatar 
a sua impotência em combater práticas ilegais relativas ao meio ambiente. 
É o que mostra a seguinte reportagem publicada no jornal O Estado de 
São Paulo13 sobre as estatísticas relacionadas à efetividade da aplicação de 
penalidades pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA:

Documento do próprio órgão [IBAMA] indica que apenas 0,75% das 
autuações foram pagas entre 2005 e 2010; nº de multas e valor em reais 
vêm caindo ano a ano; Ibama culpa demora de processo administrativo 
de apuração e uso de ‘laranjas’, que inviabiliza cobrança.
(…) Menos de 1% do valor das multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por 
infrações ambientais chegam efetivamente aos cofres públicos, aponta 
relatório do próprio órgão obtido pelo Estado. O documento traz um 
panorama das autuações feitas entre 2005 e 2010. O porcentual médio 
de multas pagas no período foi de 0,75%. No ano passado, o índice foi 
ainda menor - apenas 0,2%. 

Por outro lado, segundo a Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação – SLTI14 do Ministério do Planejamento – SLTI/MP, “Apesar da 
baixa participação no valor total das compras públicas, as aquisições econômica, 
social e ambientalmente responsáveis cresceram significativamente. Na comparação 
de 2012 em relação a 2010, os gastos do governo com essas compras cresceram 
236%”15.

13 VIALLI, Andrea. Relatório mostra que menos de 1% das multas aplicadas pelo Ibama são pagas. 
Estado de São Paulo, São Paulo, 11 abr. 2011. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/
impresso,relatorio-mostra-que-menos-de-1-das-multas-aplicadas-pelo-ibama-sao-pagas,704547,0.
htm.>. Acesso em: 26 set. 2013.

14 A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) normatiza, desenvolve e fomenta 
políticas públicas nestas áreas. São exemplos da atuação da SLTI a política de incentivo às micro 
e pequenas empresas e às aquisições sustentáveis, feitas por meio de contratos celebrados com 
órgãos da Administração Pública federal. Também é por intermédio de programas gerenciados pela 
secretaria que as instituições que compõem o governo compram e descentralizam, por meio do Portal 
de Convênios do Governo Federal (Siconv), recursos para estados, municípios, Distrito Federal e 
entidades privadas sem fins lucrativos. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/ministerio.
asp?index=7&ler=s832.>. Acesso em: 24 set. 2013.

15  Informações Gerenciais de Contratações Públicas Sustentáveis. Janeiro a Dezembro de 2012. SLTI/
MPOG. Disponível em: <http://www.comprasnet.gov.br/ajuda/Manuais/03-01_A_12_
INFORMATIVO%20COMPRASNET_ComprasSustentaveis.pdf.>. Acesso em: 24 set. 2013.
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Ainda com base nos dados lançados pela SLTI/MP é possível 
constatar que são os micros e pequenos empresários que têm alavancado o 
mercado de bens e serviços sustentáveis no Brasil: 

Em 2012, os micro e pequenos fornecedores venderam para o governo 
federal bens econômica, social e ambientalmente responsáveis por meio 
de licitações que atingiram a cifra de R$ 22,4 milhões. Esse montante 
representou um crescimento de 116% em relação ao ano anterior. No 
comparativo entre 2012 e 2010, as MPEs apresentaram um crescimento 
nas licitações sustentáveis da ordem de 237%.

Os números demonstram, portanto, que houve um significativo 
incremento no número de micro e pequenas empresas participantes de 
licitações sustentáveis, o que pode servir como incentivo às empresas de 
grande porte.

 

CONCLUSÃO

Como visto, o Estado Democrático de Direito trouxe como uma de 
suas principais características a administração gerencial, caracterizada, 
entre outras, pela existência de formas modernas de gestão pública e por 
novos critérios de aplicação do controle dos serviços públicos. A atuação 
da Administração passa a enfatizar a eficiência, eficácia e efetividade dos 
atos administrativos, a qualidade e a efetiva concretização do regime 
democrático. 

Entre as novas formas de atuação da Administração Pública surge 
a intervenção do Estado no domínio econômico como forma de adequar o 
desenvolvimento econômico às questões sociais e ambientais.

A utilização do poder de compra como instrumento indutor de uma 
economia verde demonstra que existem alternativas (além da aplicação 
de sanções – instrumentos de comando e controle) para auxiliar no 
combate às práticas nocivas ao meio ambiente, superando-se a ideia de 
que a tipificação de infrações e a consequente aplicação de penalidades é 
suficiente para garantir a preservação do meio ambiente. 

Constata-se, portanto, que, no sistema capitalista, a utilização de 
instrumentos econômicos na busca da adequação do desenvolvimento 
econômico com a preservação do meio ambiente tem sido uma alternativa 
promissora. 

As Contratações Públicas Sustentáveis como Incentivo Econômico para a 
Produção e o Consumo Sustentáveis
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 Nesse sentido, é necessário que o poder de compra da 
Administração Pública seja encarado não somente como meio para 
satisfação das necessidades do poder público, mas como verdadeira 
política pública que poderá contribuir (como de fato tem contribuído) 
como indutor de um “mercado verde” futuramente estendido às relações 
privadas, especialmente, por meio da redução dos custos de produção, que 
tendem a gerar a redução dos preços cobrados pelos produtos e serviços 
sustentáveis. 

 Paralelamente, o Estado deve incrementar o seu poder fiscalizador, 
a fim de combater os ilícitos administrativos e penais bem como a reparação 
de danos ao meio ambiente, aplicando as penalidades previstas em lei e 
executando-as, a fim de desestimular práticas danosas ao ambiente, visto 
que os instrumentos econômicos devem servir como complemento dos 
instrumentos de comando e controle.
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RESUMO: Este artigo analisa o amicus curiae como instrumento de 
legitimidade democrática e pluralismo político na jurisdição constitucional. 
Procurou-se estudar a jurisdição constitucional, sua legitimidade, abertura 
interpretativa, o constitucionalismo atual, e o amicus curiae como auxiliar 
hermenêutico da Corte, que fornece informações e cria alternativas 
interpretativas, pluralizando o debate. A metodologia utilizada foi a 
descritivo-analítico por meio de pesquisa bibliográfica. Conclui-se que 
o amicus é um terceiro interveniente diferenciado e que tem sua atuação 
apoiada em razões que o tornam desejável e útil ao processo. Sua 
intervenção é um fator de pluralização e legitimação democrática das 
decisões da Suprema Corte.

Palavras-chave: Jurisdição Constitucional. Legitimidade. Pluralismo 
Político. Amicus Curiae.

DEMOCRATIC LEGITIMACY OF THE 
CONSTITUTIONAL JURISDICTION: AMICUS CURIAE 

AS AN INSTRUMENT OF POLITICAL PLURALISM
ABSTRACT: This article analyzes the amicus curiae as an instrument 
of democratic legitimacy and political pluralism in constitutional 
jurisdiction. We sought to study the constitutional jurisdiction, legitimacy, 
interpretative openness, the current constitutionalism, and the amicus 
curiae as a hermeneutical assist the Court, which provides information and 
creates interpretive alternatives, pluralizing the debate. The methodology 
used was descriptive-analytic by means of literature. We conclude that the 
amicus is a third different player and has backed his acting on reasons that 
make it desirable and useful to the process. His intervention is a factor of 
pluralization and democratic legitimacy of the Supreme Court decisions.
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INTRODUÇÃO

Este artigo pretende analisar a participação do instituto processual 
amicus curiae como agente do pluralismo político e meio de participação 
popular na interpretação da Constituição no que tange à legitimidade 
democrática da jurisdição constitucional brasileira. Analisa-se esta 
figura, relativamente nova no ordenamento jurídico brasileiro, mas que 
vem adquirindo importância, desde que foi “importada” para o Direito 
Brasileiro e, principalmente, com a edição da Lei 9.868/99, que orienta 
o processo fiscalizatório abstrato de constitucionalidade. Essa figura 
constitui objeto de relevante interesse, no atual contexto jurídico brasileiro, 
baseado na consolidação do neoconstitucionalismo, diretamente ligado 
aos valores sociais e ao Estado Democrático de Direito.

Nos últimos anos, o Direito Constitucional Brasileiro toma novos 
rumos na direção da real efetivação de suas normas. Ideais de dignidade 
da pessoa humana, direitos fundamentais, pluralismo político, cidadania, 
participação popular no poder, fundamentos da República, tomam mais 
espaço nas ruas e dentro das instituições estatais. A organização política 
contemporânea, chamada comumente de Estado Democrático de Direito, 
aproximou o constitucionalismo da democracia, redefinindo o papel da 
Constituição dentro do Estado e da Sociedade.

Este estudo tenta apresentar respostas a pertinentes questionamentos 
relativos à matéria, quais sejam: O que seria a jurisdição constitucional 
aberta? Qual legitimidade democrática tem a jurisdição constitucional? 
Como se apresenta o pluralismo político nas decisões jurisdicionais? O que 
seria o instituto processual amicus curiae e qual seu papel como ferramentas 
legitimadora e democratizadora da jurisdição constitucional?

Diante da problemática exposta, os objetivos específicos são 
analisar a jurisdição constitucional brasileira, a problemática da crise 
de legitimidade pela qual ela passa atualmentee o instituto jurídico-
processual amicus curiae dentro do processo fiscalizatório abstrato de 
constitucionalidade tanto em seus aspectos formal processual como no que 
se refere à sua utilidade hermenêutica na construção da decisão colegiada,  
com o objetivo geral de estudar o instituto processual amicus curiae como 
instrumento de legitimidade democrática e pluralismo político dentro da 
jurisdição constitucional. No tocante à metodologia aplicada, trata-se de 
pesquisa bibliográfica e documental que se apoia  em livros, artigos de 
revista, publicações, internet e outras fontes de pesquisa que abordam o 
assunto.
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No capítulo inicial, será examinado o sistema jurídico constitucional, 
seu papel na defesa da Constituição, sua atividade quanto ao controle de 
constitucionalidade e o papel do Supremo Tribunal Federal como Corte 
Constitucional. No capítulo seguinte, analisa-se a questão da legitimidade 
democrática da jurisdição constitucional, passando pelas críticas à sua 
expansão e pontuando argumentos favoráveis e desfavoráveis a sua 
legítima atuação até o papel do pluralismo político dentro da jurisdição 
constitucional. No último capítulo, faz-se o estudo específico do instituto 
processual amicus curiae, especialmente no que se refere a seu papel na  
lei que dispõe sobre as ações de controle de constitucionalidade. Ao final, 
expõem-se as derradeiras considerações deste estudo, com reflexões sobre 
a sua importância jurídica constitucional, sua abertura e legitimação e do 
amicus curiae como ferramenta dessa democratização judiciária.

1 SISTEMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL: DA JURISDIÇÃO AO 
SUPREMO

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa experimenta uma 
norma forma de Estado Democrático de Direito, o Estado Constitucional 
de Direito (BARROSO, 2012). Imperava, até então, o legalismo purista 
inspirado nos ideais de Hans Kelsen (2003) e sua Teoria do Direito Puro, na 
qual  o Direito era fechado a qualquer valor que pudesse influenciá-lo. Nessa 
época, a Constituição era somente uma compêndio político, sem qualquer 
valor normativo ou aplicabilidade direta. Logo, não havia qualquer forma 
de controle fiscalizatório da Constituição, pois suprema aqui era a lei, com 
demonstrações de um Estado forte e superior à sociedade sob todas as 
perspectivas. Com o final da guerra e a descobertas das atrocidades contra 
judeus e demais etnias pelos nazistas, uma nova concepção nasce. Esse 
fato histórico derrubou o positivismo clássico quando as justificativas das 
barbaridades sustentadas pelo cumprimento fiel da lei foram reveladas.

O Estado Democrático de Direito mudou esses focos e pôs a 
Constituição no ápice do Estado e colocou Executivo e Legislativo sob 
suas normatizações, passando a serem cumpridores de seus ditames. 
O Judiciário ganhou força, neste momento, por possibilitar a efetivação 
dessas premissas através de mecanismos jurídicos estabelecidos na própria 
Constituição, por inação dos outros dois Poderes.

Surgiu, então, segundo Barroso (2012, p. 365), o “Estado 
Constitucional de Direito” e o império da Constituição, que, a partir dali, 
designava novos limites para as leis e para o Estado, atrelando a eles 
valores éticos e morais. Surge a supremacia constitucional, sustentada por 
um tribunal constitucional, criado para protegê-la, interpretá-la e garantir 
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à vinculação das demais leis a ela. As atividades legislativa e executiva 
passaram a se sujeitar a normatividade da Constituição e, para tanto, nos 
ensinamentos de Kelsen (2013), era mister a criação de um órgão, um 
tribunal constitucional e incumbi-lo da função de interpretar e aplicar 
a Carta Magna. Esse modelo de aplicação e de interpretação do Direito 
chega ao Brasil com a Constituição de 1988.

Para Kelsen (2013, p. 123-124), jurisdição constitucional significa 
“a garantia jurisdicional da Constituição”, além de ser “um elemento 
do sistema de medidas técnicas que tem por fim garantir o exercício 
regular das funções estatais”. Para Barroso (2012, p. 365), “a expressão 
jurisdição constitucional designa a interpretação da Constituição por 
órgãos judiciais.” Já para Agra (2012, p. 646), “a jurisdição constitucional é 
a função estatal que tem a missão de concretizar os mandamentos contidos 
na Constituição, fazendo com que as estruturas normativas abstratas 
possam normatizar a realidade fática.” Então, se Jurisdição significa “dizer 
o direito” e é uma função Estatal, e a Constituição é a Lei Maior que passa a 
ter valor normativo e necessidade de efetivação; a Jurisdição Constitucional 
surge como um poder dos órgãos jurisdicionais para a concretização de 
suas premissas. Nas palavras de Agra (2012, p. 646):

A jurisdição constitucional é a função estatal que tem a missão de 
concretizar os mandamentos contidos na Constituição, fazendo com 
que as estruturas normativas abstratas possam normatizar a realidade 
fática. Ela exprime a intenção de estabilizar as relações sociais, de acordo 
com os parâmetros da Carta Magna, evitando o risco do arrefecimento 
de sua força normativa.

Tarefa mais árdua é escolher o legítimo detentor dessa tarefa de 
resguardar e aplicar os ditames da Carta Magna. Tavares (2013, p. 326) 
explica que a defesa da Constituição deve ser estabelecida, diretamente, por 
ela mesma, “indicando órgãos responsáveis por fiscalizar o cumprimento 
da supremacia da Constituição.”

Contudo, válida é a observação quanto à diferenciação terminológica 
entre Jurisdição Constitucional e Controle de Constitucionalidade. Este 
pode ser caracterizado como uma espécie, uma das formas de exercício 
do gênero Jurisdição Constitucional. Mas Jurisdição Constitucional não 
se esgota somente com o controle (AGRA, 2012); ela também significa a 
proteção aos direitos e garantias fundamentais, a garantia da independência 
dos Poderes, a  manutenção da unidade política da Federação,a  defesa das 
bases do regime democrático.
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1.1 Do Controle de Constitucionalidade

Qualquer ato normativo que seja criado posteriormente à 
Constituição, que quase sempre tem como finalidade a concretização 
de suas premissas, deve obedecer a ela, não cabendo qualquer tipo de 
desconformidade. Na busca da efetivação das normas constitucionais, os 
fins nunca justificam os meios, sempre prevalecendo a Lei Maior como 
parâmetro sobre as demais, como afirma Barroso (2012, p. 23):

O ordenamento jurídico é um sistema. Um sistema pressupõe ordem 
e unidade, devendo suas partes conviver de maneira harmoniosa. 
A quebra dessa harmonia deverá deflagrar mecanismos de correção 
destinados a restabelecê-la. O controle de constitucionalidade é um 
desses mecanismos provavelmente o mais importante, consistindo na 
verificação da compatibilidade entre uma lei ou qualquer ato normativo 
infraconstitucional e a Constituição.

A supremacia traduz a posição hierárquica superior da Constituição 
dentro do ordenamento jurídico. Para que elsa possa figurar como 
parâmetro, como referência de validade para os demais atos é necessário 
ter um processo de elaboração diverso e mais complexo daquele aplicável 
às demais normas. Então, essa superioridade deve traduzir-se em rigidez, 
“rigidez constitucional que exige um processo legislativo mais elaborado, 
mais complexo do que aquele apto a gerar normas infraconstitucionais.” 
(BARROSO, 2012, p. 23 e 24).

A Constituição tomou realmente força normativa pós Segunda Guerra 
quando se reconheceu o caráter obrigatório e vinculativo de suas premissas. 
Rompeu-se com o modelo legalista de supremacia do Poder Legislativo 
e da Lei e instalou-se a supremacia da Constituição. O Brasil adota, nas 
palavras de Moraes (2003), o modelo de controle de constitucionalidade 
mais complexo e mais completo do mundo. Seu modelo, inicialmente, 
foi baseado no modelo da Suprema Corte Norte Americana, chamado de 
controle difuso de constitucionalidade, mais conhecido por Judicial Review. 
É a possibilidade de juiz, no caso concreto, analisar a constitucionalidade 
de uma lei, afastando ou não sua aplicabilidade naquele caso em concreto. 
Agra (2012, p. 661), citando novamente Carl Schmitt, afirma que “o grande 
mal do controle jurídico é que ele coloca o juiz com certa superioridade em 
relação à lei e ao legislador ”, Acentua o autor:

Os adeptos do controle jurídico não consideram que essa atribuição 
do Poder Judiciário desequilibre a harmonia dos Poderes, pois ele 
age dentro dos moldes estabelecidos na Constituição, nunca de 
forma arbitrária. Como é um poder neutro, o conteúdo das normas 
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não interessa: a interpretação ocorre dentro de proposições jurídicas, 
adequando-as aos mandamentos constitucionais (AGRA, 2012, p. 661).

Então, as inconstitucionalidades materiais serão aferidas com 
critérios jurídicos objetivos? Existem ou não influências externas que 
podem levar um magistrado a modificar seu entendimento? Pairam sempre 
dúvidas, neste modelo, que só uma leitura sobre a nova hermenêutica 
constitucional, mais aberta à influências externas, pode tentar explicar. 

1.2 Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional

Segundo Kelsen (2003), o defensor legítimo da Constituição é o 
Tribunal Constitucional. No Brasil, em se tratando de controle abstrato, 
o guardião no contexto pátrio é o Supremo Tribunal Federal, enquanto 
que, no sistema difuso, “qualquer parcela do judiciário atua, em potencial, 
como guardião da Constituição.” (TAVARES, 1998, p. 27). Toda a 
sociedade é responsável por uma parcela de defesa da Carta Maior, haja 
vista as inúmeras possibilidades de ajuizamento de ações provocativas da 
ação da jurisdição constitucional. Porém, em casos mais complexos, mais 
importantes, em que haja violação à Constituição forte apelo político, é 
aconselhado chamar uma terceira pessoa, independente, para decidir a 
controvérsia (TAVARES, 1998).

“Na maioria dos ordenamentos jurídicos, a função de controle de 
constitucionalidade das leis e atos normativos é cometida a um Tribunal 
ou Corte Constitucional.” (TAVARES, 1998, p. 95) Mas não é só isso; 
no caso brasileiro, cabe à Suprema Corte a tarefa de realizar a justiça 
constitucional, de fazer o controle de constitucionalidade e de interpretar 
as normas da Constituição, repleta de direitos e garantias fundamentais 
de caráter individual e coletivo. Na atual conjuntura, o STF não vem se 
furtando a seu papel jurisdicional de decidir, por mais política que lhe seja 
a questão posta.a A Corte vem, de um jeito positivo ou subjetivo, sempre 
dando seus vereditos, por mais longos que sejam os debates.

Posta essa questão de ser ou não Corte Constitucional, é certo que 
o papel do STF vem se expandindo e, por várias vezes, e nos últimos anos 
mais corriqueiramente, as decisões da Suprema Corte brasileira passaram 
a repercutir no cenário político-jornalístico tanto nos debates das casas 
legislativas como nos noticiários da imprensa nacional. Hoje, o STF 
experimenta uma boa dose de protagonismo institucional, por debater e 
dirimir temas palpitantes, como fornecimento de medicamentos, aborto 
de fetos anencéfalos, união homoafetiva etc, que envolvem discussões 
calorosas de âmbito social, moral e político.



77

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 71 - 92, 2014

Legitimidade Democrática da Jurisdição Constitucional: Amicus Curiae
como Instrumento do Pluralismo Político

Porém, mesmo com a sociedade demandando, cada vez mais, o 
cumprimento de direitos e garantias, o STF não tem se privado dos embates, 
demonstrando profundo compromisso social e respondido com a busca 
da efetivação das normas constitucionais. Barroso (2012, p. 367) verifica 
“que nem sempre é nítida a linha que divide a criação e a interpretação do 
Direito.” Ou seja, os comandos constitucionais não devem ser negociáveis, 
e a Suprema Corte foi criada também para proteger a Constituição de 
arbitrariedades legislativas ou de medidas populistas do eEecutivo, no 
afã de abrandar a opinião pública. A esse fenômeno contemporâneo de 
se levar inúmeros casos de clara composição política para o Judiciário   
tem-se dado o nome de judicialização. “Trata-se de uma transferência de 
poder para as instituições judiciais, em detrimento das instâncias políticas 
tradicionais, que são o Legislativo e o Executivo.” (BARROSO, 2012, p. 
366)

Com a ampliação do rol de legitimados ativos a propor ações de 
controle abstrato de constitucionalidade, abriu-se uma avenida para se 
levar muitos casos para a manifestação da Excelsa Corte para que esta 
se posicione e se pronuncie nos mais diversos assuntos políticose tente 
resolver a crise político-institucional que aflige o país. Então, nesse macro 
contexto político institucional, o STF vem participando de inúmeros 
julgamentos de grande relevância para a sociedade. Exemplo de algumas 
causas controvertidas que já foram colocadas ao STF:

Como consequência, quase todas as questões de relevância política, 
social ou moral foram discutidas ou já estão postas em sede judicial, 
especialmente perante o Supremo Tribunal Federal. A enunciação que 
se segue, meramente exemplificativa [...]: (i) instituição de contribuição 
dos inativos na Reforma da Previdência (ADI 3105/DF); (ii) criação do 
Conselho Nacional de Justiça na Reforma do Judiciário (ADI 3367); 
(iii) pesquisas com células-tronco embrionárias (ADI 3510/DF); (iv) 
liberdade de expressão e racismo (HC 82424/RS – caso Ellwanger); 
(v) interrupção da gestação de fetos anencefálicos (ADPF 54/DF); (vi) 
restrição ao uso de algemas (HC 91952/SP e Súmula Vinculante nº 11); 
(vii) demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol (Pet 3388/
RR); (viii) legitimidade de ações afirmativas e quotas sociais e raciais 
(ADI 3330); [...] A lista poderia prosseguir indefinidamente, com a 
identificação de casos de grande visibilidade e repercussão, como a 
extradição do militante italiano Cesare Battisti (Ext 1085/Itália e MS 
27875/DF), a questão da importação de pneus usados (ADPF 101/DF) 
ou da proibição do uso do amianto (ADI 3937/SP). Merece destaque a 
realização de diversas audiências públicas, perante o STF, para debater 
a questão da judicialização de prestações de saúde, notadamente o 
fornecimento de medicamentos e de tratamentos fora das listas e dos 
protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS) (BARROSO, 2012, p. 368).
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Posto isso, a questão da legitimidade democrática das decisões do 
Supremo Tribunal vem ganhando espaço para discusões e questionamentos, 
visto as inúmeras ações envolvendo  matérias claramente pertencentes 
ao debate político-social. A questão posta é a legitimidade ou não de se 
colocar à Suprema Corte assuntos extremamente discricionários e que 
deveriam passar por um debate político-social dentro da casa legislativa, 
efetiva representante da soberania popular. Estaria o STF usurpando a 
função do Legislativo? Alguns julgamentos, no Supremo, transformaram o 
plenário da Corte numa praça de debates, com espaço para a participação 
argumentativa de setores da sociedade civil, como a comunidade científica, 
por exemplo.

2 LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA E PLURALISMO: ABERTURA 
DO SISTEMA À SOCIEDADE

O modelo brasileiro de Jurisdição Constitucional, com a Constituição 
de 1988 foi fruto da participação ampla da sociedade por meio de seus 
representantes,o que  resultou em uma mobilização democrática em torno 
de um único objetivo: a criação de uma nova ordem política, de um novo 
Estado que exprimisse os anseios da vontade nacional. Para Magalhães 
(1994, p. 3), o Poder Constituinte “é o supremo Poder do Estado, porque 
exercido de sua soberania”. Esse Poder é “tão penetrado de povo, desde o 
berço [...] que já não pode ser concebido senão como um poder que é parte 
do povo mesmo.” (BRITTO, 2006, p. 31)

Importante tarefa é a de compreender os dois princípios mais 
presentes dentro do Poder Político: legalidade e legitimidade. Segundo 
Bonavides (2010, p. 120), num domínio formal, técnico e jurídico, a 
legalidade é a “observância das leis”. De forma ampla, é o princípio 
que informa que o poder estatal deverá atuar sempre em conformidade 
com as normas jurídicase que deve reger-se segundo as linhas mestras 
da Constituição. Já sobre legitimidade, Bonavides (2010, p. 121) explica 
que esse princípio tem exigências mais delicadas, acentuando que “a 
legitimidade é a legalidade acrescida de sua valoração.” A legitimidade 
é justamente a adequação do poder às situações fáticas a que ele é 
chamado para disciplinar. É o consentimento e a obediência de um regime 
democrático posto, enquadrado por uma Constituição.

Nessa linha, surge o real problema: saber se existe legitimidade 
que ampare a tarefa de concretizar o texto constitucional por um 
tribunal constitucional. A questão é controversa entre a lei formulada 
por representantes eleitos diretamente, frutos da soberania popular, e 
a jurisdição constitucional, realizada por órgãos constitucionalmente 
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constituídos, mas que não têm seus membros eleitos pelo voto. O controle 
constitucional não tira sua legitimidade da vontade direta da sociedade. 
Porém, a crise de representação pela qual passa o país mostra que essa 
soberania popular representativa sofre críticas, atualmente, pois a vontade 
popular, muitas vezes, é deixada de lado por seus representantes, que 
preferem atender a interesses político-partidários, de grupos econômicos, 
da mídia, pessoais etc.

Häberle (1997), jurista alemão e teórico do Direito, em sua 
obra Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, desejava uma 
abertura procedimental da hermenêutica constitucional, dando voz à 
sociedade.  A partir de várias análises, o citado autor apresentoa uma 
proposta hermenêutica em que não só os intérpretes/juristas detêem o 
monopólio interpretativo da Constituição, mas um elenco maior de atores, 
sugerindo, ainda, uma ampliação do rol de intérpretes constitucionais 
que viriam da sociedade, maior destinatário das decisões. Não traria 
nenhum desequilibro ou desarmonia o fato de intérpretes não oficiais e/
ou sociais estarem no mesmo patamar hermenêutico com intérpretes 
clássicos. Ao contrário, para Häberle, a sociedade faz parte dos intérpretes 
da Constituição, e quanto maior for o número de participantes, além de 
juizes e tribunais, mais democrática e legítima será qualquer interpretação. 
Surgiu, assim, sua sociedade aberta de intérpretes (HABERLE, 1997), não 
somente se contrapondo ao antigo método clássico e fechado a alguns 
poucos legitimados, mas pluralizando o processo interpretativo, trazendo 
a sociedade para dentro do controle constitucional.

2.1 Crise do Legalismo e o Novo Constitucionalismo

O Judiciário deve ter sua atuação pautada por valores morais 
e princípios constitucionais, (etirados diretamente da Constituição, 
enquanto que o Legislativo se pauta na livre convicção política , no apoio 
popular. Os membros da Suprema Corte são legitimados indiretamente, 
em interpretação teleológica, pela vontade popular através do Poder 
Constituinte, que cria a Constituição e nela assegura a existência da Corte, 
normatizando o ingresso de seus membros. Mas também pode-se justificar 
a legitimidade da justiça constitucional pela participação dos dois outros 
“poderes”, tanto pelo Presidente da República quando escolhe o membro 
como pelo Senado que ratifica ou não a escolha. Agra (2005, p. 145) indica 
na direção de que a legitimidade está na finalidade da tutela:

Legitimar a atuação da jurisdição constitucional apenas no dogma da 
legalidade, com base no cumprimento dos dispositivos constitucionais, 
não se mostra factível para amparar a amplitude de seu exercício, 
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mormente porque essas decisões estão envoltas em grande dose de 
discricionariedade e acarretam intensas consequências políticas. 
Necessita-se construir uma teoria que alicerce a legitimação dessa 
atuação e que, ao mesmo tempo, possa preservar a sociedade de decisões 
arbitrárias. A legitimação da tutela da Carta Magna deve se enquadrar 
nos limites do Estado Democrático de Direito porque toda sua atuação 
tem sentido finalístico: realizar as prerrogativas inerentes a esse tipo de 
organização política.

Ainda segundo o referido autor (2005), a legitimidade do controle 
constitucional brasileiro deveria absorver o maior número possível de 
mananciais teóricos e ter como vetor principal a concretização dos direitos 
fundamentais de seus cidadãos. A escolha dos membros da Suprema Corte 
deve permitir a participação de diversas forças políticas, refletindo, assim, 
o pluralismo existente na sociedade, além de suas decisões serem pautadas 
em parâmetros jurídicos racionais variados, extraídos diretamente dos que 
receberãos os efeitos.

A partir do momento em que decisões viram paradigmas para casos 
similares e que a decisão de um caso é imposta contra todos (erga omnes), 
os argumentos justificativos tornam-se complexos, pressionando a Corte 
a proferir sentenças bastante embasadas e fundamentadas, pois é a clara 
fonte de controle democrático dos desígnios jurídicos. Na ADI 3510/DF, 
que versava sobre pesquisas com células-tronco embrionárias, houve uma 
intensa participação popula, devido às audiências públicas e aos vários 
amicus curiae admitidos muito mais que em muitas votações de leis no 
Congresso Nacional.

Agra (2005) pontua duas formas de legitimidade: a de origem e a de 
exercício. A primeira vincula-se à forma de composição do órgão que exerce 
a jurisdição constitucional. Quanto mais plural for a escolha, mais válida 
ela será. Segundo o mencionado autor, a estipulação de um mandato para 
os membros da Corte refletiria melhor os anseios da sociedade. A segunda 
forma reside no fato de que as decisões devem ser fundamentadas com 
base na Constituição, balizadas por ela, guiadas por uma argumentação 
jurídica racional, afastando-se da discricionariedade das decisões políticas.

Outro ponto importante a ser analisado é a questão da transferência 
de competência política dos demais poderes para o Judiciário e o papel desse 
Poder como protagonista, de forma mais ampla, da concretização dos fins 
constitucionais: a judicialização da política e o ativismo judicial. O déficit de 
legitimidade pode decorrer de excesso de atuação jurisdicional em alguns 
pontos e a falta de atuação em outros. Isso dá a entender que a questão 
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principal da legitimidade democrática da jurisdição constitucional está em 
estabelecer limites e não propriamente questionar a raiz de sua existência. 
A jurisdição constitucional muitas vezes é vista como antidemocrática, pois 
um punhado de juízes tem poder imensamente maior do que quaisquer 
outras pessoas sobre decisões altamente complexas, como questões sobre 
pena de morte, aborto, políticas públicas etc.  (BARROSO, 2012)

Porém, a tese da legitimidade da jurisdição popular é vitoriosa. 
“Seu êxito deveu-se a argumentos de lógica aparentemente irrefutáveis.” 
(BARROSO, 2012, p. 77). A respeitabilidade e a aceitação das decisões finais, 
proferidas em sede de jurisdição constitucional, são os alicerces do Estado 
democrático de direito legítimo. Esses elementos são integradores da 
sociedade com o Estado. Nas palavras de Vieira (2008, p. 278), “só a partir 
da respeitabilidade das decisões proferidas na jurisdição constitucional 
é que se constrói sua legitimidade.” Ou seja, a justiça constitucional se 
converte em um elemento importantíssimo da legitimação da democracia. 
A Constituição está acima dos poderes constituídos, acima até do legislador 
derivado. As Cortes, quando invocam a Carta Magna, tratam de algo que 
passou pela aprovação, em diversas maiorias, dos legisladores originários 
da Constituição e de suas emendas. Para Barroso (2012), se a Carta Política 
tem status de norma, caberá sempre ao Judiciário a sua aplicação e 
interpretação utilizando métodos jurídicos, mesmo em casos de natureza 
política. “O Judiciário, ao interpretar as normas constitucionais, revela a 
vontade do constituinte, isto é, do povo […]” (BARROSO, 2012, p. 78).

2.2 Pluralismo Político

O conceito de pluralismo político é usado, amplamente, de vários 
modos e em muitas questões. O pluralismo político, em sentido amplo, 
é o mesmo que pluralismo social, é o reconhecimento da diversidade 
ideológica, política, social, filosófica etc de um povo. Diz respeito a uma 
diversidade de ideias e não somente de partidos. O constituinte originário 
deixou isso claro quando não utilizou a expressão “pluralismo partidário” 
e, ao contrário, consagrou. na Carta Política, logo em seu primeiro artigo, 
que a República Federativa do Brasil tem como fundamento o pluralismo 
político, junto com outros valores tão nobres quanto, como a soberania e a 
dignidade da pessoa humana.

A Constituição opta, pois, pela sociedade pluralista que respeita a 
pessoa humana e sua liberdade, em lugar de uma sociedade monista 
que mutila os seres e engendra as ortodoxias opressivas. O pluralismo 
é uma realidade, pois a sociedade se compõe de uma pluralidade de 
categorias sociais, de classes, grupos sociais, econômicos, culturais e 
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ideológicos. Optar por uma sociedade pluralista significa acolher uma 
sociedade conflitiva, de interesses contraditórios e antinômicos. O 
problema do pluralismo está precisamente em construir o equilíbrio 
entre as tensões múltiplas e por vezes contraditórias, em conciliar a 
sociabilidade e o particularismo, em administrar os antagonismos e 
evitar divisões irredutíveis (SILVA, 2012, p. 143).

Nesse contexto, Silva (2012) enfatiza que cabe então ao poder político 
fazer o controle e manter a harmonia social, satisfazendo a sociedade com 
medidas adequadas ao pluralismo social, porém contendo seus efeitos 
dissolventes separatistas através da unidade da ordem jurídica. Já Bobbio; 
Mateucci; Pasquino (1992, p. 928) entende que o pluralismo político indica 
uma diversificação do Poder: “Propõe como modelo, a sociedade composta 
de vários grupos ou centros de poder, mesmo que em conflitos entre si, aos 
quais é atribuída a função de limitar, controlar e contrastar, até o ponto de 
eliminar o centro do poder dominante historicamente identificado com o 
Estado.”

Não se trata de meras preferências político/partidárias, mas de 
um direito fundamental, um direito às diferenças em todos os âmbitos e 
expressões; refere-se a todos os tipos de escolha, seja política, religiosa, 
econômica, social, cultural, sexual etc. Então, pode-se entender que, 
no Estado Democrático de Direito, o pluralismo político está ligado 
diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana. Os indivíduos 
são livres para pensar e viver como bem entendam, limitados ao direito 
adquirido do outro e aos limites da lei. Todos são livres para fazerem suas 
escolhas, errar e mudá-las. E a tolerância deve imperar na sociedade como 
um todo; a maioria não precisa aderir aos pensamentos das minorias, 
mas precisa respeitá-las. Como acentua Carvalho (2012, p. 598): “o Estado 
Contemporâneo é essencialmente pluralista.” As sociedades atuais são 
marcadas pela intensa diversidade, visto que, com o liberalismo e os 
grandes ganhos de liberdade, as individualidades se afloram e a sociedade, 
antes na busca de igualdade, passa a ser plural.

Necessário é fazer uma correlação entre pluralismo e democracia. 
Célebre é a definição de Lincoln (TABOSA, 2002, p. 62-63), na qual 
democracia é “o governo do povo, para o povo e pelo povo.” A 
Constituição brasileira de 1988 já definia que “todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição” (art. 1º, parágrafo único). Segundo Bobbio; 
Mateucci; Pasquino (2000, p. 259), democracia é definida como: “o regime 
de governo em que um conjunto de normas permite a mais ampla e mais 
segura participação da maior parte dos cidadãos nas decisões políticas 
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[...]”. Bonavides (2010) alerta para perigo de um Estado partidário, em que 
os grandes debates de interesse nacional ficam proscritos, resumindo-se à 
busca da imposição, ao adversário, da sua vontade, mais do que persuadi-
lo.

Assim nasce o Estado Democrático de Direito, com a fusão do manto 
da Legalidade com a institucionalização da participação popular nos 
mecanismos de controle do Estado. Candil (2009) afirma que, ao se fazer 
uma correlação entre pluralismo e Estado de Direito, deve-se entender 
que os pressupostos do pluralismo político são, em grande medida, os 
elementos constitutivos dos modernos Estados Democráticos de Direito.

Desta forma, o atual conceito de pluralismo democrático é a 
representação e o respeito, dentro do Estado, das inúmeras correntes 
de opinião, com igualdade de tratamento e sem discriminação. Mas o 
pluralismo político está presente na função jurisdicional? A priori, parece 
existir um antagonismo entre o poder popular e seu reflexo pluralista e o 
constitucionalismo moderno e os tribunais constitucionais, uma vez que a 
aferição (controle judicial) dos atos dos representantes da sociedade (eleitos 
diretamente) é feita pela jurisdição constitucional (juízes não eleitos). 
Então, será possível transformar a atuação jurisdicional em expressão do 
sistema pluralista? A jurisdição constitucional deve-se manter aberta ao 
pluralismo político, trazendo a sociedade para dentro da interpretação e 
da formação das decisões, evitando, assim, ser ele, o Poder Judiciário, o 
protagonista da soberania popular.

3 AMICUS CURIAE: LEGITIMIDADE E PLURALIDADE

Bueno (2012) ensina que, para alguns, a origem mais remota do 
amicus curiae é o Direito Romano; para outros, a origem está no direito 
inglês, que o levou para a Corte norte-americana. Porém, a maioria 
considerável da doutrina e até mesmo citações em votos de ministros do 
STF mostram que não há maiores polêmicas a respeito de sua origem de 
matiz norte-americana, inspirada em seu Direito Processual. O citado autor 
comenta que costuma-se invocar a primeira aparição do amicus curiae no 
Direito americano, no ano de 1812, com o caso “The Schooner Exchange 
vs. McFadden”.

No Brasil, o instituto jurídico amicus curiae é bem recente e pouco 
positivado. Não se tem uma contextualização objetiva de quando ele foi 
inserido no ordenamento jurídico brasileiro, mas os relatos da doutrina 
são de que ele apareceu, pela primeira vez, como norma, no ano de 1976, 
pela Lei 6.385, muito embora todo seu entendimento e definição coubesse 
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a pouca doutrina sobre o assunto e, principalmente, à jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. (DIDIER JR, 2010)

Com a Lei 8.884 de 1994, o Direito brasileiro viu mais uma previsão 
do instrumento em sua legislação. O Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica - CADE, por força dessa lei, nos casos de defesa da ordem 
econômica e dos consumidores, bem como na repressão contra abusos 
do poder econômico, a intervenção como amicus curiae foi tratada como 
intervenção como assistente. Após isso, a Lei 8.906, de 1994, que dispunha 
sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), trouxe, em seu 
artigo 49, uma suposta terceira previsão de intervenção de amicus curiae no 
ordenamento brasileiro. Em 1996, a Lei 9.279 passou a regular os direitos 
e obrigações relativos à propriedade industrial. O artigo 57 desta lei traz 
a possibilidade de intervenção do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial nas ações de nulidade de patentes. Em 1997, com a Lei 9.469, 
em seu artigo 70, obrigava a intervenção da União nas causas em que 
autores ou réus fossem partidos políticos, órgãos autônomos e fundações 
federais. Só existe uma regra no direito brasileiro que traz em seu corpo 
o termo amicus curiae expressamente, trata-se do parágrafo 1º, do artigo 
23, da Resolução n. 390/2004 (Regimento Interno da Turma Nacional de 
Uniformização da Justiça Federal). Em 1999, com a Lei 9.868, no parágrafo 
2º, do artigo 7º, foi positivada a intervenção de amicus curiae dentro das 
ações de controle de constitucionalidade.

3.1 Abertura Interpretativa: Amicus Curiae na Jurisdição Constitucional

Os atuais tempos requerem uma superação da hermenêutica 
tradicional para uma nova técnica de interpretação capaz de aliar os 
valores sociais subjetivos e os jurídicos objetivos. Então, o que levar 
para dentro de um caso concreto para preencher as lacunas jurídicas ou 
resolver as antinomias? Esse tijolo construtivo, matéria-prima da decisão 
jurídica, deve ser buscada pelo aplicador do Direito onde? Quem ou o 
que pode controlar essa supremacia judicial? Parece que a resposta esta 
dentro da sociedade, em possíveis representantes das múltiplas facetas 
sociais, sujeitos que possam auxiliar os magistrados, que cooperem com 
informações essenciais à solução dos conflitos ou com a melhor decisão.

Em 1999, o amicus curiae se insere no controle normativo de 
constitucionalidade brasileiro, caracterizado como típico processo de 
caráter objetivo, e que tem por primordial finalidade a defesa da harmonia 
do sistema constitucional. Essa forma concentrada de processo tem por 
função julgar, em abstrato, a lei nova, sua validade perante a Constituição. 
Casos concretos individuais, característicos do processo subjetivo 
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difuso, não pertencem a esse processo, que é marcado pelos traços da 
impessoalidade, abstração e generalidade.

Um dos papéis mais importantes da jurisdição constitucional é 
de defender o direito das minorias discretas das maiorias democráticas. 
Muitas vezes, esses casos considerados menores, trazem conclusões 
importantíssimas para a própria jurisdição constitucional. É o caso da 
ADIn 2.321/DF, na qual se deliberou sobre a legitimidade de atuação do 
amicus curiae nas ADIns. Esse julgado foi um marco, pois seu acórdão não 
só confirmou a validade da inovação como aderiu à ideia do direito de 
participação democrática nas tomadas de decisões interpretativas da Carta 
Magna (BRANCO, 2010).

A Lei 9.868/99 não seria a única até então, como foi mostrado 
anteriormente, a tratar da intervenção de amicus curiae, porém viraria 
referência da utilização desse instituto. A decisão (ADIn 2.321/DF) reafirma 
os pressupostos da jurisdição constitucional e traz novas exigências para 
uma jurisdição atual. A Corte reconheceu a “importância da participação da 
cidadania no processo hermenêutico, por meio da figura do amicus curiae.” 
Esta na medida em que “exerce pressão argumentativa sobre os julgadores e 
descortina novos caminhos de realização da Carta” (BRANCO,  2010, p. 21)

O acórdão desse julgamento trouxe a Democracia para dentro da 
decisão da Suprema Corte, para dentro do processo jurisdicional, uma 
vez que ratificou a ideia de cidadania ativa dentro do processo, abrindo 
este para os inúmeros segmentos sociais que protagonizaram os fatos e 
acolhendo os instrumentos postos pelo legislador para este fim, como o 
amicus curiae (BRANCO, 2010).

3.2 Natureza Jurídica do Instituto

Para conhecermos a natureza jurídica do amicus curiae, necessita-
se, primeiramente, entender em que figura processual ele se insere. Não 
teria cabimento afirmar que o amicus curiae se posiciona dentro da relação 
processual como parte, pois parte, de uma forma simples, é quem postula, 
é quem pede, é quem sofre o pedido, quem é demandado. Ou seja, é quem 
tem legítimo interesse na relação processual. Então, por exclusão, o amicus 
curiae seria um terceiro fora da relação jurídico-processual principal, pois 
nunca foi parte nem juiz, muito embora seja sujeito atuante no processo. 
Para Greco (2011, p.227):

A relação jurídico-processual se forma entre os três sujeitos principais 
do processo (o juiz, o autor e o réu), aos quais se agregam outros sujeitos 
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secundários de diversas espécies, como os auxiliares permanentes da 
justiça (o escrivão e o oficial de justiça), os sujeitos probatórios (as 
testemunhas, os peritos, e os assistentes técnicos) e outros sujeitos 
postulantes, como os terceiros intervenientes, o Ministério Público e os 
advogados.

Nas palavras de Greco (2011), terceiros intervenientes são aqueles 
que atuam no processo, seja por iniciativa própria ou chamados por uma 
das partes ou do juiz, com a finalidade de postular e defender interesses 
seus, de alguma das partes, ou ainda, atuar junto ao juiz sem interesse 
algum. Essa última forma de atuação (como amicus curiae), é chamado pelo 
autor de “auxiliar desinteressado”. Ou seja, é todo aquele que “intervém 
no processo para apresentar requerimentos, alegações e opiniões em seu 
próprio benefício, em benefício de uma das partes ou para colaborar com 
a boa administração da justiça, desde que não sejam as partes originárias.” 
(GRECO, 2011, p. 223). Seria aquele que, em nome próprio e por ‘direito 
próprio’, que deriva, direta ou indiretamente, do que se discute em juízo, 
buscam intervir em processos alheios (BUENO, 2012). Para Del Prá (2004, 
p. 62), a intervenção voluntária amicus curiae “constitui forma especial 
e, portanto, nova de intervenção de terceiro em processo alheio.” O 
Ministro Celso de Mello já se referiu ao amicus curiae como colaborador 
informal da Corte, como parte interessada, e, em seu voto na Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, estabeleceu seu 
entendimento:

Entendo que o ‘amicus curiae’, não obstante o inquestionável relevo de 
sua participação, como terceiro interveniente, no processo de fiscalização 
normativa abstrata, não dispõe de poderes processuais que, inerentes às 
partes, viabilizem o exercício de determinadas prerrogativas [...]. (ADPF 
187/DF. Rel. Min. Celso de Mello, de 15.06.2011).

Por todas essas razões, chega-se ao entendimento de que o amicus 
curiae é um sujeito processual, porém de uma modalidade sui generis de 
intervenção. O amicus curiae auxilia a Corte em questões técnico-jurídicas, 
alimentando os magistrados com elementos complementares, para ajudá-
los na hermenêutica jurídica, a fim de melhorar a aplicação do Direito 
ao caso analisado. Acentua Didier Jr. (2010, p. 406) que a “marca de sua 
intervenção é a pendência de demandas que envolvam conhecimentos 
técnico-jurídicos bastante especializados (ações que digam respeito a 
questões do direito da concorrência, p. ex.), ou tenham alta relevância 
política (p. ex.: ações de controle abstrato da constitucionalidade).” Um 
terceiro interveniente na tarefa de auxiliar interpretativo do juiz; terceiro 
aqui é todo aquele sujeito processual que não seja parte.
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Ao fim, pode-se também concluir que o instituto possui quatro 
funções básicas. Primeiramente, a função ostensiva de “policiamento”, 
quando intervém nos processos de causas com interesses coletivos 
(Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Comissão de Valores 
Imobiliários - CVM, CADE etc). A sua principal função é a informativa, 
ou seja, chamar a atenção do Tribunal para algo importante, que poderia 
passar desapercebido pelos julgadores; levar alguma informação 
importante que, por algum motivo, escapou ou não era conhecido pela 
Corte; fornecer elementos ímpares para a melhor decisão. Também 
possui função pluralizadora do debate constitucional, uma vez que 
pluraliza as discussões dos principais temas político-constitucionais do 
país, permitindo que ele se realize sempre sob uma perspectiva plural, 
possibilitando a participação de inúmeras entidades e de instituições 
que, efetivamente, representem os interesses da coletividade. Propicia, 
assim, a desejada abertura procedimental da hermenêutica constitucional, 
dando voz à sociedade. E a última função é a de legitimador da jurisdição 
constitucional quando une a participação da sociedade à função 
jurisdicional. Por meio do amicus curiae, a Corte escuta o cidadão, de 
modo que este faça parte e interfira na formação da decisão; papel mais 
que democrático, principalmente, quando se permite sua manifestação no 
processo das mais variadas formas possíveis.

3.3 Amicus Curiae e o Pluralismo Político

Uma das características mais marcantes do atual momento da 
sociedade brasileira é a busca pelo pluralismo, pela participação mais 
efetiva na democracia política e isso é fundamento constitucional do Estado 
republicano brasileiro, mas inserir essa pluralidade social para dentro da 
jurisdição, para dentro dos processos judiciais não é tarefa fácil. Como os 
interesses e as necessidades dessa sociedade não são sequer parecidas, 
devido à universalidade de subjetividades demandadas, encontrar um 
único portador de todos esses anseios da sociedade civil é algo quase 
impossível. É imprescindível achar um meio, um agente, uma forma 
de levar para dentro das decisões de determinados julgamentos a voz 
popular, pois essa decisão afetará, mais a frente, direta ou indiretamente, 
a vida dessa coletividade. Deve haver uma harmonia entre o que está 
fora do processo (valores sociais) com o que está dentro do processo 
(normas jurídicas), objetivo mais do que primordial da nova jurisdição 
constitucional pós-guerra.

O amicus curiae é um desses sujeitos processuais que assume a 
função de levar para dentro dos julgamentos valores da sociedade civil 
organizada. Essa é a melhor análise do papel desse instituto dentro do 
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processo. É, pois, como ensina Bueno (2012), um agente do “contraditório 
institucional”, sendo portador, dentro de uma sociedade e de um Estado 
plural, de “interesses institucionais”. Nesse sentido, Maciel (2005, p. 55) 
aponta que “o amicus curiae é um instituto de matriz democrática, uma vez 
que permite [...] que terceiros penetrem no mundo fechado e subjetivo do 
processo para discutir objetivamente teses jurídicas que vão afetar toda a 
sociedade.”

A figura do amicus curiae vem sendo amplamente admitida pelo 
Supremo Tribunal Federal, nas ações de fiscalização constitucional. É 
preciso alargar ainda mais esse acesso, para mais além, na busca de suprir 
o déficit democrático da jurisdição brasileira. É mister ouvir a sociedade e o 
Estado, em diversos âmbitos, para se chegar à melhor decisão possível, dá 
melhor qualidade à decisão que poderá abrir um precedente jurisdicional, 
que afetará toda sociedade, não restando qualquer dúvida sobre sua 
legitimidade. Essa é a posição adotada pelo Ministro Gilmar Mendes:

Essa construção jurisprudencial sugere a adoção de um modelo 
procedimental que ofereça alternativas e condições para permitir, de 
modo cada vez mais intenso, a interferência de uma pluralidade de 
sujeitos, argumentos e visões. Essa nova realidade pressupõe, além 
de amplo acesso e participação de sujeitos interessados no sistema de 
controle de constitucionalidade de normas, a possibilidade efetiva de 
o Tribunal Constitucional lançar mão de quaisquer das perspectivas 
disponíveis para a apreciação da legitimidade de um determinado ato 
questionado. [...] Entendo, portanto, que a admissão de amicus curiae 
confere ao processo um colorido diferenciado, emprestando-lhe caráter 
pluralista e aberto, fundamental para o reconhecimento de direitos e a 
realização de garantias constitucionais em um Estado Democrático de 
Direito. Assim, em face do art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, defiro o 
pedido do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC), 
para que possa intervir no feito, na condição de amicus curiae. (ADIn 
3.494, rel. min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 
22.02.2006, DJ de 08.03.2006).

Bulos (2008, p. 395), em relação ao princípio da pluralidade, pondera 
que, na República Federativa do Brasil, o Estado Democrático de Direito 
apoia-se no pluralismo político, ou seja, “nas mais vastas correntes sociais, 
econômicas, ideológicas e culturais”. Para ele, “admitir uma sociedade 
pluralista significa aceitar a diversidade de opiniões, muitas vezes conflitas 
e tensas entre si”. É indiscutível que a participação do amicus curiae traz 
ao julgamento uma visão mais abrangente de questões controvertidas, 
tanto de questões jurídicas como sociais, culturais, econômicas etc. 
Em muitos casos de especificidades técnicas, ele atua como um expert, 
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contribuindo para o entendimento em todas suas perspectivas, uma vez 
que é pressuposto de sua admissão a vasta experiência na matéria.  

Em síntese, fica claro que, para possibilitar a participação formal do 
amicus curiae como pluralizador do debate, é imprescindível a existência de 
ferramentas que efetivem essa atuação. Para isso, é mais do que necessária 
a concessão de poderes amplos a essa figura, mas com alguns limites 
importantes, para que ele deixe de ser apenas mais um colaborador para 
ser um real representante da sociedade, portador do estandarte de seus 
valores.

CONCLUSÃO

Depreende-se da pesquisa que a jurisdição constitucional brasileira, 
cada vez mais, abre suas questões constitucionais de interesse público 
à própria sociedade, o que carrega suas decisões de uma maior e mais 
ampla legitimidade, exigência mais que atual do Estado Democrático 
de Direito brasileiro. Evidencia-se que os grandes debates, ocorridos 
no STF, sobre os mais diversos assuntos políticos de interesse coletivo 
da sociedade, necessitam da participação ampla da própria sociedade, 
para que a decisão final seja a mais legítima possível, alicerçada pelas 
mais amplas informações, argumentos, experiências e valores sociais. 
Assim permitindo que ela se realize sempre sob uma perspectiva plural, 
possibilitando a participação de inúmeras entidades e de instituições que, 
efetivamente, representem os interesses gerais da coletividade e/ou que, 
realmente, expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes 
ou estratos sociais.

A possibilidade de admissão de amici curiae no processo fiscalizatório 
constitucional foi um significativo avanço para a democracia brasileira, 
prova disso são as inúmeras decisões políticas levadas à decisão pela 
Suprema Corte. Essas causas transcendem as partes e atingem, quase 
sempre, a sociedade como um todo e, por isso, o grande mérito da previsão 
do § 2º, art. 7º, da Lei 9.868/99, que possibilitou essa ampliação do debate 
do controle constitucional à sociedade, quase sempre restrito somente aos 
magistrados.

Ao se analisar sua trajetória, desde a Europa, onde surgiu, até 
os Estados Unidos, onde, verdadeiramente, encontrou seu ápice de 
desenvolvimento, compreende-se que muitas de suas características 
acompanharam-no desde lá até sua inserção no Direito brasileiro. Através 
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dele, um dos objetivos da República, o pluralismo político, pode adentrar 
a jurisdição constitucional e enriquecer e ampliar o debate. Porém, essa 
ampliação dos debates jurisdicionais, de maior participação da sociedade 
na hermenêutica constitucional, não é tarefa fácil, necessitando ainda de 
complementações e delimitações. Pluralizar o processo interpretativo da 
Constituição, alinhado com a realidade social, é o maior desafio.

Importante destacar que o Amigo da Corte não é uma figura 
imparcial. Muitas vezes, dentro do debate, apresentando seus memoriais 
ou mesmo em uma sustentação oral, o amicus curiae é um interessado na 
decisão. Tudo isso deverá ser analisado e avaliado pelo ministro relator 
em seu juízo de admissibilidade. Assim, a figura do amicus curiae pode 
ser absolutamente importante para uma melhor solução de uma questão, 
porta de acesso para a participação social na jurisdição constitucional. Pode 
ser também um algoz desta, alguém que dificulte ou desvirtue o debate.

Assim, o papel do juiz julgador transcende a hermenêutica 
tradicional, de dizer o Direito por parâmetros meramente legalistas e 
adentra a uma nova hermenêutica, moderna, que busca a pacificação social 
com decisões revestidas de legitimidade democrática. O Poder Judiciário 
tenta unir o império da lei com a realidade social do momento, abrindo a 
interpretação da Lei Maior, caminhando para uma real democratização da 
jurisdição constitucional.
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RESUMO:  O artigo ora apresentado busca analisar o instituto do indigenato 
no ordenamento jurídico brasileiro, a evolução de sua regulamentação 
constitucional e legal, além de indicar seus princípios fundantes. 
Mediante a referida análise, tendo-se também como fulcro os critérios 
para demarcação de terras indígenas elencados pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento da Petição nº 3388, busca-se verificar se há conflito 
entre as normas que regulamentam o instituto no sentido de se afirmar 
que a proteção aos povos indígenas e seu direito à terra originariamente 
ocupada não pode se sobrepor e anular o direito à propriedade daquele 
que, de boa-fé e legitimamente, a ocupava antes da demarcação.
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1 INTRODUÇÃO

A questão agrária no Brasil, desde sua origem, tem sido extremamente 
conflituosa. Muitas foram as tentativas de pacificação. Poucas conseguiram, 
porém, alcançar seus objetivos de forma plena. Apesar de não ser abordado 
por parte da doutrina, o indigenato tem figurado como uma séria questão 
a ser debatida, principalmente após a recente questão da Petição nº 3388, 
votada pelo Supremo Tribunal Federal, a qual considerou a demarcação 
contínua das terras indígenas da Raposa Serra do Sol. A matéria referente 
às terras ocupadas por povos indígenas está disciplinada na Constituição 
da República de 1988 e pelo Estatuto do Índio – Lei Federal nº 6.001, de 19 
de dezembro de 1973. Determina o Estatuto do Índio, em seu art. 62, que 
são nulos e extintos os atos que tenham por objeto o domínio, a posse ou 
a ocupação das terras habitadas pelos índios ou comunidades indígenas, e 
seu § 2º proíbe ação ou indenização contra a União, órgãos de assistência ao 
índio ou silvícolas, em virtude da nulidade e extinção do título imobiliário. 
Nesse mesmo diapasão, versa o art. 231, § 6º, da Constituição da República 
de 1988, quando estatui: 

São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se 
refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público 
da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a 
nulidade e a extinção direito a indenização ou ações contra a União, 
salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de 
boa-fé.

 Assim, buscamos perquirir a questão da plena harmonia das 
normas acima impostas, visto que diversas questões envolvem o tema, 
principalmente sob a luz do conflito de princípios envolvidos, quais sejam: 
o princípio da propriedade privada e o princípio do reconhecimento dos 
direitos originários dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam e proteção de sua posse permanente em usufruto exclusivo para 
os índios.

2 O INDIGENATO NO DIREITO BRASILEIRO - BREVE HISTÓRICO

Pode-se dizer que o reconhecimento do direito indígena sobre suas 
terras, em relação às legislações portuguesas, ocorre desde o tempo do 
descobrimento do Brasil, mas apenas formalmente, por um longo tempo.

Segundo Benatti (2006, p. 83), Frei Francisco de Vitória, um dos 
juristas fundadores do Direito Internacional, foi um dos primeiros a 
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dizer que pertencia aos povos indígenas da América a soberania original 
sobre as áreas que ocupavam, com base no possessio ab origine, que, para 
os romanos, estava na consciência do antigo povo como um poder, um 
senhorio.  

No século XVI e seguintes, o pensamento dominante era de que 
os “descobridores” tinham o gozo de um poder absoluto sobre as áreas 
“descobertas”. Apesar dessa concepção, questionava-se o etnocentrismo 
jurídico dos europeus, já que estes se consideravam os únicos que mereciam 
ter crédito, o centro do planeta, os portadores da cultura universal.

No caso da legislação do Brasil Colônia - que consistiu nas normas 
portuguesas que regiam o Brasil após seu descobrimento -, reconhecia-
se o legítimo direito dos povos indígenas às suas terras, protegendo-se a 
propriedade indígena e o espaço que o índio ocupava. E isso era o mínimo 
que podia ser feito, já que tais terras já eram ocupadas, anteriormente, por 
esses “brasileiros primários”. 

Entre as referidas normas, Benatti destaca a Carta Régia de 30 de 
julho de 1609 e a de 10 de setembro de 1611, promulgadas por Felipe III:

[...] os gentios são senhores de suas fazendas, povoações, como o são 
na Serra, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhes fazer 
molestia ou injustiça alguma, nem poderão ser mudados contra suas 
vontades das capitanias e lugares que lhes forem ordenados, salvo 
quando elles livremente o quizerem fazer [...] (CUNHA, 1987, p. 58 apud 
BENATTI, 2006, p. 85).

O citado autor destaca também o Alvará de 1º de abril de 1680, que, 
ao cuidar das Sesmarias concedidas pela Coroa Portuguesa, também frisou 
os direitos dos silvícolas:

[...] e para os ditos gentios, que descerem, e os mais, que há de presente, 
melhor se conservem nas Aldeias: hey por bem que senhores de suas 
fazendas, como o são no sertão, sem lhe poderem ser tomadas, nem 
sobre ellas se lhe fazer moléstia. E o Governador com parecer dos ditos 
religiosos assinará os que descerem do sertão, lugares convenientes 
para neles lavrarem, e cultivarem, e não poderão ser mudados nos 
ditos lugares contra sua vontade, nem serão obrigados a pagar foro, ou 
tributos algum das ditas terras, porque na concessão destas se reserva 
sempre o prejuízo de terceiro, e muito mais se estende e quero se entenda 
ser reservado prejuízo, e direito os Índios, primários e naturais senhores 
delas (CUNHA, 1987, p. 59 apud BENATTI, 1998, p. 85).
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Fundamentado no instituto jurídico do indigenato, o referido alvará 
reconhecia aos silvícolas, nas palavras de Benatti (2006, p. 85), “a condição 
de primeiros e naturais senhores das terras que ocupavam” (grifo nosso).

Contudo, apesar desse reconhecimento legal, os índios, por muitas e 
muitas vezes, foram expulsos das terras que ocupavam, além de terem sido 
prejudicados também pela omissão ou consentimento da Coroa Portuguesa 
em relação a tais situações ilegais. Além da falta de empenho político para 
tornar eficaz o mandamento régio, Benatti (2006, p. 86) afirma que: “foi 
criada uma exceção ao indigenato, pois as terras indígenas conquistadas 
por guerra justa eram consideradas terras devolutas e então não se aplicava 
o Alvará de 1º de abril de 1680.” Assim, se, por um lado, aos índios que 
não queriam ser catequizados pelos portugueses era permitido ir à guerra, 
por outro, eles perdiam as terras que tinham conseguido, porque viravam 
terras devolutas.

A Constituição de 1823 não dispôs sobre as terras indígenas, e 
a legislação imperial pouco regulou o assunto. Mas a Lei 601, de 18 de 
setembro de 1850 - Lei de Terras -, ao conceituar “terras devolutas” (no 
art. 3º), não incluiu aquelas possuídas pelos índios. Essa lei não revogou as 
disposições anteriores, principalmente em relação às terras de posse dos 
silvícolas. De acordo com Benatti, percebe-se que:

À vista disto, o Aviso de 20.11.1855 vem confirmar tal condição quando 
afirma que ´aos índios que ocupassem aldeamentos, estando em sua 
posse, não precisavam obter a carta de aforamento`. Em face da Lei de 
Terras, não cabia legitimar as terras indígenas, pois nas mesmas não 
havia ocupação, mas sim, o indigenato [...] (2006, p. 86).

O sistema de posse, pelo qual bastava que as comunidades 
indígenas ocupassem as terras para que obtivessem o título originário de 
ocupação, isto é, o domínio, que perdurou do período da Lei de Terras 
até a Constituição de 1891, pouco beneficiou os índios. Naquela época, 
dificilmente comprovavam que as terras realmente foram por eles 
ocupadas, seja pelos raros vestígios deixados, seja pelo enorme período de 
tempo decorrido (que teria feito desaparecer os vestígios ou teria permitido 
sua destruição pelos “novos” ocupantes). Para piorar a situação, havia o 
quase inexistente apoio político por parte do governo.

A Constituição de 1891, no art. 64, submeteu as terras devolutas ao 
domínio dos estados-membros. Porém, as terras dos aldeamentos extintos 
bem como aquelas consideradas de posse imemorial dos índios não 
poderiam ser tidas como terras devolutas.
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Já a Constituição de 1934, estabeleceu, em seu art. 129, o seguinte:

Art 129 - Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se 
achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-las (grifo nosso).

Pontes de Miranda comentou tal artigo da seguinte maneira:
Desde que há posse e a localização permanente, a terra é do nativo, 
porque o quis a Constituição, e qualquer alienação de terras por parte 
de silvícolas ou em que se achem permanentemente localizados e com 
posse, os silvícolas, é nula. Aquelas mesmas que forem em virtude do 
art. 129 reconhecidas apenas como de posse de tais gentes não podem 
ser alienadas
[...] os juízes não podem expedir mandados contra silvícolas que tenham 
posse nas terras, de que se trata, se localizaram com permanência. A 
proibição de alienação tem como consequência:
a) a nulidade absoluta de qualquer ato de disposição, incluindo os 
que só se referem a elementos do direito de propriedade ou de posse 
(usufruto, garantia real, locação);
  b) não há prescrição contra o silvícola, ainda que trintenal;
c) as sentenças que adjudiquem tais terras a outrem são suscetíveis 
de rescisão, por infringirem texto constitucional (MIRANDA, omissis, 
páginas 348 e 349, apud BENATTI, 2006, p. 87). 

As Cartas de 1937 e de 1946, nos arts. 154 e 216, respectivamente, 
continuaram assegurando aos silvícolas o direito à terra cuja posse 
detinham, a nulidade de todo e qualquer título de alienação das terras 
desses povos bem como a imprescritibilidade dos direitos provenientes 
dessa posse.

Já a Constituição de 1967, trouxe uma novidade: o domínio das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios passou a ser propriedade da 
União, sendo que ficou reservado àqueles o usufruto das riquezas naturais 
e todas as utilidades que nelas havia. Assim, passou-se a ter a distinção 
entre posse e propriedade, o que visava impedir a alienação das terras 
indígenas. Acerca dessa distinção, Benatti comenta:

Na realidade, essa ficção jurídica, mais do que pretender defender um 
direito, foi fruto da visão conservadora sobre a definição de propriedade. 
Na doutrina jurídica brasileira é predominante a concepção de que não 
pode haver restrições ao poder de disposição inerente ao domínio; ou 
seja, não se poderia dar a propriedade aos índios e, ao mesmo tempo, 
proibir a possibilidade de ser vendida. Mesmo assim, segundo Júlio 
Gaiger, ‘essa fórmula constitucional preserva adequadamente os 
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direitos territoriais indígenas’ (GAIGER, 1989, p. 4, apud BENATTI, 
2006, páginas 87 usque 88).

Seguindo os mesmos mandamentos constitucionais anteriores, 

[...] o legislador da Emenda nº 1, de 1969, manteve o domínio para 
a União (art. 4º, VI) e assegurou a posse aos índios, assim como sua 
inalienabilidade e usufruto exclusivo das `riquezas naturais e utilidades 
nelas existentes`. Confirmou também a nulidade e extinção dos efeitos 
jurídicos que tinham por objetivo o domínio, a posse ou a ocupação de 
tais terras, isentando a União e a FUNAI de indenizar qualquer de seus 
ocupantes (BENATTI, 2006, p. 88).

O Estatuto do Índio (Lei 6.001, de 19/12/1973) reconhece a posse 
permanente das terras que são tradicionalmente ocupadas pelos silvícolas. 
Vale observar o disposto nos arts. 2º, IX, 22, caput, e 23, in verbis:

Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como 
aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de 
sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a 
preservação dos seus direitos:
[...]
IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da 
Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-
lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as 
utilidades naquelas terras existentes. (grifo nosso).

Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que 
habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de 
todas as utilidades naquelas terras existentes. 

Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da 
terra que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém 
e onde habita ou exerce atividade indispensável à sua subsistência ou 
economicamente útil. 

Finalmente, chega-se à Constituição da República de 5 de outubro 
de 1988, que garantiu a posse imemorial. Institui o art. 231, caput, in verbis:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens (grifo nosso).
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O domínio continua sendo da União (art. 20, XI, CR/88), as terras 
indígenas são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas, 
imprescritíveis (§ 4º do art. 231). Além disso, vale observar o disposto nos 
§§ 3º e 5º do referido artigo:

Art. 231. [...]
§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 
indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 
participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, “ad 
referendum” do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia 
que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do 
País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer 
hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco (grifo nosso).

Como diz Benatti (2006, p. 88), o “índio é possuidor exclusivo e 
permanente das terras que ocupa”. Observe-se o que reza o § 2º do art. 231 
da CR/88:

Art. 231. [...]
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a 
sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. (grifo nosso).

O art. 231,§ 1º, da CR/88, estabelece o conceito de terras indígenas:

São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 
em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, 
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários 
a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e tradições (grifo nosso).

Vale ressaltar que o termo “tradicionalmente” não se refere ao tempo 
decorrido, mas, sim, como diz Silva (1990, p. 47 usque 48, apud BENATTI, p. 
93), ao “(...) modo tradicional de os índios ocuparem e utilizarem as terras 
e ao modo tradicional de produção, enfim, ao modo tradicional de como 
eles se relacionam com a terra...”

É também no dispositivo supracitado que encontramos os quatro 
elementos do indigenato: terras habitadas em caráter permanente; terras 
utilizadas para atividades produtivas; terras imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários ao bem-estar dos índios; terras 
necessárias à reprodução física e cultural dos índios.



100

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 93 - 112, 2014

Alexandre Silva dos Santos

Cabe, aqui, fazer uma observação: os quatro elementos referidos 
acima devem ser vistos sob dois aspectos - o espacial-histórico e o 
sociocultural. Em relação ao aspecto espacial-histórico, é importante 
dizer que a posse indígena não recai apenas sobre as áreas habitadas, mas 
também sobre as chamadas “áreas de perambulações”, já que estas são 
imprescindíveis para a consecução de atos inerentes ao modo de vida dos 
índios. No que tange ao aspecto sociocultural, basta lembrar o objetivo 
principal da demarcação de terras aos índios: a preservação de suas 
crenças, costumes, línguas, tradições.

E, claro, como não poderia deixar de ser, também a Constituição 
do Estado do Pará assegura a proteção dos índios em relação às suas 
terras, ressaltando o dever que o estado e os municípios têm de garantir tal 
proteção. Dispõe o art. 300, § 3º, in verbis:

Art. 300. [...]

§ 3º. O Estado e os Municípios devem garantir a posse dos índios sobre 
as terras que, tradicionalmente, ocupam e o usufruto exclusivo deles 
sobre as riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

Em resumo, das regras constitucionais federais, destaca-se os 
seguintes pontos:

1. Por serem de domínio da União, as terras ocupadas pelos índios 
são patrimônio público, podendo ser defendidas por qualquer cidadão;

2. As posses indígenas são permanentes, ou seja, os índios não 
poderão, por qualquer motivo, ser retirados de suas terras, exceto nas 
hipóteses do art. 231,§ 5º, da CF/88;

3. Aos povos indígenas são garantidos a posse e o usufruto exclusivo 
das riquezas de suas terras, assegurando-se-lhes também os nulos (art. 
231,§ 6º, CF/88);

4. As terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis - a destinação 
de suas terras jamais poderá ser alterada -, e os direitos sobre elas, 
imprescritíveis (o tempo não prejudica o direito que não foi exercido ou 
exigido);

5. Os direitos sobre as terras indígenas são considerados direitos 
originários, ou seja, anteriores ao surgimento do Estado brasileiro.

Não há dúvidas sobre a importância da Constituição da República 
de 1988 para o reconhecimento dos direitos indígenas. A Carta Magna 
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representa um avanço nos conceitos sobre os direitos que os silvícolas 
possuem e necessitam que sejam assegurados.

Viu-se que a posse das terras ocupadas tradicionalmente pelos 
índios não é a mesma regulada pelo Direito Civil; não é a posse como 
simples poder de fato sobre a coisa etc., mas, sim, uma posse como habitat 
dos grupos indígenas.

É o indigenato a posse originária e congênita da terra que o índio 
ocupa. A CR/88 garantiu, além da posse e do usufruto de recursos minerais 
e potenciais energéticos, os nulos (a nulidade de todo e qualquer ato que 
tenha por objeto a ocupação, o domínio e/ou a posse das terras indígenas). 
Esses três aspectos (posse, usufruto e nulos) formam o indigenato.

3 PRINCÍPIOS DO DIREITO INDIGENISTA BRASILEIRO

Antes de abordar a principiologia do Direito Indigenista Brasileiro, é 
fundamental apontar que, hodiernamente, é e está clara a contradição entre 
a ideia de integração dos silvícolas à comunhão nacional e a pretensão do 
Estado de preservar a cultura das comunidades indígenas. Nesse sentido, 
pensa Antunes (1998, p. 138), ao afirmar que o art. 1º do Estatuto do Índio 
apresenta contradição lógica que marca a política indigenista brasileira. 
Isso porque a tentativa de proteção dispensada aos índios se esvai quando 
o Estado, a um só tempo, busca tutelar e também pretende integrá-los à 
sociedade envolvente.

No entanto, é a partir das ideias contidas nas normas do Estatuto 
do Índio que se faz a observâncias dos Princípios do Direito Indigenista 
Brasileiro, conforme a seguir apresentado.

1 Princípio do reconhecimento e proteção do Estado à organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições dos índios originários e existentes 
no território nacional.

Difícil parece ser a compreensão de que a cultura nacional que orla 
aquelas pertencentes aos povos indígenas não é superior nem tão pouco 
prevalecente no Estado brasileiro. Desse modo, o princípio ora em comento 
busca exacerbar isso, partindo do ponto de que é necessário reconhecer 
amplamente as diferenças. Nesse caminho apontam as lições de Antunes 
quando diz que:

O direito à diferença possui uma radicalidade, uma força tão poderosa 
que, sem dúvida alguma, é a principal dificuldade no relacionamento 
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entre os povos civilizados e os povos aborígenes. A aceitação da 
diferença implica em que a nossa cultura não é a única forma de cultura 
válida (1998, p. 140).

O presente princípio é observado, no contexto das normas de Direito 
Internacional Público, no art. 5º da Convenção nº 169 da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, de 7/6/1989, assim como, no âmbito 
interno, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que 
traz acepção no mesmo sentido daquele arraigado no art. 1º do Estatuto do 
Índio; senão vejamos o art. 231 da CR/1988:

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens.

2 Princípio do reconhecimento dos direitos originários dos indígenas 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam e proteção de sua posse 
permanente em usufruto exclusivo para os próprios índios.

Esse é um princípio que foi fundamentalmente modificado pela 
CR/1988, no ponto em que instituiu a concepção de direito originário dos 
índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam, como se abstrai do 
art. 231, caput, e § 1º desse mesmo artigo, nos termos abaixo:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens. 
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Vale lembrar que tal princípio já era admitido pela doutrina de  
Silva, citado por Antunes, que afirma: 

O direito do índio à terra em que vive é o princípio geral de direito ao 
qual se subordinam todas as demais normas relativas ao indígena do 
Brasil (1998, p. 141).
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É mister registrar que a Constituição da República de 1988 consigna 
o termo usufruto e não propriedade para fundamentar os direitos dos 
índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Nesse sentido, 
Antunes (1998, p. 141) diz que a aceitação dos direitos originários dos 
índios não teve com alicerce o direito de propriedade, uma vez que se 
considerou o instituto do usufruto que, na acepção constitucional, tem as 
mesmas características do Direito Civil. 

Diante de tal pensamento, parece que, para o mencionado 
autor, também não se poderia falar em direitos dos índios com base na 
propriedade, principalmente nos termos de significação que se abstrai do 
Código Civil brasileiro, pois propriedade não foi o termo eleito pela Carta 
Magna.

3 Princípio da igualdade de direitos e da igual proteção legal.

O art. 231, caput, aponta que são reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Nesse sentido, 
ficam assegurados os direitos às diferenças que possam surgir quando 
comparadas às práticas culturais, tradições e costumes dos povos indígenas 
com as culturas e costumes das sociedades que os cercam. Tratando desse 
tema, Antunes faz a seguinte observação:

O direito à diferença, contudo, não significa uma inferioridade de 
direitos. Aos indígenas não podem ser negados os direitos deferidos 
aos cidadãos brasileiros, sendo certo que lhes devem ser assegurados 
os diversos direitos decorrentes de sua peculiar condição (1998, p. 141).

 É válido lembrar que o princípio aqui estudado já era encontrado 
no art. 1º da Lei nº 6.001/73, nos termos abaixo:

Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis 
do País, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, 
resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as 
condições peculiares reconhecidas nesta Lei.

 Note-se, porém, que o verbo resguardar não continha a mesma 
força do verbo reconhecer usado pela CR/88. Daí a garantia inconteste do 
direito à diferença organizacional, de costumes, de línguas, de crenças e de 
tradições dos povos indígenas, sem que isso implique em inferioridade.
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4 DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS

Nos dizeres de Antunes1, a demarcação de terras indígenas é uma 
imposição constitucional, dirigida ao Poder Executivo, e cujo cumprimento 
é de obrigatoriedade inafastável. Para o referido autor, a Constituição da 
República de 1988 não trouxe qualquer inovação quanto ao tema, vindo 
apenas explicitar princípios que já norteavam o ordenamento jurídico de 
forma implícita.

Muitos foram os decretos que trataram do assunto, os quais 
lembravam que a matéria deve ser disposta sempre sobre a forma de 
decreto por imposição constitucional. O primeiro decreto que lida com o 
assunto, segundo o autor supracitado, é o de nº 76.999, de 8 de janeiro 
de 1976. Nesse decreto, já era previsto um procedimento muito similar 
ao de hoje para que se desse a demarcação de terras indígenas, a saber: 
reconhecimento prévio da área a ser demarcada; nomeação de grupo de 
trabalho, formado por um antropólogo e um engenheiro ou agrimensor, 
que apresentará relatório; relatório apresentado ao presidente da Fundação 
Nacional do Índio - Funai para aprovação, demarcação administrativa e 
homologação.

O Decreto nº 88.118, de 23 de fevereiro de 1983, por sua vez, 
acrescentou alterações ao seu predecessor, de modo que, a partir de então, 
para a demarcação de terras indígenas era também necessário que a Funai 
não mais aprovasse a demarcação, mas tão somente emitisse parecer 
conclusivo; tal decisão passou a ser tomada em conjunto entre os Ministros 
do Interior e dos Assuntos Fundiários. Desde esse decreto, já se previa a 
remessa da proposta aprovada ao Presidente da República, que emitiria 
decreto limitando a área a ser demarcada.

Por outro lado, o Decreto nº 94.945, de 23 de setembro de 1987, 
estabeleceu que a demarcação de terras indígenas seria submetida a exame 
por grupo interministerial, o qual incluía, dessa vez, a análise do Secretário-
Geral de Segurança Nacional quando se tratasse de faixa de fronteira.

Entre as diversas disposições do Decreto nº 22/91, que substituiu o 
Decreto nº 94.945/87, tem-se que a competência para aprovar o relatório 
colhido pelo grupo de estudos passou a ser do Ministro da Justiça, o qual, 
por meio de portaria, declara os limites da área a ser administrativamente 
demarcada. O processo de demarcação também findava com a homologação 

1 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação civil pública, meio ambiente e terras indígenas. Rio de Janeiro: 
Lumen Jures, 1998.



105

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 93 - 112, 2014

O Instituto do Indigenato e a Indenização pela Nulidade do Título em Virtude de
Demarcação de Terra Indígena

do Presidente da República. Importante ressaltar que, nesse decreto, há a 
possibilidade de participação dos interessados na demarcação, entre eles 
estados, municípios e particulares, de modo a proporem impugnações 
aos limites da área a ser demarcada no prazo de 30 dias, garantida ampla 
divulgação de todos os atos do processo administrativo de demarcação.

Atualmente, o decreto que regulamenta a demarcação administrativa 
de terras indígenas e o de nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996. Por esse 
decreto, dá-se ao processo de demarcação maior segurança, transparência 
e cientificidade. Para que determinada área seja considerada de posse 
indígena congênita, é necessário que se ouçam as partes envolvidas, índios 
e não índios; antropólogo de qualificação reconhecida; técnicos do órgão 
federal de assistência ao índio; membros da comunidade científica, quando 
necessário. O prazo para que os interessados se manifestem tem seu início 
com o começo dos trabalhos e se estende a até 90 dias da publicação do 
respectivo resumo no Diário Oficial da União e da unidade federada 
respectiva, apresentando ao órgão federal de assistência ao índio razões 
instruídas com todas as provas pertinentes, tais como títulos dominiais, 
laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e 
mapas, para o fim de pleitear indenização ou para demonstrar vícios, 
totais ou parciais, do relatório.

5 CRITÉRIOS DO STF PARA DEMARCAR TERRAS INDÍGENAS

No julgamento da Petição nº 3388, que decidiu que a terra indígena 
Raposa Serra do Sol teria demarcação contínua e deveria ser desocupada 
pelos produtores rurais, os ministros do Supremo Tribunal Federal 
analisaram 19 condições para regular a situação nos territórios da União 
ocupados por índios e garantir a soberania nacional sobre as terras 
demarcadas. As condições estabelecidas para demarcação e ocupação de 
terras indígenas terão os conteúdos e condições relativas ao usufruto das 
terras pelos índios apresentados a seguir.

1. O usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas 
terras indígenas pode ser relativizado, sempre que houver, como dispõe o 
art. 231, § 6º, da Constituição da República de 1988, o relevante interesse 
público da União na forma de lei complementar.

2. Não abrange o aproveitamento de recursos hídricos e potenciais 
energéticos, que dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional.
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3. Não abrange a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, que 
também dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional, 
assegurando aos índios participação nos resultados da lavra, na forma da 
lei.

4. Não abrange a garimpagem nem a faiscação, devendo, se for o 
caso, ser obtida a permissão da lavra garimpeira.

5. Não se sobrepõe ao interesse da Política de Defesa Nacional. A 
instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções 
militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de 
alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas 
de cunho estratégico, a critério dos órgãos competentes (o Ministério 
da Defesa, o Conselho de Defesa Nacional), serão implementados 
independentemente de consulta a comunidades indígenas envolvidas e à 
Funai.

6. Não impede a instalação pela União Federal de equipamentos 
públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além de 
construções necessárias à prestação de serviços públicos pela União, 
especialmente os de saúde e de educação.

7. O usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação 
fica sob a responsabilidade imediata do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade.

Abaixo, as condições relativas ao trânsito de pessoas dentro das 
áreas demarcadas.

8. A atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal na área indígena, 
no âmbito de suas atribuições, fica garantida e se dará independentemente 
de consulta a comunidades indígenas envolvidas e à Funai.

9. O trânsito de visitantes e pesquisadores não índios deve ser 
admitido na área afetada à unidade de conservação nos horários e 
condições estipulados pelo Instituto Chico Mendes.

10. Deve ser admitido o ingresso, o trânsito, a permanência de não 
índios no restante da área da terra indígena, observadas as condições 
estabelecidas pela Funai.

11. O ingresso, trânsito e a permanência de não índios não pode ser 
objeto de cobrança de quaisquer tarifas ou quantias de qualquer natureza 
por parte das comunidades indígenas.
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A seguir, a condição relativa à administração das terras indígenas.

12. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
responderá pela administração da área de unidade de conservação, 
também afetada pela terra indígena, com a participação das comunidades 
indígenas da área, que deverão ser ouvidas, levando em conta os usos, as 
tradições e costumes dos indígenas, podendo, para tanto, contar com a 
consultoria da Funai.

Ainda a seguir apresentamos outras condições estabelecidas.

13. A cobrança de tarifas ou quantias de qualquer natureza também 
não poderá incidir ou ser exigida em troca da utilização das estradas, 
equipamentos públicos, linhas de transmissão de energia ou de quaisquer 
outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do público, tenham 
sido excluídos expressamente da homologação ou não.

14. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento 
ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício do 
usufruto e da posse direta pela comunidade indígena.

15. É vedada, nas terras indígenas, a qualquer pessoa estranha aos 
grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta 
de frutas, assim como de atividade agropecuária extrativa.

16. As terras sob ocupação e posse dos grupos e comunidades 
indígenas, o usufruto exclusivo das riquezas naturais e das utilidades 
existentes nas terras ocupadas, observado o disposto nos arts. 49, XVI, e 
231, § 3º, da Constituição da República, bem como a renda indígena, gozam 
de plena imunidade tributária, não cabendo a cobrança de quaisquer 
impostos taxas ou contribuições sobre uns e outros.

17.  É vedada a ampliação da terra indígena já demarcada.

18. Os direitos dos índios relacionados às suas terras são 
imprescritíveis e estas são inalienáveis e indisponíveis.

19. É assegurada a efetiva participação dos entes federativos em 
todas as etapas do processo de demarcação.
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6 INDENIZAÇÃO PELA NULIDADE DO TÍTULO EM VIRTUDE DE 
DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA

A priori, as normas tanto o art. 231, § 6º, da Constituição da 
República como o art. 62, caput e § 1º, do Estatuto do Índio, determinam 
com bastante acerto que não é devido ao anterior possuidor qualquer tipo 
de indenização sobre a terra demarcada, considerando a nulidade dos atos 
de posse, domínio e ocupação.

Primeiro, é preciso que se tenha em mente que a demarcação de 
terra indígena é fruto de uma análise bastante apurada de antropólogos, 
seguida de outra análise do Ministério da Justiça, culminando com o 
decreto presidencial e o registro na comarca onde a terra demarcada se 
estenda.

É óbvio que ainda que a Praça da Sé, em São Paulo, fosse 
comprovadamente território originalmente indígena, a Funai jamais 
demarcaria tal terra como reserva ou, por outro lado, se a praça dos Três 
Poderes, de construção mais recente, ou a cidade de Palmas, em Tocantins, 
também estivesse na mesma condição, a Funai não demarcaria tais 
logradouros.

A intenção do legislador ao ordenar o modelo de demarcação 
era salvaguardar da destruição áreas indígenas ainda preservadas ou 
pouco danificadas; não pretendia jamais destruir a instalação regular 
da civilização moderna para reinstalar in memoria o habitat indígena já 
destruído e provavelmente não resgatável.

É condição sine qua non para demarcação de área indígena a 
existência do ser humano índio; de outro modo; a área é preservada 
como sítio arqueológico e não como área indígena. A demarcação da área 
indígena, como visto acima, muito embora se inicie invariavelmente com a 
existência de população indígena viva, ultrapassa em muito a preservação 
apenas daquele ser humano.

Procura-se preservar a cultura daquele povo que sempre esteve 
vinculada à existência do próprio ecossistema mantido de forma imutável.

Talvez seja a terra o maior tesouro das populações indígenas e, por 
isso, precisamos preservá-las para que um dia, quem sabe, possamos, 
como os índios, aprender a extrair da natureza nosso sustento sem que 
para isso precisemos destruí-la.
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Encontramos originalmente um Brasil com aproximadamente cinco 
milhões de índios e uma floresta praticamente intacta, hoje qualquer 
vilarejozinho de mil habitantes provoca impactos ambientais irremovíveis. 

Nossa cultura é permeada da necessidade de “destruirmos” a 
natureza; porém, ressaltamos que precisamos resgatar nos povos indígenas 
a possibilidade de extrair da natureza tudo o que necessitamos sem que 
precisemos definitivamente destruí-la.

No entanto, como todo ato da vida humana, seja de que ordem for, 
poderá ser analisado pelo Poder Judiciário e, desta análise, nada, nem a 
lei, pode determinar o afastamento, conforme se extrai do princípio do 
judiciarismo, esculpido no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição, adiante 
transcrito:

Art. 5º
[...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito.

Nesse passo, na análise do fato concreto aqui apresentado, poderá o 
magistrado determinar indenização.

O Judiciário pode sempre, em nome da segurança jurídica, princípio 
considerado uma das vigas mestre da ordem jurídica (sendo, segundo 
J. J. Gomes Canotilho um dos subprincípios básico do próprio conceito 
de Estado de Direito), rever a determinação legal, determinando a 
indenização, pois, de acordo com Almiro do Couto e Silva,

no Direito Público não constitui uma excrescência ou uma aberração 
admitir-se a sanatória ou o convalescimento do nulo, ao contrário em 
muitas hipóteses o interesse público prevalescente estará precisamente 
na conservação do ato que nasceu viciado mas que, após, pela omissão 
do poder público em invalidá-lo por prolongado período de tempo, 
consolidou nos destinatários a crença firme na legitimidade do ato2.

Nesse diapasão, existindo um registro de propriedade legítimo em 
nome do possuidor, registro esse que se deu através de órgão estatal, e a 
terra, objeto do registro, tenha valor econômico de mercado considerável, 
ainda que nua, poderá, sem dúvida, ser objeto de indenização.

2 SILVA, Almiro Régis Matos do Couto e. Princípio da Legalidade da Administração Pública e da 
Segurança Jurídica no Estado Contemporâneo. Revista da Procuradoria-Geral do Estado do RS, 
Porto Alegre, v. 57, 2003, p. 13-31.



110

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 93 - 112, 2014

Alexandre Silva dos Santos

De outro modo, não havendo esse valor de mercado da terra nua, 
o que quase que invariavelmente ocorre nas áreas demarcadas, não há 
que se falar em indenização aplicando-se sem qualquer revisão a regra 
bastante inteligente que norteia a demarcação de terra indígena.

Dito isso, conclui-se que é possível que o Judiciário determine 
indenização da terra, mas, em casos excepcionalíssimos, e que, 
sinceramente, não se vislumbra a hipótese de ocorrência em demarcação 
de terra indígena, que se inicia, invariavelmente, com a existência de nação 
indígena viva, visto que as nações indígenas ainda existentes habitam 
áreas bem distantes de zonas urbanas.

7 CONCLUSÃO

À guisa de conclusão, verifica-se que, de fato, se reconhece a 
importância da proteção aos direitos das populações indígenas e a 
legitimidade da demarcação de terras indígenas, hoje feita de modo mais 
racionalizado que outrora. Geralmente, ressalta-se o débito que a hodierna 
sociedade detém para com tais povos, os quais foram quase dizimados na 
ocupação Portuguesa à época da Colonização.

No entanto, não se pode olvidar que a Constituição da República 
de 1988 erigiu princípios duramente defendidos ao longo dos tempos, 
entre eles, o princípio da propriedade privada, desde que esta cumpra 
sua função social. Não se pode relegar ao esquecimento que a proteção 
aos povos indígenas e seu direito à sua terra originariamente ocupada não 
pode se sobrepor e anular o direito à propriedade daquele que, de boa-fé e 
legitimamente, a ocupava antes da demarcação.

Não se trata, assim, de mera colisão entre normas, a ponto de 
uma excluir a aplicação da outra, mas conflito de princípios que, pela 
teoria dos princípios, devem ser ponderados e harmonizados, de 
acordo com o caso em concreto, para que não haja rupturas no próprio 
ordenamento jurídico. Dessa forma, entendemos que se deve aplicar a 
técnica da concordância prática ou da harmonização, o qual tem por fim 
precípuo conformar as diversas normas ou princípios em colisão no texto 
constitucional, objetivando harmonizar o sistema constitucional de forma 
que a aplicação de um deles não implique necessariamente a exclusão 
do outro, e possibilitar a máxima efetividade, visto não se poder admitir 
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contradições nem exclusões dentro do sistema principiológico, visto ser 
uno e indivisível3.

Pelo exposto, tendo em vista a invocação da técnica acima descrita, 
propugnamos pelo cabimento da indenização, desde que exista um 
registro de propriedade legítimo em nome do possuidor, através de 
órgão oficial, e que a terra, objeto do registro, tenha valor econômico de 
mercado considerável, ainda que nua, podendo, sem dúvida, ser objeto de 
indenização. Propugnamos, ainda, que não se fale em direito de regresso 
contra o oficial registrador titular do Cartório de Registro de Imóveis, ou 
seus servidores, visto que a tais indivíduos não é atribuído o dever de 
proceder à investigação, qualquer que seja, para prever se o imóvel será 
registrado em área cuja posse imemorial cabe a nações indígenas.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, meio ambiente e terras 
indígenas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998.

BENATTI, José Heder. Posse agroecológica e manejo florestal: À luz da Lei 
9.985 de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º da Constituição 
Federal e institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação - SNUC. 
Curitiba: Juruá, 2006.

BRASIL. Constituição da República do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 
Vade Mecum Acadêmico de Direito. 6. ed. São Paulo: Rideel, 2008. 1 CD-
ROM.

____. Lei Federal nº. 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o 
Estatuto do Índio. Vade Mecum Acadêmico de Direito. 6. ed. São Paulo: 
Rideel, 2008. 1 CD-ROM.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo Eletrônico, de 19 de 
março de 2009. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/
verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=105036.>. Acesso em: 19 mar. 2009.

GUIMARÃES, Justino da Silva. Apontamentos sobre a teoria dos princípios. 
Revista do Ministério Público do Estado do Maranhão, v. 1, n. 1, jan./dez. 
1991. Juris Itinera, São Luís, 2006, p. 124.

3  GUIMARÃES, Justino da Silva. Apontamentos sobre a teoria dos princípios. Revista do Ministério 
Público do Estado do Maranhão, v. 1, n. 1, jan./dez. 1991. Juris Itinera, São Luís, 2006, p. 124.



112

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 93 - 112, 2014

Alexandre Silva dos Santos

OPITZ, Silvia C. B.; OPITZ, Oswaldo. Curso completo de direito agrário. 
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

SILVA, Almiro Régis Matos do Couto e. Princípio da Legalidade da 
Administração Pública e da Segurança Jurídica no Estado Contemporâneo. 
Revista da Procuradoria-Geral do Estado do RS, [Rio Grande do Sul] 
Porto Alegre, v. 57, 2003.



113

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 113 - 138, 2014

O Estado Legislador e a Responsabilidade Civil

O ESTADO LEGISLADOR E A 
RESPONSABILIDADE CIVIL

Víctor Minervino Quintiere*

RESUMO: Este trabalho debate a (in)existência de responsabilidade 
do Estado ao atuar como legislador positivo à luz das Teorias da 
Responsabilidade Civil do Estado existentes e sua evolução histórica. 
Para que seja alcançado o objetivo pretendido na presente obra, realizou-
se estudo a respeito da evolução histórica da responsabilidade civil do 
Estado, desde a teoria da irresponsabilidade civil do Estado, passando 
pelas teorias civilistas, chegando-se, finalmente, nas teorias publicistas da 
responsabilidade civil do Estado. Mais adiante, é levantada a problemática 
do Estado legislador e a (in) existência do dever de indenizar a título de 
responsabilidade civil no Direito Comparado, correspondendo ao enfoque 
do que ocorre na França, Portugal, Espanha, Estados Unidos da América e 
Argentina.  Neste passo, ao se analisar o passado e o presente da situação 
vivenciada no Brasil, chega-se à conclusão de que, além de tratar-se de 
tema complexo, o Brasil deveria caminhar no mesmo sentido que outros 
países em termos jurisprudenciais. 

Palavras-chave: Direito Administrativo. Responsabilidade Civil do Estado. 
Poder Legislativo. Direito Comparado.

THE STATE LEGISLATURE AND 
THE CIVIL RESPONSIBILITY

ABSTRACT: This paper discusses the (in) existence of state responsibility 
to act as positive in light of the Theories of Liability existing state legislature 
and its historical evolution. To be achieved the intended goal of this work 
is conducted study on the historical evolution of civil responsibility of 
the state (from the theory of civil irresponsibility of the State, through the 
civilists theories coming, finally, the publicists of the theories of liability 
state). Later, it raised the issue of the state legislature and the (in) existence 
of the duty to indemnify in respect of civil liability in comparative law 
corresponding to the focus of what happens in France, Portugal, Spain, 
United States and Argentina. In this step, to analyze the past and present 
of the situation experienced in Brazil, one reaches the conclusion that in 
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addition to treating complex subject is Brazil should walk in the same 
direction in jurisprudential terms other countries.

Keywords:  Administrative Law. Liability of the State. Legislature. 
Comparative law.

 1 INTRODUÇÃO

No âmago do Direito Administrativo, mais especificamente no 
campo da Responsabilidade Civil do Estado, ganham destaque questões 
envolvendo a figura do Estado legislador. Nesta perspectiva, será abordada 
a (in)existência de responsabilidade do Estado ao atuar como legislador 
positivo à luz das Teorias da Responsabilidade Civil do Estado existentes 
e sua evolução histórica.

Neste prisma, o presente artigo é separado em três partes, senão 
vejamos: Evolução histórica no que concerne a responsabilidade civil do 
Estado; análise da responsabilidade civil do Estado no Direito Comparado; 
e Responsabilidade Civil do Estado legislador.

Na primeira parte, será abordada a Responsabilidade Civil do 
Estado desde a Teoria da Irresponsabilidade, passando pelas teorias 
civilistas até as teorias publicistas da responsabilidade.

Na segunda parte deste artigo, é analisada a realidade jurídica de 
França, Portugal, Espanha, Estados Unidos da América e Argentina no que 
diz respeito à responsabilidade do Estado por atos legislativos.

Por fim, na terceira parte do artigo, é realizada a análise da 
Responsabilidade Civil do Estado ao atuar como legislador. Neste viés, a 
presente obra objetivou refletir sobre a posição atual do Estado brasileiro 
em relação ao Direito Comparado.

2 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – EVOLUÇÃO 
HISTÓRICA

Para que se possa realizar estudo adequado acerca da (in) existência 
de responsabilidade do Estado ao atuar como legislador positivo no atual 
cenário jurídico, oportuno analisar as teorias que abordaram, dentro da 
história humana, tal responsabilidade, uma vez que tal assunto mostra sua 
relevância em ordenamentos jurídicos importantes, como, por exemplo: 
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Código de Hamurabi1, Lei das XII Tábuas2 e nas Institutas de Justiniano3.

Ainda com o intuito de introduzir o leitor do presente artigo 
científico à problemática a seguir detalhada, cabe-nos delimitar o tipo de 
responsabilidade a ser estudada, qual seja: a responsabilidade civil ou 
extracontratual do Estado4.

Nesta perspectiva, serão abordadas as seguintes fases da 
Responsabilidade Civil do Estado: 1.1) Teoria da Irresponsabilidade Civil 
do Estado; 1.2) Teorias Civilistas da responsabilidade civil do Estado; 1.3) 
Teorias Publicistas da responsabilidade civil do Estado; a) Teoria da Culpa 
Administrativa ou Culpa Autônoma (também conhecida como Teoria da 
Culpa do Serviço; b) Teoria do Risco Administrativo; c) Teoria do Risco 
Integral.

2.1 Teoria da irresponsabilidade civil do Estado

Inicialmente, cabe-nos contextualizar a incidência da Teoria da 
Irresponsabilidade civil do Estado, incidindo em quase todos os países 
do mundo ocidental até meados do século XIX, “fortemente fundada no 
conceito de soberania do Estado absolutista”5.

Em relação à nomenclatura, essa teoria é também conhecida como 
teoria regalista, teoria regaliana ou teoria feudal, valendo o destaque de 
que nela não era possível a responsabilização do Estado por ato de seus 
prepostos que viessem a causar danos a terceiros6.

1 Confirmando a afirmativa posta, vejamos o art.229 do Código de Hamurabi, que assim dispõe:” Se 
um pedreiro edificou uma casa para um homem livre, mas não a fortificou e a casa caiu e matou o seu 
dono, esse pedreiro será morto”. LIMA, J.B. de Souza. As mais antigas normas de direito. São Paulo: 
Rio de Janeiro, Valença, 1980. p.32.

2 Sobre a Lei das XII Tábuas, oportuno destacar o teor do item 1, Tábua Sétima: “Se um quadrúpede 
causa qualquer dano, que o seu proprietário indenize o valor desse dano ou abandone o animal ao 
prejudicado!”. LIMA, J.B. de Souza. As mais antigas normas de direito. São Paulo: Rio de Janeiro, 
Valença, 1980. p.52.

3 VAMPRÉ, Spencer. (Org.) Institutas do imperador Justiniano traduzidas e comparadas com direito 
civil brasileiro. São Paulo: Magalhães, 1915. p. 260.

4 Na visão de Campos, a responsabilidade civil do Estado pode ser vista como “a obrigação de 
reparação de danos causados a terceiros em razão da ação omissiva ou comissiva de agentes públicos 
no exercício de suas atividades”. CAMPOS, Gabriel de Britto. Curso de direito administrativo. 
Brasília: Fortium, 2006. p. 615.

5 CAMPOS, Gabriel de Britto. Curso de direito administrativo. Brasília: Fortium, 2006. p. 616.

6 Id., 2006, p. 616.
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Ainda sobre tal teoria oportuno, destacar os “princípios 
informadores”7 desta, quais sejam: a) o Rei não erra, ou não pode errar 
(the king can do no wrong); b) o Príncipe sempre tem razão; c) os agentes 
do Estado, quando faltam ao dever ou violam a lei, serão pessoalmente 
responsáveis pelos danos, nunca o Estado.

Assim, diante da Revolução Francesa do final do século XVIII, a 
doutrina da irresponsabilidade civil do Estado começou a perder força, 
seno, então abandonada a partir do início do século XIX8.

2.2 Teorias Civilistas da Responsabilidade Civil do Estado

Diante da Revolução Francesa do final do século XVIII, o que 
implicou em forte mudança política na Europa, surge as denominadas 
“teorias civilistas”, que admitiam a responsabilidade civil do Estado sob a 
égide do Direito Civil.

a) Responsabilidade civil do Estado a partir da identificação dos 
atos de império e gestão

Em um primeiro momento, a teoria civilista, em reação ao que 
preceituava a teoria da irresponsabilidade civil do Estado, objetivou a 
distinção entre os atos da Administração Pública em atos de império e atos 
de gestão, para fins de aferição de responsabilidade estatal9.

Os atos de império “eram aqueles praticados com prerrogativas 
próprias da autoridade Estatal e impostos unilateralmente aos particulares, 
independentemente de sua aquiescência e regrados por um direto especial 
exorbitante do direito comum”10.

7 Expressão utilizada por Delgado para designar as principais características da Teoria da 
Irresponsabilidade do Estado. DELGADO, José Augusto. Responsabilidade civil do Estado pela 
demora na prestação jurisdicional. Disponível em: <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/
anexos/9702-9701-1-PB.pdf.>. Acesso em: 20 dez. 2013.

8 Cumpre destacar que, apesar de ter sido praticamente sepultada no século XIX, a teoria da 
irresponsabilidade perdurou em alguns países, sendo extinta muitos anos depois. Como exemplo, 
podemos citar os Estados Unidos (pelo Federal Tort Claim de 1946) e a Inglaterra (pelo Crown 
Proceeding Act de 1947). CAMPOS, Gabriel de Britto. Curso de direito administrativo. Brasília: 
Fortium, 2006. p. 616.

9 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. Rio de Janeiro: 
Forense, 1968, v. I, p.139-140.

10  CAMPOS, Gabriel de Britto. Curso de direito administrativo. Brasília: Fortium, 2006. p. 616.
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Em outra linha, os atos de gestão “são aqueles praticados pelo 
Estado em condições de igualdade com o homem comum, normalmente 
atos meramente burocráticos de gerenciamento e funcionamento de 
serviços públicos”11.

Nesta perspectiva, os atos de império praticados pelo Estado 
não se enquadrariam no Direito Privado, não sendo, por derradeiro, 
responsabilizado o Estado por eventuais prejuízos causados por seus 
prepostos ao atuarem invocando essa qualidade12.

No que concerne aos atos de gestão, desde que praticados pelo 
Estado, se regeriam pelo direito comum, o que influi na responsabilidade 
do Poder Estatal por todas as vezes que, por culpa de algum de seus 
funcionários, fosse ferido direito de algum indivíduo13.

b) Teoria da Culpa Civil

No decorrer da história, em um segundo momento, equiparando o 
Estado ao particular, a doutrina passou a vislumbrar a responsabilidade 
subjetiva do Estado ou seja, “o Estado passou a ser responsabilizado 
pelos atos de seus agentes quando prejudiciais a terceiros em razão de 
imprudência, negligência ou imperícia do agente público”14. Surge, por 
conseguinte, a Teoria da Culpa Civil.

Sobre a Teoria da Culpa Civil, vale a ressalva de que os atos dolosos 
eram imputáveis diretamente ao agente público15, não havendo que se 
falar em ação de regresso do ente público, o que ocorre nos dias atuais.

Nesta senda, a teoria da responsabilidade com culpa foi amplamente 
utilizada, alcançando muitos países e acolhida por muitos doutrinadores. 
Observa-se que o Estado aqui foi equiparado à pessoa jurídica de Direito 

Privado, devendo, portanto, ser demonstrada a culpa ou dolo para 
que, então, possa restar configurada sua responsabilidade perante os 

11 CAMPOS, op. cit., p. 617.

12 DELGADO, José Augusto. Responsabilidade civil do Estado pela demora na prestação jurisdicional. 
Disponível em: <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9702-9701-1-PB.pdf>. Acesso em: 
20 dez. 2013.

13 Id., 2013.

14 CAMPOS, Gabriel de Britto. Curso de direito administrativo. Brasília: Fortium, 2006. p. 617.

15 ARAUJO NETTO. Edmir. Curso de direito administrativo. São Paulo. Saraiva, 2005, p. 719.
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particulares. Daí que veio, inclusive, a expressão teoria da culpa civil ou 
responsabilidade subjetiva16.

2.3 Teorias Publicistas da responsabilidade civil do Estado

Com o reconhecimento, na França, de que o Direito Administrativo, 
ao contrário do que era pensado em momento anterior, constitui ramo 
autônomo, uma vez que possui um conjunto de características e princípios 
próprios, tendo, inclusive, como objeto uma atividade específica, foi 
concebida a noção de que a responsabilidade do Estado não poderia ser 
considerada nos moldes do Direito Civil, mas, sim, sob a perspectiva 
peculiar do Direito Público17.

Neste cenário, surge a concepção das teorias publicistas no intuito de 
explicar a responsabilidade do Estado a partir, justamente, dos princípios 
de Direito Público.

Sobre o surgimento das Teorias publicistas, oportuno trazer a 
lume que estas surgiram a partir da jurisprudência francesa, podendo ser 
destacados casos emblemáticos como o caso Rotschild, julgado em 1855, e 
o caso “Blanco”, datado de 187318.

a) Teoria da Culpa Administrativa ou Culpa Autônoma

A partir do julgamento do caso “Blanco”, tanto a doutrina como 
a jurisprudência, atuando em consonância, desenvolveram a teoria da 
culpa administrativa, também chamada de teoria da culpa do serviço (em 
francês, faute du service), culpa anônima ou de acidente administrativo19.

16 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: 2005. p.620.

17 CAMPOS, op. cit., p. 618.

18 Sobre o caso “Blanco”, Campos destaca: “a Manufatura Nacional de Tabaco na cidade de Bordeaux 
ocupava dois edifícios separados por uma rua e duas vagonetes transportavam mercadorias e 
matéria-prima de prédio para o outro. A menina Agnès Blanco, moradora da cidade de Bordeaux, 
foi atropelada por uma das vagonetes enquanto atravessava a rua, tendo perdido uma das pernas no 
acidente. Em ação judicial promovida para a reparação dos danos, surgiu o conflito de competência 
entre a jurisdição comum e o contencioso administrativo, tendo o Tribunal de Conflitos decidido que 
a matéria deveria ficar sob julgamento do contencioso administrativo, afinal, tratava-se de apurar a 
responsabilidade do Estado a partir do dano causado por um serviço público”. CAMPOS, Gabriel de 
Britto. Curso de direito administrativo. Brasília: Fortium, 2006. p. 618.

19 Id., 2006, p. 618.
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A teoria em análise trouxe, como grande novidade, o fato de que 
o particular poderia buscar reparação do Estado sem, contudo, saber 
necessariamente qual agente público específico teria sido o causador do 
dano20.

Nesta perspectiva, é possível a percepção de que, para obter o 
ressarcimento do prejuízo causado pelo Estado, o particular deveria 
comprovar que o dano sofrido adveio do serviço que porventura não tenha 
funcionado, funcionado atrasado ou funcionado mal21.

b) Teoria do Risco Administrativo

Diante da evolução da sociedade surgiu, como resultado desta, a 
teoria do risco administrativo, refletindo, inclusive, a atual teoria adotada 
pelo Direito brasileiro22.

Como fundamentos desta teoria, nota-se claramente que estes são 
de ordem jurídica e política. Ora, como é sabido, o Estado detém, além 
de maior poder, maiores recursos e prerrogativas que qualquer indivíduo 
isoladamente (Seja pessoa física, seja pessoa jurídica). 

Nesta perspectiva, quando o particular é vítima de ação estatal não 
seria justo este arcar com os ônus probatórios referentes ao dolo ou a culpa 
do serviço público prestado para que então, depois de toda essa celeuma, 
fosse possível a eventual reparação dos danos sofridos. 

Com o intuito de solidificar os conhecimentos acerca da teoria do 
risco administrativo essencial, destaca-se ensinamentos de  Aranha23, in 
verbis:

A responsabilidade fundada na teoria do risco-proveito pressupõe uma 
ação positiva do Estado, que coloca terceiro em risco, pertinente à sua 

20 CAMPOS, op. cit., p. 618.

21 Id., 2006, p. 618.

22  Interessante neste ponto destacar trecho de voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento 
do Recurso Extraordinário n. 109.615/RJ, quando diz: “A teoria do risco administrativo, consagrada em 
sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento 
doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos 
houveres dado causa, por ação ou por omissão”.

23 MELLO, op. cit., p. 487.



120

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 113 - 138, 2014

Víctor Minervino Quintiere

pessoa ou ao seu patrimônio, de ordem material, econômica ou social, 
em benefício da instituição governamental ou de coletividade em geral, 
que ao tinge individualmente, e atenta contra a igualdade de todos 
diante dos encargos públicos, em lhe atribuindo danos anormais, acima 
dos comuns, inerentes à vida em sociedade.

Mais adiante, o autor arremata:

Consiste em ato comissivo, positivo do agente público, em nome e por 
conta do Estado, que redunda em prejuízo a terceiro, a consequência 
do risco decorrente de sua ação, repta-se praticado tendo em vista 
proveito da instituição governamental ou da coletividade em geral. 
Jamais de omissão negativa. Esta (omissão negativa), em causando dano 
a terceiro, não se inclui na teoria risco-proveito. A responsabilidade por 
omissão só pode ocorrer na hipótese de culpa anônima, da organização 
e funcionamento do serviço, que não funcionou ou funcionou mal ou 
com atraso, e atinge os usuários do serviço ou os nele interessados.

Sobre a teoria do risco administrativo, também é chamada, por 
alguns doutrinadores, de teoria da responsabilidade objetiva do Estado, 
uma vez que “não sendo necessário demonstrar o dolo ou a culpa do 
agente público, a responsabilidade do Estado é verificada objetivamente 
pela simples constatação do nexo de causalidade entre a ação do Estado e 
o dano sofrido pela vítima24.

Vale aqui a ressalva de que o Estado, com o intuito de eximir sua 
responsabilidade, pode demonstrar que, no caso concreto a ser analisado, 
houve culpa da vítima, que, caso exclusiva, excluirá sua responsabilidade 
na reparação do dano então experimentado. Caso a culpa não seja exclusiva, 
poderá servir para diminuir o quantum devido a título de indenização pelo 
Estado25.

c) Teoria do Risco Integral

A Teoria do Risco Integral, segundo Campos, consistiria no fato de 
que “o Estado responde por todo e qualquer dano causado a qualquer 
vítima, bastando que seja comprovado o nexo causal e independe de 
culpa ou dolo da vítima”26.

24  CAMPOS, op. cit., p. 620.

25  Id., 2006, p. 620. 

26  Ibid., p. 620. 
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É possível vislumbrar que a Teoria do Risco Integral é o elo final da 
corrente publicística, a qual caracteriza-se por seu caráter eminentemente 
objetivo, pois não é indagada a culpabilidade do agente nem a natureza 
do ato praticado; muito menos, inclusive, as condicionantes do serviço 
público, abandonando, por derradeiro, construções subjetivas27.

Complementando os ensinamentos até agora trazidos, Cretella 
Júnior entende que, ao deixar de lado a investigação do elemento pessoal, 
intencional ou não, a Teoria do Risco Integral preconiza o pagamento pelos 
danos causados, independente da regularidade dos atos praticados por 
agentes no exercício regular de suas funções28.

Tema polêmico dentro do Direito Administrativo, a aplicabilidade 
de tal teoria sofreu críticas por parte da doutrina, sendo importante o 
destaque do posicionamento de Meirelles sobre a questão29 afirma:

A teoria do risco integral é a modalidade extremada da doutrina do 
risco administrativo, abandonada na prática, por conduzir ao abuso e 
à iniquidade social. Para essa fórmula radical, a Administração ficaria 
obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, 
ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima. 

No mesmo sentido de Meirelles, Dias roga severas críticas à 
admissão da Teoria do Risco Integral no Direito brasileiro30:

(...) não se pode considerar correta a afirmação simplista e precipitada 
de que a teoria do risco administrativo suscita obrigação indenizatória 
só do ato lesivo e injusto causado à vítima. Bem diversos são os 
fundamentos dessa teoria. A responsabilidade objetiva pela teoria do 
risco administrativo exige a ocorrência do nexo de causalidade entre a 
atividade do Estado e o dano causado como consequência. Se não houver 
esse nexo, exigir-se-á o Estado de qualquer responsabilidade. Porém, 
na concepção doutrinária da teoria do risco, jamais se preconizou a 
responsabilidade do Estado em todo e qualquer caso de dano suportado 
pelo particular ou se cogitou da impossibilidade de se investigar a 
causa do evento danoso. Assim, nas situações em que há o fato (ou 
culpa, como querem alguns doutrinadores) da vítima ou a força maior, 

27  ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 776.

28  CRETTELA JÚNIOR, José. Tratado de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1972. v. 10. p. 69.

29  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 632.

30  DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Responsabilidade Civil do Estado no Direito Brasileiro. Revista
  Síntese – Direito.
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reconhecidas pacificamente pela doutrina como causas excludentes da 
responsabilidade ou situações perturbadoras do liame de causalidade, 
sob rigor lógico, não foi o Estado quem deu causa ao resultado lesivo, 
inexistindo liame de causalidade entre a atividade estatal e o dano 
verificado, portanto, exonerando o Estado do dever indenizatório, 
sendo estes os fundamentos científicos da moderna responsabilidade 
objetiva do Estado apoiada na teoria publicista do risco administrativo.

Neste mesmo sentido, Rizzardo31 expõe:

Está, pois, o risco integral além do risco administrativo, sendo de 
responsabilidade puramente objetiva. Se levado ao extremo, criaria uma 
situação insuportável, aniquilando o próprio Estado, e merecendo a total 
repulsa. Acontece que, a se dar vazão ao delírio de seus inspiradores, em 
tudo estaria presente o Estado, sem consideração à sua capacidade, ao 
seu preparo, aos custos, e às consequências que resultaria dos próprios 
súditos.

Rebatendo as críticas nos trechos acima transcritos, di Pietro32 
salienta que:

Ocorre que, diante de normas que foram sendo introduzidas no direito 
brasileiro, surgiram hipóteses em que se aplica a teoria do risco integral, 
no sentido que lhe atribui Hely Lopes Meirelles, tendo em vista que 
a responsabilidade do Estado incide independentemente da ocorrência 
das circunstâncias que normalmente seriam consideradas excludentes 
de responsabilidade. É o que ocorre nos casos de danos causados por 
acidentes nucleares (art. 21, XXIII, d, da Constituição Federal) e também 
na hipótese de danos decorrentes de atos terroristas, atos de guerra ou 
eventos correlatos, contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras, 
conforme previsto nas Leis nº 10.309, de 22/11/2001, e 10.744, de 
9/10/2003. Também o Código Civil previu algumas hipóteses de risco 
integral nas relações obrigacionais, conforme artigos 246, 393 e 399.

Encerrando breve análise da divergência que permeia a Teoria do 
Risco Integral, inclusive, cabendo o destaque de que a posição do presente 
estudo encontra-se no mesmo sentido esboçado por Dias, nota-se a difusão 
de tal teoria na área do Direito ambiental que, conforme exposto por 
Milaré33, in verbis:

31 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005. p. 363. 

32 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 647-648.

33    MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 428.
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A vinculação da responsabilidade objetiva à Teoria do Risco Integral 
expressa a preocupação da doutrina em estabelecer um sistema de 
Responsabilidade o mais rigoroso possível, ante o alarmante quadro 
de degradação que se assiste não só no Brasil, mas em todo o mundo. 
Segundo essa doutrina do Risco Integral, qualquer fato culposo ou não 
culposo, impõe ao agente a reparação, desde que cause um dano.

3 EXCLUDENTES E ATENUANTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO ESTADO

Revisando o exposto no tópico acima, é possível vislumbrar que o 
ordenamento jurídico pátrio não adotou a denominada Teoria do Risco 
Integral em toda sua extensão, que, conforme já visto, determinaria que 
o Estado arcasse com a reparação do dano, independentemente de sua 
origem.

Nesta senda, nota-se que a teoria que permeia majoritariamente 
nosso sistema é a Teoria do Risco Administrativo. Diante desta perspectiva, 
oportuno destacar ensinamentos de Cahali34 : 

A teoria do risco administrativo não leva à responsabilidade integral 
do Poder Público, para indenizar em todo e qualquer caso, mas sim 
dispensa a vítima da prova da culpa do agente da Administração, 
cabendo a esta a demonstração da culpa total ou parcial do lesado, para 
que então fique ela total ou parcialmente livre da indenização. (...) Na 
realidade, qualquer que seja o fundamento invocado para embasar a 
responsabilidade objetiva do Estado (risco administrativo, risco integral, 
risco-proveito), coloca-se como pressuposto primário da determinação 
daquela responsabilidade a existência de um nexo de causalidade entre 
a atuação ou omissão do ente público, ou de seus agentes, e o prejuízo 
reclamado pelo particular.

Neste sentido, na análise do caso concreto, deverá o Estado 
demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, da culpa exclusiva 
ou concorrente da vítima ou de terceiros e do estado de necessidade, para 
que seja possível atenuar ou, quem sabe, até mesmo excluir suas obrigações 
reparatórias35.

34 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 44.

35  BRITO, Karine Nunes de. Responsabilidade civil do estado por atos legislativos. Âmbito Jurídico, 
Rio Grande, XVI, n. 110, mar 2013. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13023>. Acesso em: jan 2014.
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Vale lembrar que, caso inexistente a relação de nexo causal entre 
a lesão e a atuação estatal, não há que se falar em responsabilidade do 
Estado. 

Ademais, sobre concausas, nos casos em que estas são vislumbradas, 
ou seja, quando há mais de uma causa capaz de provocar o resultado 
danoso, praticadas simultaneamente pelo Estado e pelo lesado, não haverá 
excludente de responsabilidade. Existirá, nesta situação, atenuação do 
quantum indenizatório no grau de participação no evento”36.

4  A PROBLEMÁTICA DO ESTADO LEGISLADOR E A 
(IN) EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO 
DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO COMPARADO

Ab initio, é possível vislumbrar que a responsabilidade civil do 
Estado ao exercer sua função legislativa está ligada à obrigação estatal 
de reparar os danos causados ao patrimônio dos indivíduos devido à 
atividade legislativa estatal.

Tradicionalmente, a atividade legislativa, em que pese superada a 
fase da irresponsabilidade do Estado, qualifica-se no rol de hipóteses que 
excetuam o Estado da obrigação de reparar o dano causado, não sendo 
admissível que tal atividade provoque danos suscetíveis de reparação aos 
particulares.

Historicamente falando, cabe salientar que, na primeira metade do 
século passado, a maioria dos doutrinadores que estudavam a matéria 
entendiam que, no caso de atividade legislativa do Estado, estaríamos 
diante da irresponsabilidade administrativa, não havendo que se falar em 
reparação pelos danos causados.

Nesta perspectiva, a única exceção possível limitava-se às situações 
nas quais o próprio legislador, ao confeccionar a lei, reconhecesse o 
dever de indenização quanto ao prejuízo que porventura pudesse existir, 
devendo este estar ligado à atividade legislativa.

Representando de maneira pioneira a defesa da tese no sentido de 
que o Estado deveria responder pelos danos causados pela atividade 

36 BRITO, Karine Nunes de. Responsabilidade civil do estado por atos legislativos. Âmbito Jurídico, 
Rio Grande, XVI, n. 110, mar 2013. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13023>. Acesso em: jan 2014.



125

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 113 - 138, 2014

O Estado Legislador e a Responsabilidade Civil

legislativa, oportuno trazer a lume os dizeres do jurista francês Duguit37, 
em sua obra Les transformations Du droit (public et privê), publicada em 1913. 
A obra, basicamente, fundamentava-se na perspectiva de que existiria uma 
espécie de seguro social que cobriria o risco resultante da aplicação das 
leis.

Com a evolução doutrinária europeia, surgiram ideias como as 
de Melo, jurista português que, em sua obra intitulada Teoria Geral da 
Responsabilidade do Estado, defendeu que o Estado deveria responder 
por lesões excepcionalmente graves cujo liame fático seria o exercício da 
função legislativa38.

4.1 Direito Comparado – Responsabilidade Civil do Estado legislador 
na França, Portugal, Espanha, Estados Unidos da América e Argentina

Objetivando a análise da Responsabilidade Civil do Estado legislador 
na confecção de normas no ordenamento jurídico brasileiro, importante se 
faz a análise prévia do atual comportamento esboçado em outros países, 
sendo escolhidos para os fins do presente estudo França e Portugal. 

Nota-se que, com essa escolha metodológica, estaremos 
vislumbrando a problemática de maneira ampla, com alta incidência de 
doutrina e jurisprudência estrangeira fundamental para que seja possível 
a realização de um estudo eficaz acerca do tema.

4.1.1 França

Na França, conforme exposto por estudiosos como Mota39, em sua 
dissertação acerca da “Responsabilidade Civil do Estado legislador no Direito 
francês”, é possível perceber que a Responsabilidade Civil do Estado 
legislador francês tem por fundamento a expressa previsão legal quanto 
à devida reparação, não sendo possível a discussão acerca de qualquer 
aspecto inerente a tal quaestio sem que tal disposição esteja prevista 
previamente em lei.

Como se não bastasse tal característica, a ausência de um sistema 
tradicional de controle de constitucionalidade impede que a conduta 

37 DUGUIT, Léon. Las transformaciones del derecho (público y privado). Trad. dolfo G. Posada, 
Ramón Jaén e Carlos G.Posada. Buenos Aires: Heliasta S.R.L., 1975.

38    MELO, Martinho Nobre. Teoria geral da responsabilidade do Estado. Coimbra: Coimbra, 1914.

39 MOTA, Maurício Jorge Pereira. A responsabilidade civil do Estado legislador no direito francês. 
Disponível em: <http://www.mauriciomota.net/RCELegislador.pdf.>. Acesso em: 12 set. 2013.
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culposa do legislador seja reconhecida ou ainda que haja obrigação de 
indenizar contra a vontade da lei.

Sobre a jurisprudência francesa, temos que ela recusa-se, em 
linhas gerais, a conceder indenização quando a lei intervém para a 
tutela do interesse geral, tratando-se, por derradeiro, de uma espécie de 
responsabilidade branda. Ainda que exista prejuízo a uma determinada 
categoria, prevalece, no Direito francês, o princípio da igualdade perante 
os encargos públicos.

Neste passo, a ausência de um controle de constitucionalidade nos 
moldes europeus ou norte-americanos incita doutrina e jurisprudência a 
buscar outras soluções pautadas, basicamente, na equidade.

Seguindo este raciocínio, Mota40, ao tratar da tutela dos interesses da 
coletividade com o advento do Conselho Constitucional, dispõe:

Desta forma, a Constituição francesa de 1958 cria um Conselho 
Constitucional destinado a efetuar um controle de constitucionalidade 
das leis. O Conselho pode, deste modo, declarar que uma lei suscetível 
de causar danos especiais e anormais e que exclui a indenização viola 
o princípio da igualdade de todos perante os encargos públicos e é, 
portanto, inconstitucional, gerando a obrigação do ressarcimento. Um 
primeiro encaminhamento nesse sentido foi tomado numa decisão de 
13.12.85.

Mais adiante, Mota arremata ao dizer, in verbis:

Versava a mesma sobre uma lei que permitia à TDF a instalação de 
equipamento destinado à difusão hetziana em edifícios altos e na Torre 
Eiffel. A lei limitava a reparação devida aos proprietários a certos 
prejuízos expressamente enumerados. O Conselho considerou que a lei 
aos efetuar essa limitação violou o princípio da igualdade perante os 
encargos públicos e determinou o ressarcimento dos danos decorrentes 
dos trabalhos de instalação do equipamento da TDF.

Em que pese o episódio acima narrado representar considerável 
avanço no modo francês de entender a questão, é possível concluir de 
maneira cristalina que a criação do Conselho Constitucional e a posterior 
decisão não foram capazes, ainda de reformar o regime de reparação 
legislativa posto no início do presente tópico, ou seja, a Responsabilidade 
Civil do Estado legislador francês tem por fundamento a expressa previsão 

40 MOTA, Maurício Jorge Pereira. A responsabilidade civil do Estado legislador no direito francês. 
Disponível em: <http://www.mauriciomota.net/RCELegislador.pdf.>. Acesso em: 12 set. 2013.
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legal quanto à devida reparação, não sendo possível a discussão acerca 
de qualquer aspecto inerente a tal quaestio sem que tal disposição esteja 
prevista previamente em lei.

4.1.2 Portugal

Analisando-se cuidadosamente a dissertação intitulada 
“Responsabilidade Civil do Estado pelo ilícito Legislativo no Direito 
português”, escrita por Santos41, é possível vislumbrar, inicialmente, que 
o princípio fundamental de responsabilidade extracontratual do Estado 
português e das demais pessoas coletivas, constantes na Carta Magna de 
1976, foi erigido ao nível constitucional graças ao artigo 22.

Assim, na visão de Brito42, “tendo em vista que o dispositivo 
supramencionado é entendido pela maioria dos doutrinadores portugueses 
por abranger tanto a responsabilidade pelo ilícito culposo como pelo lícito 
e pelo risco, evidente que a responsabilidade civil do Estado por atos 
legislativos, encontra, sem hesitações, legítimo apoio legal”.

Neste passo, sobre a declaração de constitucionalidade, é possível 
perceber que esta não elimina o problema da responsabilidade civil do 
Estado por atos legislativos e, no que tange às situações consolidadas, 
a princípio não são atingidas pelo efeito retroativo da lei declarada 
inconstitucional. Neste viés, admite-se que, em situações como esta, 
o direito à indenização pelos danos causados pelo ilícito legislativo 
permanecerá.

Sobre a responsabilidade solidária entre Estados e titulares de 
órgãos, funcionários ou agentes, constante no referido artigo em análise 
ressalta-se que, apesar de constituir-se em regra geral, comporta exceções.

A título de exemplo, pode ser citada a exclusão da responsabilidade 
do juiz por sua decisão e a exclusão da responsabilidade dos deputados 
pelos votos e opiniões que emitirem durante o desempenho de suas 

41 SANTOS, Paula Rogéria Gama. Breve estudo sobre a responsabilidade civil do Estado pelo ilícito 
legislativo no direito português. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1387, 19 abr. 2007. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9771.>. Acesso em: 13 dez. 2013.

42 BRITO, Karine Nunes de. Responsabilidade civil do estado por atos legislativos. Âmbito Jurídico, 
Rio Grande, XVI, n. 110, mar 2013. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13023>. Acesso em: jan. 2014. 
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funções, incluindo-se, nesta situação, vale destacar, os deputados da 
Assembleia Legislativa Regional, assim como os membros do Governo. 

Nas situações descritas como exceções, a responsabilidade será 
exclusiva do Estado, restando assegurada, para que, então, possa ocorrer o 
pleno desenvolvimento do Regime Democrático de Direito naquele país, a 
necessária liberdade e independência do deputados, assim como também 
os diretos dos cidadãos.

Sobre a temática, esclarece Santos43:
(...) se destaca o Acórdão de 24 de fevereiro de 1994, Processo n.º 84 
355, do Supremo Tribunal de Justiça, no qual se reconheceu o direito 
dos Oficiais do Exército à indenização por danos materiais e morais 
sofridos em decorrência da função legislativa, exercida pelo Estado, que 
os afastou ilicitamente de suas carreiras profissionais, sem qualquer 
fundamento sério e válido, através do Decreto-lei n.º 309/74, de 8 de 
Julho.

In fine, assevera Brito44: “dispõe ainda o ordenamento português 
que quando ocorrer a reparação dos danos causados pelo ilícito legislativo 
deve ser levado em consideração o equilíbrio das finanças públicas 
que, sobretudo, traduz uma limitação e não uma restrição aos direitos, 
liberdades e garantias”.
4.1.3 Espanha

Com fulcro na soberania estatal, a tese da irresponsabilidade 
do Estado por ato legislativo, conforme amplamente difundido 
doutrinariamente, prevaleceu na Espanha até meados do século XX. 
Sobre o tema, Esteves45 afirma que, apesar da Constituição de 197846 ter 
adotado cláusula geral consagrando o princípio do Estado responsável, 
apenas após o advento de um conjunto de leis na década de 1950 foi que 
tal cenário sofreu alteração, inclusive de maneira radical.

43 SANTOS, Paula Rogéria Gama. Breve estudo sobre a responsabilidade civil do Estado pelo ilícito 
legislativo no direito português. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1387, 19 abr. 2007. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9771.>. Acesso em: 13 dez. 2013.

44 BRITO, Karine Nunes de. Responsabilidade civil do estado por atos legislativos. Âmbito Jurídico, 
Rio Grande, XVI, n. 110, mar 2013. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13023>. Acesso em: jan. 2014. 

45 ESTEVES, Júlio César dos Santos. Responsabilidade Civil do Estado por Ato Legislativo. 
 Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 119.

46 Artigo 9.3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad 
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos  individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos. (Tradução Livre: A Constituição garante o princípio da legalidade, da 
hierarquia normativa, a publicidade das normas, a irretroatividade das disposições sancionadoras 
não favoráveis ou restritivas de direitos individuais, a segurança jurídica, a responsabilidade e a 
interdição das arbitrariedades dos poderes públicos).
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A primeira destas leis foi a Ley de Régimen Local, de 1950, a qual 
acolheu a responsabilidade direta das entidades locais quando os danos 
decorressem do funcionamento dos serviços públicos sem culpa dos 
agentes públicos.

No tocante à evolução legislativa na Espanha ocorreu, em 1954, a 
edição da Ley de Expropriación Forzosa, a qual consistiu no marco definitivo 
na alteração do quadro da irresponsabilidade do Estado, consagrando a 
responsabilidade estatal no que diz respeito aos direitos de propriedade. 
Já a Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, editada 
em 1957, determinou a responsabilidade do Estado por toda lesão que os 
particulares viessem a sofrer em relação a seus próprios bens e direitos que 
implicassem em dano efetivo que pudesse ser imputado à Administração47.

Em 1992, foi promulgada a Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que, 
em seu art. 193.348, admite que o Estado seja responsabilizado por atos 
legislativos de natureza expropriatória49.

4.1.4 Estados Unidos da América

Inicialmente, cabe frisar que a ideia de imunidade soberana e 
absoluta perdurou durante um bom tempo na história dos Estados Unidos 
da América. Tal concepção durou até o ano de 1946, quando foi adotado o 
Federal Tort Clains Act – FTCA50.

Posteriormente, nas décadas de 60 e 70, foram editadas diversas leis 
estaduais que, do seu jeito e modo, objetivaram abolir a irresponsabilidade 
dos Estados federados e dos municípios.

47 ESTEVES, Júlio César dos Santos. Responsabilidade Civil do Estado por Ato Legislativo. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003. p. 119-120

48 Artigo 193.3 – Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de 
actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que estos no tengan el deber jurídico de 
soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen 
dichos actos. (Tradução livre: As Administrações Públicas indenizarão os particulares pela aplicação 
de atos legislativos de natureza não expropriatória de direitos e que estes não tenham o dever jurídico 
de suportar, quando assim se estabelece nos próprios atos legislativos e nos termos que especificam 
ditos atos). 

49 BIANCHI, Alberto B. Responsabilidad del Estado por su actividad legislativa. Buenos Aires: 
 Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma S.R.I., 1998. p. 101.

50 ESTEVES, op. cit., p. 147-149.
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Neste ponto, cabe pontuar que o obstáculo principal para que essas 
mudanças ocorressem foi a imunidade decorrente do exercício da função 
discricionária, que, embora relativizada no que concerne aos agentes 
administrativos, ainda encontra grande aceitação tanto no exercício da 
atividade legislativa como na jurisdicional.

Entretanto, a jurisprudência norte-americana tem acolhido com 
frequência a possibilidade do Estado ser responsabilizado pelo exercício 
da função normativa, especialmente, quando considerado nesse plano 
normas ditas secundárias ou regulamentares51. 

Nesta perspectiva, podemos concluir que, nos Estados Unidos da 
América, o reconhecimento da responsabilidade do Estado pela edição 
de normas estatais genéricas representa, ainda que de forma pontual e 
isolada, ruptura expressiva com o dogma da soberania estatal valendo, 
aqui, a ressalva de Bianchi, no sentido de que os Tribunais estadunidenses 
não têm reconhecido, fora dos casos específicos relacionados à legislação 
federal ou estadual, a responsabilidade do Estado derivada de atos lícitos 
em geral52.

4.1.5 Argentina

Iniciando-se a análise da responsabilidade civil por atos legislativos 
na Argentina, oportuno trazer a lume o caso Ferrocarril de Buenos Aires 
y Puerto de la Ensenada, no qual a autora, uma empresa especializada 
na confecção de estradas de ferro, pleiteava uma indenização do 
Governo Nacional, tendo em vista os danos causados pelo Decreto de 
18 de fevereiro de 1897, por meio do qual fora ordenado o levantamento 

da via férrea existente entre a Estação Central e a Casa Amarela. A 

51 ESTEVES, op. cit., p. 149-151, cita como exemplo o caso Loge v. United States, de 1981, em que foi 
ajuizada uma ação indenizatória em face do Estado, tendo em vista a negligente e inadequada 
atuação da Agência HEW em regulamentar o uso de vacina contra o vírus da pólio, resultando na 
infecção e consequente paralisia da requerente. O aresto considerou o Estado responsável, afastando 
a negativa de processo nos casos em que a conduta pública arguida não encontrasse paralelo em 
atividades privadas. Outro exemplo é o caso Lucas v. South Carolina Coast Council, de 1991, em que 
Lucas era proprietário de uma área situada nas margens de um rio e o South Carolina Coast Council 
estabeleceu diversas normas para proteção do ecossistema local, o que importou na impossibilidade 
de se utilizar, para fins econômicos, a propriedade de Lucas. A Corte decidiu determinar o dever do 
Estado indenizar o proprietário pelas restrições sofridas no seu direito de propriedade.

52 BIANCHI, op. cit., p. 126.
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Corte sustentou o direito de a empresa manter a via, pois houve uma 
concessão perpétua, não configurando concessão precária, assim, se, 
em virtude do interesse geral ou por qualquer outra causa foi revogado 
este direito, a empresa tem direito a ver reparados os danos sofridos53.

Dando continuidade, a modificação dos ditames econômicos por 
meio de atividade legislativa, que era considerada naquela época uma 
exceção, tornou-se regra e, por derradeiro, as decisões judiciais começaram 
a caminhar no sentido de se criar um critério que pudesse dar uma 
resposta direta aos prejudicados pelas disposições de alcance geral. Surge 
a denominada doutrina do sacrifício especial. Sob tal tema, imperioso 
destacar os dizeres de Bianchi54, in verbis:

Todos estamos obrigados a suportar as cargas que a lei nos impõem 

de forma geral, na medida em que não sejam inconstitucionais. Porém, 

ainda que válidas, podem gerar direito a indenização a respeito de 

quem se vê afetado em seus direitos de forma mais gravosa que o resto 

da comunidade.

Diante desta nova teoria hermenêutica, a Suprema Corte Argentina a 
utilizou como parâmetro para resolver dois importantes casos, quais sejam: 
caso Fisco Nacional c/Arrupé55, julgado em 1934, e Estabelecimientos Americanos 

53 BIANCHI, op. cit., p. 53-54.

54 BIANCHI, op. cit., p. 41, feita tradução livre. (Texto original: todos estamos obligados a soportar las 
cargas que las leyes nos imponem en forma general en la medida en que no sean inconstitucionales. 
Pero, aun siendo válidas, pueden generar derecho a la indemnización respecto de quienes se ven 
afectados en sus derechos en forma más gravosa que el resto de la comunidad).

55 BIANCHI, op. cit., p. 55, explica o caso em que Lidia Arrupé, contratante estatal, não pôde cumprir com 
sua previsão de tecidos e artigos de roupa e vestuário, porque um decreto de 1933 havia desvalorizado 
a moeda, aumentando os custos das mercadorias que deveriam ser adquiridas na Europa. O Estado 
contratou outra empresa e demandou a Arrupé pela diferença de preço de ambos os contratos. A 
demandada, por sua vez, reconviu exigindo a devolução da garantia contratual e o pagamento de 
danos. A Corte julgou a reconvenção procedente afirmando o direito da empresa ser ressarcida pelos 
prejuízos, antecipando o que logo seria a doutrina do sacrifício especial, ou seja, tal norma geral, que 
se aplica a todos por igual, gerou um sacrifício especial, colocando a requerente em situação diferente 
que os demais quanto a restrição de seus direitos.
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atry56, julgado em 193857.

Neste passo, a Corte Argentina adotou tal teoria, reconhecendo 
a responsabilidade do Estado derivada de ato legislativo, uma vez 
presentes os seguintes requisitos, quais sejam: a) existência de um dano 
certo; b) relação de causalidade entre o ato estatal e o prejuízo causado; c) 
possibilidade de imputar juridicamente os danos ao Estado; d) necessária 
verificação da existência de um sacrifício especial; e e) ausência de um 
dever jurídico de suportar o dano58.

Em que pese a estruturação do presente raciocínio, a doutrina 
argentina tem discordado principalmente no que diz respeito a sua 
extensão e fundamentos.

Colautti59, por exemplo, admite a responsabilização do Estado 
legislador, porém, limitando-a ao dever de indenizar nas hipóteses de 
danos decorrentes de lei inconstitucionais.

Já Colombo60, sustenta a aplicação da denominada teoria da 
igualdade perante cargas públicas e no proveito gerado para a coletividade 
como fundamentação para tal responsabilização.

Em continuidade, Alterini61 acredita na tese do sacrifício especial 
como tese aplicável ao reconhecimento do dever estatal de responsabilização 
na atuação legiferante.

Por fim, no que concerne a responsabilidade do Estado por leis 
legítimas, de acordo com a atual jurisprudência argentina, não é possível 

56  BIANCHI, op. cit., p. 55-56, cita que os Estabelecimientos Americanos Gratry tinham realizado um contrato 
com o Ministério da Guerra, em setembro de 1931, prevendo a entrega de pano de linho grosseiro. 
Mês seguinte foram aumentados os direitos aduaneiros referentes a matéria prima necessária para a 
elaboração do pano, o que encareceu a prestação original, que foi cumprida. Assim, a empresa propôs 
uma ação requerendo o ressarcimento dos valores pagos a maior. A Corte argentina denegou o pedido 
afirmando que o prejuízo sofrido não reunia a condição necessária de especialidade para que pudesse 
ser considerado como ressarcível.

57  BIANCHI, op. cit., p. 55-56.

58  BIANCHI, op. cit., p. 71-72.

59  COLAUTTI apud ESTEVES, op. cit., p. 139-140.

60  PALAZZO apud ESTEVES, op. cit., p. 141.

61  ALTERINI apud ESTEVES, op. cit., p. 141-142.
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vislumbrar tal possibilidade como existente. Entretanto, a doutrina 
argentina afirma ser viável essa responsabilidade na hipótese em que o 
dano sofrido é especial, a lei lesiva é inconstitucional ou quando o Estado 
enriqueça sem causa, fundamentando-se tal dever na garantia dos direitos 
adquiridos e reconhecidos constitucionalmente62.

5 A PROBLEMÁTICA DO ESTADO LEGISLADOR E A (IN) EXISTÊNCIA 
DO DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL – PASSADO, PRESENTE E PERSPECTIVAS NO BRASIL 

Considerada como obra pioneira no que concerne a reponsabilidade 
patrimonial do Estado legislador, iniciemos o presente estudo com 
destaque para obra de Cavalcanti, de 190463.

Versando sobre a mesma temática, em estudo realizado em 1915, 
o jurista Lessa, baseando-se no princípio da igualdade na distribuição de 
ônus e encargos públicos, é defensor da ideia de que o Estado é obrigado 
a indenizar os prejuízos causados aos particulares por atos legislativos 
inconstitucionais64.

Refletindo sobre a ideia de que indenização seria cabível apenas 
em se tratando de atos legislativos inconstitucionais, importantíssimo 
relembrar de Cavalcanti, de Barros e de Campos. Os dois primeiros 
fundamentavam sua teoria no desrespeito ao princípio constitucional 
da propriedade privada. Já o último, na igualdade de todos perante os 
encargos públicos65.

Dando sequência à caminhada histórica, em 16 de junho de 1948, 
o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 8.889/SP, 
relatado pelo Ministro Castro Nunes, acatou a tese em discussão naquele 
julgado, qual seja: tese da responsabilidade extracontratual do Estado 

62 FREITAS, Marisa Helena D’Arbo Alves de. Responsabilidade do Estado por Atos Legislativos.  
Franca: UNESP – FHDSS, 2001.

63 PUCCINELLI JÚNIOR, André. A omissão Legislativa Inconstitucional e a Responsabilidade
 do Estado Legislador. São Paulo: Saraiva, 2007.

64 LESSA apud ESTEVES, op. cit., p. 156-157.

65 DINIZ apud PUCCINELLI JÚNIOR, op. cit. 222.



134

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 113 - 138, 2014

Víctor Minervino Quintiere

por prejuízo causado em detrimento da prática de ato fundado em lei 
declarada inconstitucional66.

Em 1992, é possível vislumbrar, quanto ao Supremo Tribunal Federal, 
que existiram dois casos67 que confirmaram a tendência jurisprudencial 
daquela Corte no que concerne à responsabilidade do Estado pela edição 
de leis68.

Em termos de Direito Contemporâneo, entretanto, existem 
doutrinadores do Direito Administrativo, em especial, que negam a 
responsabilidade estatal em virtude de sua função legislativa, imperando, 
na visão destes, a teoria da irresponsabilidade.

Com o intuito de tornar mais denso o debate, oportuno se faz 
trazer à baila algum dos principais doutrinadores que seguem essa linha 
e suas fundamentações. Inicialmente, destaca-se Meirelles69 que, a título 
de exemplo, não vislumbra fundamento jurídico para a responsabilização 
civil da Fazenda Pública por danos eventualmente ocasionados por lei, 
ainda que declarada inconstitucional.

Carvalho Filho, no mesmo sentido, defende a ideia de que não há 
que se falar na possibilidade de que uma lei, regularmente disciplinadora 
de uma matéria, cause prejuízo ao indivíduo, uma vez que os direitos 

66 PUCCINELLI JÚNIOR, op. cit., p. 224.

67 O primeiro, o Recurso Extraordinário 153.464/SP, julgado por despacho em 02/09/1992, foi assim 
ementado: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LEI INCONSTITUCIONAL – INDENIZAÇÃO. 
O Estado responde civilmente por danos causados aos particulares pelo desempenho inconstitucional 
da função de legislar. O segundo, o Recurso Extraordinário 158.962, decidido em 04/12/1992, foi assim 
ementado: ATO LEGISLATIVO INCONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
Cabe responsabilidade civil pelo desempenho inconstitucional da função de legislador.

68 ESTEVES, op. cit., p. 198 - 199. Conforme o autor, o primeiro recurso extraordinário, distribuído sob o 
n. 153.464, Interposto pelo Banco Central do Brasil contra decisão que declarou a inconstitucionalidade 
da Lei n. 8.024/90, que instituiu o cruzeiro como moeda nacional e determinou o bloqueio dos 
cruzados, que seriam restituídos em doze parcelas iguais, a partir de setembro de 1991. Mesmo 
tendo o relator reconhecido a prejudicialidade do recurso, constou em seu voto considerações sobre 
o efeito decorrente de comportamentos legislativos inconstitucionais do poder público. No que 
concerne ao segundo julgado, Recurso Extraordinário n. 158-962, o despacho ficou assim ementado: 
“Ato legislativo inconstitucional – Responsabilidade civil do Estado. Cabe responsabilidade civil pelo 
desempenho inconstitucional da função de legislador”.

69 MEIRELLES, op. cit., p. 657.
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adquiridos já incorporados a seu patrimônio jurídico são insuscetíveis de 
serem molestados por lei nova, ex vi do art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal de 1988. Ademais, o doutrinador acrescenta que a lei veicula 
regras gerais, abstratas e impessoais, não atingindo, por consectário lógico, 
direitos individuais70.

Neste diapasão, destacada a posição contrária à do presente estudo, 
importante tecer considerações acerca das principais questões envolvendo 
a responsabilidade do estado legislador, senão vejamos.

Inicialmente, no que concerne à responsabilidade por ato legislativo 
inconstitucional, concordamos com a visão de que ocorre, por parte do 
Estado, tal dever devendo ocorrer por meio dos parâmetros inerentes aos 
da responsabilidade objetiva71, tendo o particular o ônus de comprovar 
apenas o prejuízo patrimonial ou moral sofrido pela atuação ilegal do 
Estado e o nexo de causalidade entre o ato e o dano.

Já no que tange a responsabilidade por ato legislativo constitucional, 
é possível vislumbrar que a jurisprudência caminha no sentido de que um 
ato legislativo, para que seja considerado passível de causar dano gerando, 
consequentemente o dever de indenizar do Estado, deve sofrer controle de 
constitucionalidade com declaração de inconstitucionalidade. Já a doutrina 
brasileira, entende que, mesmo com sintonia entre lei infraconstitucional e 
Constituição Federal, é plenamente possível a ocorrência de danos injustos 
ao particular devendo estes serem compensados. Vale o destaque de que a 
doutrina brasileira é inspirada pelos avanços ocorridos em outros países, 
inclusive, os mostrados no presente artigo72.

Além destas hipóteses, o Estado deve arcar com a reparação dos 
danos experimentado pelos particulares no caso de omissão legislativa, 
desde que exista direitos assegurados constitucionalmente envolvidos.

Finalizando-se as hipóteses em análise, temos que o Estado 
responderá também, mesmo que estejamos diante de ato legislativo 

70 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18 ed. Rio de Janeiro: 2007, 
p. 506.

71 Eliana Bueno de Miranda dos Santos, op. cit., p. 142-143, entendendo ser necessária a comprovação da 
ilegalidade ou inconstitucionalidade da lei como requisito para ensejar a responsabilidade do Estado 
por atuação legislativa ilícita, defende a aplicação da teoria da falha da função estatal, derivada da 
teoria da falta administrativa, devendo, assim, se provar a ilegalidade/inconstitucionalidade (falha 
estatal), sem a qual ao Estado não compete recompor os prejuízos sofridos pelos particulares devido 
aos atos legislativos.

72 No Brasil, admitem a responsabilidade do Estado por ato legislativo constitucional (ESTEVES, op. cit., 
p. 238) (FREITAS, op. cit., p. 102 - 103), dos Santos (SANTOS, op. cit., p. 148 - 149), entre outros.
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constitucional, ou seja, para que haja reparação por danos que porventura 
possam ser gerados ao particular, será necessário averiguar, nos moldes 
postos no caso concreto, a ocorrência de dano injusto a qualquer cidadão.

Neste sentido, Brito73 dispõe:

Destarte, responderá o Estado pelos atos legislativos, quando estes 
forem inconstitucionais ou por sua falta de abstração e generalidade 
virem a causar danos a uma ou mais pessoas. Além disso, ensejarão 
a devida responsabilidade estatal, quando ocorrerem às omissões 
legislativas quanto a direitos instituídos constitucionalmente, bem 
como o ato legislativo constitucional, desde que provoque dano injusto 
a qualquer cidadão.

Diante de todo o exposto no presente artigo, desde as teorias da 
Responsabilidade Civil do Estado, passando pelo Direito Comparado 
existente acerca da questão na França, Portugal, Espanha, Estados 
Unidos e Argentina, chegando-se finalmente à realidade brasileira, é 
possível perceber que, ao contrário dos doutrinadores que defendem a 
irresponsabilidade do Estado brasileiro em relação aos atos legislativos, 
não há outra opção senão a de que o Estado possui tal responsabilidade 
com base, inclusive, nos parâmetros da responsabilidade objetiva.
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizada a análise dos estudos feitos sobre as teorias da 
Responsabilidade Civil do Estado, de sua abordagem na França, Portugal, 
Espanha, Estados Unidos da América e Argentina, encerrando com a 
análise do cenário no Brasil, algumas considerações foram possíveis.

A respeito das teorias sobre Responsabilidade Civil do Estado, 
vislumbram-se desde as teorias civilistas da responsabilidade até as 
publicistas, pois, apesar do Brasil utilizar como regra geral a teoria objetiva, 
é cabível a aplicação subsidiária de outras, como, por exemplo, na esfera 
ambiental, da teoria do risco integral.

Sobre tais teorias e sua aplicação sobre a função legislativa do 
Estado, foi possível vislumbrar na França, Portugal, Espanha, Estados 
Unidos da América e Argentina avanço inenarrável no tocante a existência 
de reponsabilidade por parte do Estado legislador contribuindo, e muito, 
para maiores discussões em nível nacional acerca do tema.

In fine, na perspectiva do Direito Brasileiro, apesar de opiniões 
respeitáveis no sentido de que a responsabilidade do Estado legislador 

73 BRITO, Karine Nunes de. Responsabilidade civil do estado por atos legislativos. Âmbito Jurídico, 
Rio Grande, XVI, n. 110, mar 2013. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13023>. Acesso em: jan 2014.
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deve seguir a teoria da irresponsabilidade chegou-se à conclusão de que o 
Estado tem o dever de reparar particulares lesados pela má prestação do 
serviço legislativo incidindo, portanto, a teoria objetiva da responsabilidade 
civil.
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RESUMO: A doutrina jurídica, em geral, concebe as Supremas Cortes e 
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definitiva do Direito. Este trabalho caminha no sentido inverso. Enfatiza-
se, aqui, o caráter político da Jurisdição constitucional, cuja dinâmica não 
pode prescindir de uma boa dose de prudência em relação às demais 
forças com que se defronta a Corte. Nessa linha, o objetivo principal 
do artigo é apresentar ao leitor o modelo proposto por Georg Vanberg, 
cientista político alemão que, com base nos pressupostos da teoria da 
escolha racional, estruturou um jogo capaz, em tese, de antecipar as ações 
e reações do Tribunal Constitucional germânico face à opinião pública e 
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1 INTRODUÇÃO: JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E MIOPIA 
NORMATIVA

O Direito, como todos sabem, possui uma vocação ficcionista. Seja 
qual for a razão (e devem existir várias), o fato é que juristas tendem a 
refugiar-se em seu próprio mundo, onde ficam à vontade para elaborar 
toda sorte de categorias e conceitos. Mesmo quando se refere à importância 
do mundo real, é mais provável que um jurista erija suas valorações sobre 
cenários bastante diversos daqueles que encontraria caso empreendesse, 
ou pelo menos consultasse, estudos empíricos mais sérios1. Nesse caso, 
parece evidente o risco de uma análise distorcida e inútil.

Os estudos sobre jurisdição constitucional oferecem-nos um 
claro exemplo do que se afirma. Trata-se da chamada “dificuldade 
contramajoritária” do Poder Judiciário, uma verdadeira obsessão norte-
americana2. O enredo é conhecido: em sistemas políticos dotados de 
controle de constitucionalidade das leis, juízes não eleitos podem invalidar 
decisões emanadas do Parlamento, cujos membros são escolhidos 
pelo povo. Como se não bastasse a falta de lastro democrático em sua 
investidura, frequentemente os magistrados baseiam seus juízos em normas 
constitucionais que, por sua vagueza, são passíveis de leituras diversas e 
reclamam atuação criativa por parte do intérprete, impossibilitando uma 
vinculação direta e imediata entre decisão judicial e vontade popular, 
seja aquela manifestada no processo constituinte, seja aquela vigorante 
no seio da sociedade. Para piorar o problema, o Poder Judiciário dispõe 
do monopólio da última palavra em matéria constitucional, pois suas 
decisões são proferidas em caráter definitivo. Está posta, assim, a questão 
da (i)legitimidade democrática da jurisdição constitucional: como justificar 
que agentes públicos não eleitos possam ditar a última palavra sobre o 
significado da Constituição em descompasso com a vontade popular 
expressa nas urnas? 

1 O próprio realismo jurídico norte-americano, que postulava um direito mais sensível às mudanças 
sociais, não conseguiu traduzir seus ideais em estudos empíricos. Sobre essa limitação da corrente 
realista, cf. GEORGE, Tracey E. (2006) “An Empirical Study of Empirical Legal Scholarship: The Top 
Law Schools,” Indiana Law Journal: Vol. 81: Iss. 1, Article 8, p. 144/145; HEISE, Michael. The Past, 
Present and Future of Empirical Legal Scholarship: Judicial decision making and the new empiricism. 
U. Ill. L. Rev. (2002): 819, p. 822.

2 A expressão “dificuldade contramajoritária” deve-se à obra de Alexander Bickel. Cf. BICKEL, 
Alexandre. The Least Dangerous Branch: the Supreme Court at the Bar of Politics. 2nd ed. New 
Haven: Yale University Press, 1986.
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Do ponto de vista democrático, o cenário descrito realmente seria 
aterrador, se não fosse falso.

Em primeiro lugar, a “dificuldade contramajoritária” é minimizada 
quando percebemos que o Poder Legislativo não é o fórum de 
representação da “vontade geral”, sendo antes uma Babel formada por 
um agregado de diferentes vozes alçadas à arena política pelo voto de 
maiorias absolutamente instáveis e pontuais3.

Já do ponto de vista do Judiciário, o fato é que os súditos foram 
mais realistas que o Rei. O próprio Alexander Bickel, autor da expressão 
“dificuldade contramajoritária”, não enxergava a Suprema Corte como um 
órgão capaz de cristalizar o significado da Constituição mediante decisões 
cravejadas de argumentos principiológicos. Em vez disso, Bickel referia-se 
ao Tribunal Supremo como um “animal político”, cujas virtudes passivas, 
traduzidas em sua capacidade de decidir não decidir, determinariam 
seu êxito na incontornável relação com os demais Poderes do Estado, de 
cuja vontade a instância judicial dependeria para a efetivação de suas 
decisões4-5. 

Posteriormente, estudos empíricos sistemáticos confirmaram o 
que já intuíra o constitucionalista de Yale: longe de emanar das regras 
de competência postas no texto constitucional, o grau de legitimidade 
da Suprema Corte e sua capacidade de dizer o direito revelam-se 
contingentes, porquanto dependentes de coesão interna6 e, em especial, do 

3 PRZEWORSKY, Adam. O Governo do Povo. In: PRZEWORSKY, A. Estado e Economia no 
Capitalismo. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995. p. 23.

4 Uma boa e concisa descrição do pensamento de Bickel pode ser encontrada em MENDES, Conrado 
Hübner. Not the Last Word, But Dialogue – Deliberative Separation of Powers 2, (November 1, 
2009). Legisprudence, Vol. 3, No. 2, p. 191-246, 2009. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1911835 
or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1911835.>.

5 A bem da verdade, a questão mais abrangente do caráter político da jurisdição constitucional, no 
qual se insere o problema da implementação das decisões judiciais, remonta aos Federalistas. Vale 
recordar a lição de Hamilton, para quem os limites impostos à efetivação das decisões judiciais, 
antes de constituir um problema, representaria um importante mecanismo de contenção do Poder 
Judiciário, essencial no sistema americano de checks and balances. A respeito disso, cf. VANBERG, 
George. Legislative-Judicial Relations: A Game-Theoretic Approach to Constitutional Review. 
American Journal of Political Science, vol. 45, nº 2, April 2001, p. 347.

6 Vale lembrar, na esteira das lições de Whittington, que “judges are part of a collegial court that, in 
their everyday decisions, negotiate and bargain their opinions”. As palavras são de Conrado Hübner 
Mendes. Cf.  MENDES, Conrado Hübner. Not the Last Word, But Dialogue – Deliberative Separation 
of Powers 2. op. cit., p. 16.
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êxito nos diálogos diuturnamente travados com os outros Poderes e com a 
opinião pública. Nessa linha, o ofício da jurisdição constitucional liga-se à 
hermenêutica apenas de forma secundária e retórica, orientando-se, acima 
de tudo, por fatores como clima político, senso de oportunidade, barganha 
de interesses e acomodações de toda sorte7 – um jogo ora traduzido pela 
expressão “política constitucional”8, ora caracterizado como “separação de 
poderes deliberativa”9.

Ou seja, mesmo quando profere uma decisão em caráter 
formalmente definitivo sobre um caso concreto ou mesmo em abstrato, a 
Suprema Corte não tem o poder de encerrar a interpretação constitucional, 
mormente quando a matéria examinada é objeto de dissenso na sociedade 
e nas instâncias eleitas10. O significado da Constituição resultará, portanto, 
de um lento e gradativo processo de acomodação política, no qual a última 
palavra é provisória e não tem um dono exclusivo, alternando-se entre os 
polos do jogo. Na metáfora de Barry Friedman, tudo se passa como numa 
partida de tênis, em que os parceiros sempre devolvem a bola um para o 
outro11.

Atualmente, esse debate ultrapassa as fronteiras do Direito norte-
americano e passa a permear inclusive a literatura sobre os Tribunais 
Constitucionais europeus, outrora caracterizados por si mesmos e pela 
literatura jurídica clássica como porta-vozes da Constituição ou instâncias 

7 Sobre as diversas abordagens políticas da jurisdição constitucional, cf.  BATEUP, Christine. The 
Dialogic Promise-Assessing the Normative Potential of Theories of Constitutional Dialogue. Brook. L. 
Rev. 71 (2005), passim. MENDES, Conrado Hübner. Not the Last Word, But Dialogue – Deliberative 
Separation of Powers 2. op. cit., passim.

8 SWEET, Alec Stone. Rules, Dispute Resolution, and Strategic Behavior. Journal of Theoretical Politics 
vol. 10, n. 3, 1998, P. 327-338.

9 MENDES, Conrado Hübner. Neither Dialogue Nor Last Word–Deliberative Separation of Powers 3. 
Legisprudence (Oxford. Print), v. 5, 2011.

10 Vale transcrever a lição de SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de Souza. Direito 
Constitucional – teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 404:“Não é 
o resultado de uma ação judicial que vai definir, por exemplo, o que significa a igualdade de gênero 
ou a função social da propriedade. Essas questões, como tantas outras no domínio constitucional, 
são naturalmente polêmicas, e nenhuma decisão judicial tem o condão de resolvê-las de uma vez por 
todas, afastando-as definitivamente do campo dos embates políticos e sociais.”

11 Cf. FRIEDMAN, Barry. Dialogue and judicial review. Michigan Law Review, v. 91, n. 4, 1993, p.  
669. Vale ressaltar que, no modelo de Friedman, os parceiros de tênis são essencialmente a Corte e a 
opinião pública.
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responsáveis pela mera aplicação dos princípios e regras constitucionais. 
Hoje, enfatizam-se cada vez mais os caracteres políticos dos Tribunais 
Constitucionais. A própria investidura a termo certo faz com que o 
magistrado constitucional pondere cautelosamente os efeitos de suas 
decisões. Afinal, sua carreira futura dependerá em grande parte dos mesmos 
agentes políticos responsáveis por sua indicação à Corte12. Outra causa está 
relacionada ao próprio rol de legitimados a deflagrar o controle abstrato: 
se são agentes políticos aqueles legitimados a fazê-lo, parece natural 
que as querelas alçadas à Corte possuam um colorido eminentemente 
político e delegatório13. Portanto, ainda que sujeitos aos constrangimentos 
inerentes ao argumento jurídico e ao processo judicial, os magistrados 
constitucionais respondem politicamente a estímulos de natureza política.

2 Jurisdição Constitucional e Política no Brasil

As coisas não se passam de maneira diversa no Brasil. Apesar 
da retórica encampada por alguns ministros14, são inúmeros os casos 
em que o Supremo Tribunal Federal interage com os outros poderes 
estatais ou diretamente com a opinião pública, mostrando-se deferente à 
vontade legislativa ou mesmo incapaz de ditar a “última palavra”. Nessa 
linha, Sarmento e Souza Neto colhem diversos exemplos ilustrativos da 
jurisprudência do STF15. Vejamos.

No campo tributário, por exemplo, o STF decidiu que não seria 
válida a instituição de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 
progressivo em relação ao valor venal do imóvel, dada a natureza real 
do tributo. A Corte chancelava a progressividade do IPTU somente 
na hipótese expressamente prevista na Constituição, relativa ao não 
cumprimento da função social de imóvel urbano. Em um movimento de 
reação, o Congresso aprovou emenda constitucional que viabilizava a 
12 Em relação ao caso espanhol, cf. GAROUPA, Nuno; GOMEZ-POMAR, Fernando; GREMBI, Veronica. 

Judging under political pressure: An empirical analysis of constitutional review voting in the spanish 
constitutional court. Journal of Law, Economics, and Organization, v. 29, n. 3, p. 513-534, 2013.

13 É o que ocorre na Espanha a respeito do delicado tema da distribuição territorial do poder político. 
Cf. GAROUPA, Nuno; GOMEZ-POMAR, Fernando; GREMBI, Veronica. Judging under political 
pressure: An empirical analysis of constitutional review voting in the spanish constitutional court. 
Op. cit., passim.

14 O Ministro Celso de Mello, por exemplo, defende que o STF possui “a singular prerrogativa de 
dispor do monopólio da última palavra em tem de exegese das normas inscritas no texto da Lei 
Fundamental.” (v. MS 26.603, rel. Min. Celso de Mello,  Tribunal Pleno, DJ 19-12-2008)

15 Cf. SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de Souza. Direito Constitucional – teoria, 
história e métodos de trabalho.  op. cit., p. 406-410.
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progressividade até então vedada pelo STF (cf. art. 156, § 1º, CF)16-17. Hoje 
a Suprema Corte considera legítima a aludida progressividade em relação 
aos impostos instituídos após a referida emenda constitucional18.

Em outro importante precedente, ainda no âmbito tributário, o STF 
julgou inconstitucionais as chamadas “taxas de iluminação pública”, por 
entender que a cobrança de tais exações não guardaria correspondência 
com o fornecimento de serviços específicos e divisíveis19. Pressionado 
por prefeitos municipais insatisfeitos com a perda de receita tributária, o 
Congresso editou a Emenda Constitucional nº 39/2002, com a previsão de 
um heterodoxo tributo chamado “contribuição para custeio de iluminação 
pública”, cuja legitimidade foi chancelada pelo STF20, mesmo sob críticas 
da doutrina especializada21.

16 Ibid, p. 406.

17 Confira-se o teor do dispositivo incluído pela Emenda 29: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir 
impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; (...)§ 1º Sem prejuízo da progressividade 
no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:  I - ser 
progressivo em razão do valor do imóvel; e II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e 
o uso do imóvel (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000).

18 Vide o enunciado 668 da Súmula/STF: “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes 
da EC 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da 
função social da propriedade urbana.”

19 Cf. SARMENTO; SOUZA NETO, op. cit., p. 406. De tão firme, o entendimento foi expresso no 
enunciado 670 da Súmula/STF: “O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante 
taxa”.

20 “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O 
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. 
COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE 
CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE 
DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O 
CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS 
DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA 
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS 
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não 
ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários 
do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da 
iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade 
contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque 
sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação 
individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 573675, 
rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 22-05-2009).”

21 Cf. ALVES, Anna Emilia Cordelli. Da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública. RDDT 97/ 
113, out. 03.  ANDRADE, Valentino Aparecido de. A Inconstitucionalidade da Contribuição para 
Custeio do Serviço de Iluminação Pública. RDDT 97/113, out. 03. 
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O STF também foi obrigado a recuar no caso do número de vereadores 

por município. A Constituição de 1988, em seu texto primitivo, determinava 

que o quantitativo de vereadores seria proporcional à população dos 

respectivos municípios, respeitados os limites mínimo e máximo previstos 

no próprio dispositivo, conforme o número de munícipes22. Como a efetiva 

fixação do número de vereadores estava sob reserva de lei orgânica, os 

municípios observavam apenas os limites mínimo e máximo, ignorando 

a proporcionalidade aludida no art. 29, inc. IV então vigente. Em razão 

disso, o STF entendeu que as leis municipais seriam inválidas23, com o que 

demonstrava ouvir a opinião pública.

Novamente pressionado pelas forças políticas locais, o Congresso 

aprovou a Emenda Constitucional 58/2009, suprimindo a regra da 

proporcionalidade. Em contrapartida, como forma de não atrair críticas 

populares, a Emenda adotou fórmula de limitação de repasse de recursos 

orçamentários às câmaras municipais, a fim de evitar gastos excessivos. 

O Congresso foi além: pretendeu conferir retroatividade à emenda com o 

intuito de viabilizar a posse de novos vereadores, com base na votação por 

eles obtida no pleito de 2008. O STF assentiu quanto à correção legislativa 

22 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos 
os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos: (…) IV - número de Vereadores proporcional à população do Município, observados os 
seguintes limites: a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de 
habitantes; b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de um 
milhão e menos de cinco milhões de habitantes; c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinquenta 
e cinco nos Municípios de mais de cinco milhões de habitantes;

23  “O art. 29, IV, da CF, exige que o número de vereadores seja proporcional à população dos Municípios, 
observados os limites mínimos e máximos fixados pelas alíneas a, b e c. Deixar a critério do legislador 
municipal o estabelecimento da composição das Câmaras Municipais, com observância apenas dos 
limites máximos e mínimos do preceito (CF, art. 29) é tornar sem sentido a previsão constitucional 
expressa da proporcionalidade. Situação real e contemporânea em que Municípios menos populosos 
têm mais vereadores do que outros com um número de habitantes várias vezes maior. Casos em que 
a falta de um parâmetro matemático rígido que delimite a ação dos legislativos municipais implica 
evidente afronta ao postulado da isonomia.” (RE 197.917, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 
7-5-2004.
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levada a efeito pelos congressistas, embora parcialmente: a pretendida 
retroatividade foi rechaçada24-25.

Mais recentemente, o Supremo demonstrou, de forma clara, que 
pondera os aspectos políticos de suas decisões ao indeferir mandado de 
segurança impetrado com o objetivo de bloquear processo legislativo 
cujo produto final poderia inviabilizar a participação de um novo partido 
político no pleito eleitoral de 201426. Revendo em parte sua jurisprudência, 

24 “EC 58/2009. Alteração na composição dos limites máximos das Câmaras Municipais. Art. 29, IV, 
da Constituição da República. (...) Posse de vereadores. Vedada aplicação da regra à eleição que 
ocorra até um ano após o início de sua vigência: art. 16 da Constituição da República (...). Norma que 
determina a retroação dos efeitos das regras constitucionais de composição das Câmaras Municipais 
em pleito ocorrido e encerrado afronta a garantia do pleno exercício da cidadania popular (arts. 1º, 
parágrafo único, e 14 da Constituição) e o princípio da segurança jurídica. Os eleitos pelos cidadãos 
foram diplomados pela justiça eleitoral até 18-12-2008 e tomaram posse em 2009. Posse de suplentes 
para legislatura em curso, em relação a eleição finda e acabada, descumpre o princípio democrático 
da soberania popular. Impossibilidade de compatibilizar a posse do suplente não eleito pelo sufrágio 
secreto e universal: ato que caracteriza verdadeira nomeação e não eleição. O voto é instrumento da 
democracia construída pelo cidadão: impossibilidade de afronta a essa expressão da liberdade de 
manifestação. A aplicação da regra questionada importaria vereadores com mandatos diferentes o 
que afrontaria o processo político juridicamente perfeito.” (ADI 4.307-MC-REF, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgamento em 11-11-2009, Plenário, DJE de 5-3-2010).

25 Sarmento e Souza Neto aplaudem o resultado final: “Esse último caso bem revela as vantagens 
do diálogo interinstitucional na interpretação da Constituição. No final, a solução que prevaleceu 
após  a interação entre o STF e o Congresso, mediada pela opinião pública, foi superior àquela 
inicialmente defendida por qualquer das instituições envolvidas. Limitaram-se os excessivos gastos 
com a manutenção dos legislativos municipais, em conformidade com o princípio da moralidade 
administrativa e com a vontade da opinião pública, mas também se preservou o espaço de auto-
organização municipal, que a primeira decisão do STF tinha eliminado”. (cf. SARMENTO, Daniel; 
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de Souza. Direito Constitucional – teoria, história e métodos de 
trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 407/408)

26 “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE 
CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, 
no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei 
(controle preventivo de normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem admitido, 
como exceção, é “a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado 
de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda 
constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo” 
(MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o 
vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da 
atuação legislativa, a impetração de segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque 
visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, 
antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. 2. Sendo inadmissível o controle 
preventivo da constitucionalidade material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a 
parlamentar, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a 
prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e mais eficiente, de provocar esse mesmo controle 
antecipadamente, por via de mandado de segurança. 3. A prematura intervenção do Judiciário em 
domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de 
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ainda que sem o assumir, o Supremo evitou aprofundar a crise então 
encetada com o Poder Legislativo, respeitando sua primazia nos fazeres 
legislativos, e, com isso, talvez tenha enviado um sinal às manifestações 
de junho de 2013 no sentido de que o seu papel não se confunde com o 
atribuído às instâncias representativas, abertamente questionadas pelos 
populares.

Considerações normativas à parte, o que se quis demonstrar neste 
tópico foi a natureza política da jurisdição constitucional praticada no 
Brasil, bem como a não plausibilidade de qualquer teoria que pretenda 
atribuir à Suprema Corte a última palavra a respeito da Constituição.

No entanto, como diz Przeworski, “várias histórias não formam 
uma teoria”27. Desse modo, ainda resta por se erigir um arcabouço analítico 
relativamente abstrato, que possa descrever, com a maior consistência 
possível, os passos presumíveis de cada ator político no jogo estabelecido 
entre Legislativo, Executivo, Judiciário e opinião pública, tendo em vista 
um dado contexto institucional. Aqui entra a contribuição de Georg 
Vanberg.

3 O modelo de Georg Vanberg

Georg Vanberg, assim como todos os demais pesquisadores ciosos 
da análise empírica, reconhece as limitações institucionais do Poder 
Judiciário no tocante à efetivação de seus julgamentos. É com os olhos 
voltados para essa problemática que Vanberg, a partir dos pressupostos 
da teoria da escolha racional, estrutura um jogo de informação incompleta 
e imperfeita apto, em tese, a descrever a política constitucional praticada, 
na Alemanha, entre o Parlamento e Tribunal Constitucional. Vejamos, em 
linhas gerais, como Vanberg estrutura seu argumento.

universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos 
outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de 
debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. 
Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos 
ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e 
do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar 
a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um 
projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo 
pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 4. Mandado de 
segurança indeferido.” (MS 32033, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, 
Tribunal Pleno, DJ 18-02-2014)

27 PRZEWORSKY, Adam. O Governo do Povo. In: PRZEWORSKY, A. Estado e Economia no 
Capitalismo. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995. p. 84.
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Para superar o “problema da implementação”, as Supremas 
Cortes precisam de apoio popular (public support). Para Vanberg, esse 
apoio à Suprema Corte pode ser um poderoso indutor para que maiorias 
legislativas respeitem as decisões judiciais e o Poder Judiciário como um 
todo. 

Todavia, o suporte popular não basta. É necessário que os 
eleitores possam efetivamente monitorar as respostas legislativas às 
decisões judiciais28. Esta última condição revela-se problemática, pois 
o monitoramento popular não é tarefa das mais simples, especialmente 
quando as maiorias legislativas não desafiam a Corte aberta e 
diretamente29, mas por meio de expedientes mais sutis, em forma de 
inércia30 ou regulamentação imperfeita31. Por isso, Vanberg argumenta que 
a transparência do processo político facilita o monitoramento popular e, 
por via de consequência, favorece a efetividade das decisões judiciais. De 
todo modo, a possibilidade de evasão legislativa é fonte de receio para o 
Judiciário e a antecipação de um resultado legislativo impróprio, que tende 
a ocorrer em cenários de pouca transparência decisória, pode moldar o seu 
comportamento no sentido da autolimitação. Neste caso, a Corte prefere 
julgar constitucional um certo diploma, não necessariamente porque lhe 
pareça efetivamente legítimo, mas sim porque uma decisão contrária ao 
estatuto provavelmente não seria implementada pelo Legislativo32.

Não é o caso de examinarmos em detalhes o rico e intrincado jogo de 
Vanberg. Para os propósitos deste trabalho, mais importante é percebermos 
que, na visão do desse autor, o Poder Judiciário tende a abster-se por 
razões de ordem eminentemente estratégica, quando supõe que a falta de 
transparência do ambiente político dificulta o monitoramento popular, 

28 VANBERG, George. Legislative-Judicial Relations: A Game-Theoretic Approach to Constitutional 
Review. American Journal of Political Science, vol. 45, n. 2, April 2001, p. 347.

29 Id., 2001, p. 347.

30 Vanberg exemplifica com o caso da Alemanha, em que as pensões de servidores público sofriam 
tributação menos onerosa em comparação com aquela aplicada aos benefícios regulares. A Corte 
Constitucional conclamou o Parlamento a alterar a legislação, mas o Poder Legislativo quedou inerte 
por cerca de vinte anos.

31 Aqui, Vanberg cita o exemplo do financiamento de partidos políticos na Alemanha. Embora a Corte 
Constitucional tenha julgado inválido o financiamento mediante uma quantia fixa atribuída a todos 
os partidos com pelo menos 2% dos votos numa dada eleição, o Parlamento editou nova norma que, 
por via oblíqua, incorria em vício equivalente ao censurado pelo Tribunal.

32 VANBERG, op. cit., p. 352.
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aumentando as chances de evasão por parte do Legislativo33. Um ambiente 
político transparente, por outro lado, encorajaria a Corte a decidir com 
base em juízos próprios acerca da legitimidade do diploma impugnado, 
favorecendo o uso de argumentos constitucionais substantivos no processo 
político. Neste caso, convém notar que a supremacia judicial não se revela 
contramajoritária, pois a prevalência das decisões judiciais apenas ocorre 
em função do suporte popular conferido ao Poder Judiciário. Em outras 
palavras: a transparência institucional é condição necessária, porém não 
suficiente para o predomínio das Cortes. Mesmo em um ambiente político 
absolutamente transparente, o ativismo judicial não logrará êxito caso não 
conte com o apoio dos cidadãos34. 

4 CONCLUSÕES

O presente trabalho pretendeu demonstrar que a jurisdição 
constitucional opera segundo uma lógica muito mais complexa e politizada 
que a suposta pelas teorias hermenêuticas. Sob a perspectiva defendida, 
o receio da dificuldade contramajoritária parece excessivo, seja porque 
o Judiciário dificilmente julga em desacordo com a opinião pública, seja 
porque, mesmo que o faça, jamais terá o monopólio da última palavra 
em matéria constitucional, como demonstram exemplos colhidos da 
jurisprudência brasileira. Nessa linha, por sugerir que o êxito das Cortes 
Constitucionais está vinculado de maneira contingente ao apoio popular e 
ao grau de transparência dos processos decisórios, o modelo proposto por 
Georg Vanberg pode ser um importante aliado para pesquisas empíricas 
voltadas à compreensão da política constitucional praticada no Brasil.
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RESUMO: A Constituição Brasileira de 1988 não é apenas um produto 
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Ela representa um pacto social por uma sociedade mais igualitária e um 
Estado promotor do desenvolvimento social. Todavia, passados mais de 
20 anos de sua promulgação, observa-se um grande déficit de legitimidade 
estatal no cumprimento dos objetivos constitucionalmente expressados de 
construção de uma sociedade justa e solidária, de erradicação da pobreza 
e redução das desigualdades regionais, promoção do desenvolvimento 
nacional e do bem de todos. O distanciamento entre a dogmática tributária 
e a realidade social brasileira é um dos elementos que contribuem para 
esse déficit de legitimidade. A vinculação dos tributaristas pátrios a uma 
perspectiva teórica de caráter positivista e formalista impede a correta 
apreensão da atividade tributária como elemento integrante do fenômeno 
financeiro do Estado. O presente artigo busca identificar as causas para o 
dogmatismo positivista e formalista aplicado na seara do Direito Tributário 
e, principalmente, demonstrar a sua ilegitimidade com a perspectiva social 
do Estado brasileiro.
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represents a social pact for a more egalitarian society and a promoter of 
social development. However, after more than 20 years of its enactment, 
there is a large deficit of state legitimacy in fulfilling the constitutionally 
expressed goals of building a fair and caring society, to eradicate poverty 
and reduce regional inequalities, promotion of national development and 
the good of all. The gap between the fiscal dogmatic and brazilian sociality 
is one of the elements that contribute to this deficit of legitimacy. The 
binding of the native tax lawyers into a theoretical perspective of positivist 
and formalistic character prevents the correct conception of tax activity as 
an element of state financial phenomenon. This article try to identify the 
causes of the positivist and formalist dogmatism applied to the tax law 
and, mainly, to show de non-legitimacy within the social perspective of 
the Brazilian State.

Keywords:  Legal Dogmatism. Legal Functionalism. Tax Law. Legitimacy.

1 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA PÓS-MODERNIDADE

Sob a epígrafe da crise, os diversos setores do conhecimento têm 
se defrontado com um rol de palavras que procuram sintetizar a status 
pós-moderno:1 complexidade, ambiguidade, incerteza, pluralismo e 
relatividade (BAUMAN, 1998, 2001; BITTAR, 2009; BECK, GIDDENS, 
LASH, 1997; BECK, 1998; FARIAS, 2004; HESPANHA, 2005; SANTOS, 
2000; TARNAS, 2001; WOLKMER, 2001; HARVEY, 2009; BERMAN, 
1987). São tentativas de qualificação de uma nova consciência sobre o 
indivíduo, a sociedade, o Estado e o Direito que não podem ser facilmente 
definida. Há a impressão de que uma ruptura está para ocorrer, mas não 
há qualquer certeza sobre o momento de sua concretização, tornando essa 
circunstância um agravante para a formação de uma nova consciência de 
mundo pelo homem.

A crise epistemológica da modernidade é uma certeza,2 mas a saída 
para esta situação encontra-se, ainda, em estágio seminal.3 A ruptura 

1 Simbolicamente, o marco da pós-modernidade é representado pelo lançamento da bomba atômica 
em Hiroshima e Nagasaki, fato ocorrido em 06 de agosto e 09 de agosto de 1945. Nesse momento, a 
humanidade percebeu que os avanços da ciência não se destinavam ao progresso e a emancipação do 
homem, mas, apenas à satisfação de desejos de poder e hegemonia mundial. No período de 1914 a 
1945, a humanidade se defrontou com “o monstro da guerra total” (HOBSBAWM, 1996, p. 51).

2 Segundo Lalande (1999, p.313), a epistemologia “é essencialmente o estudo crítico dos princípios, 
das hipóteses e dos resultados das diversas ciências, destinado a determinar a sua origem lógica (não 
psicológica), o seu valor e a sua importância objetiva”.

3 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência. v. 
1. São Paulo: Cortez, 2000. p. 17-18.



153

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 151 - 182, 2014

Pós-Positivismo, Dogmatismo e Direito Tributário: A Concepção Funcional do
Tributo e a Legitimidade do Poder de Tributar

ou a alteração do paradigma moderno é pautada pela relatividade do 
conhecimento humano e pela pluralidade de perspectivas teóricas: 
“pragmatismo, existencialismo, marxismo, feminismo, hermenêutica, 
desconstrução e a filosofia pós-empirista da ciência” (TARNAS, 2001, 
p. 422). Desta forma, a ciência atual se vê confrontada com a validade 
dos arquétipos universais da modernidade,4 que se constituíam sólidas 
premissas para a produção do conhecimento.

De fato, a adoção da dúvida sistemática como critério metodológico 
para a produção do conhecimento científico gerou uma lógica mecanicista 
(vinculação a leis universais e imutáveis) e objetivista (desconsideração 
total aos limites do conhecimento empírico e da subjetividade de um 
processo hermenêutico). O método científico moderno deve partir de 
categorias simples e pautadas por um amplo processo de observação 
e, desta forma, justificação empírica, utilizando-se de um raciocínio 
matemático. Objetiva-se a redução da complexidade para a produção de 
um conhecimento totalizante.

As dificuldades para a determinação de um paradigma da pós-
modernidade demonstra a existência de uma fase transicional. Essa 
perspectiva é retratada por diversos autores. Hespanha (2005, p. 486) 
assevera que “o pós-modernismo representa, em geral, uma reacção contra 
as tendências generalizadoras e racionalizadoras da modernidade”. Santos 
(2001, p. 49) ressalta a existência de uma transição paradigmática e, deste 
modo, “como todas as transições são simultaneamente semi-invisíveis e 
semicegas, é impossível nomear com exatidão a situação atual”. Hobsbawm 
(1996, p. 499) pontifica que “todos os pós-modernismos tinham em comum 
um ceticismo essencial sobre a existência de uma realidade objetiva, e/ou 
a possibilidade de chegar a uma compreensão aceita dessa realidade por 
meios racionais”.

A ausência de certezas, as bases fluídas pelas quais tem se 
amparado a modernidade, corrobora a perspectiva de Kuhn (2003) 
acerca das circunstâncias características de uma transição paradigmática. 
Nesse sentido, é preciso avaliar se as circunstâncias transicionais revelam 
a existência de uma anomalia no paradigma da modernidade, ou se 
efetivamente há um processo revolucionário capaz de propiciar uma 
alteração do paradigma existente. Em relação ao processo de alteração de 
paradigmas, é fundamental ter consciência de que o estabelecimento de 

4 Em Bittar (2009, p. 43), os arquétipos da modernidade representam a formação histórica do modus 
vivendi moderno e são representados pelas categorias ideais do sujeito-do-conhecimento, cidadania 
constitucional, democracia representativa, direitos humanos, organização estatal repressivo-
burocrática, progresso técnico-científico.
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parâmetros epistemológicos tem a finalidade de resolver determinados 
“quebra-cabeças”, isto é, enigmas ainda não elucidados e que geram 
interesse de uma comunidade na sua resolução.

O surgimento de anomalias decorrentes do processo evolutivo 
natural do conhecimento não significa, por si só, a substituição do 
paradigma vigente. Isto porque a mutação paradigmática exige a 
simultaneidade e, por conseguinte, a comparabilidade e o confronto entre 
o paradigma dominante e o paradigma nascente. Ademais, a emergência 
de um novo paradigma apenas ocorrerá a partir do momento em que o 
paradigma dominante tornar-se ineficaz na solução de novos enigmas 
surgidos da evolução natural do conhecimento humano. Efetivamente, o 
paradigma dominante se sustenta pela utilização eficiente dos parâmetros 
epistemológicos com vistas à resolução da anomalia constatada. Desta 
forma, empreende-se a construção de uma nova resposta ao problema, 
impedindo o mau agouro da crise.

Somente um estado latente de crise paradigmática é que viabiliza 
a irrupção do novo paradigma, propiciando o aparecimento do estágio 
revolucionário. A crise é um estado de incerteza já instalado; a dúvida é 
o estopim para a persecução de novos parâmetros epistemológicos por 
parte de uma comunidade. No entanto, a adoção do paradigma nascente 
perpassa por um processo dialético entre seus defensores e aqueles 
partidários do paradigma dominante, embate este que se concretiza 
mediante a persuasão dos grupos em oposição. 

O convencimento sobre a prevalência do novo paradigma 
exige necessariamente um período de maturação, coincidente com 
o desenvolvimento de seus pressupostos mediante uma verificação 
sistemática, o que torna os períodos de crise mais ou menos prolongados. 
Findo esse processo de transição paradigmática, os valores, crenças e 
regras do paradigma emergente passam a ser compartilhados por todos 
os membros de uma comunidade determinada, encerrando o período de 
crise latente.

A hesitação que acomete a todos os teóricos da atualidade é se 
efetivamente estamos vivenciando um período de crise indicativa de uma 
revolução paradigmática ou não. Não obstante, um aspecto relevante da 
teorização de Kuhn (2003) sobre as revoluções científicas, e que pode ser 
aplicado analogicamente às revoluções sócio-políticas, é a percepção de 
que durante a transição paradigmática pode ocorrer a coexistência de 
diferentes paradigmas no âmbito de uma comunidade. Isto ocorre porque 
os paradigmas representam um conjunto de crenças, valores e regras, 
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de modo que um grupo de pessoas pode manter-se fiel ao paradigma 
dominante e outro grupo de pessoas imediatamente filiar-se ao paradigma 
emergente.

Acrescente-se que a convivência entre paradigmas pode decorrer 
também da ausência de consenso em relação às soluções propostas pelo 
paradigma revolucionário, ou até mesmo pela incapacidade desse novo 
paradigma em oferecer respostas aos novos enigmas. Desta forma, essa fase 
de indefinição tende a contribuir para a manutenção de uma constelação de 
valores pré-revolucionários e pós-revolucionários no âmbito comunitário.5

De fato, a pré-modernidade, a modernidade e a pós-modernidade 
são modos experimentais do espaço-tempo, categorias fundamentais da 
existência humana. Harvey (2009, p. 189) demonstra a inexistência de 
um sentido unívoco e objetivo de tempo e de espaço, defluindo também 
a impossibilidade de aferição da multiplicidade de percepções sensoriais 
e concepções humanas. Não existem garantias de que estamos todos 
vivenciando o pós-moderno ou o moderno, pois a relatividade do espaço-
tempo não nos assegura a continuidade histórica de um paradigma na 
esfera individual. As práticas sociais não são determinadas por formas 
idealizadas de cosmovisão, pois a realidade é essencialmente complexa, 
cambiável e pluralista, evadindo-se a qualquer esquema fixo de 
representação.

Desta forma, muito além da hegemonia paradigmática, a teorização 
sobre a realidade brasileira deverá atentar à multiplicidade dos aspectos 
culturais a ela subjacentes, afastando-se da superficialidade discursiva 
sobre o predomínio de um ou outro paradigma sociocultural.6

A possibilidade de que anomalias sejam resolvidas no âmbito do 
paradigma dominante, bem como a necessária coexistência de paradigmas 
para a efetivação de uma revolução epistemológica, propicia inegável 
incerteza sobre os valores e crenças componentes do paradigma pós-
moderno. É exatamente esta circunstância que enseja o dissenso em relação 
ao uso do termo “pós-moderno”. 

De fato, o que se vê atualmente é uma profusão de “modernismos”, 
consistente em tentativas de caracterização do estado de crise e a situação 
transitiva vivenciada pela modernidade. Sem querer esgotar as diversas 
5 KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. 8. ed. Tradução: Beatriz Vianna Boeira e 

Nelson Boeira. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 190.

6 HARVEY, David. Condição Pós-Moderna: Uma Pesquisa sobre as Origens da Mudança Cultural. 
Tradução: Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 18. ed. Loyola: São Paulo, 2009. p. 190.
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perspectivas teóricas, pode-se citar a título de exemplo a proposta de Beck 
(1997, 1998), que sustenta a existência de uma “modernidade reflexiva”7; 
Bauman (1998, 2001), defensor da ideia de “modernidade líquida”8, apesar 
de também utilizar o termo pós-modernidade; “alta modernidade”; 
“modernidade central” e “modernidade periférica” em Neves (1994, 2007, 
2008), “pós-modernidade de oposição”, em Boaventura  Santos (2000), ou 
“transmodernidade”, no prelúdio de Warat (1997).

Desta forma, é possível concluir que o processo transicional 
anteriormente referido torna-se a causa para a alegada complexidade do 
momento histórico atual. A palavra complexidade geralmente é empregada 
para designar uma situação da qual não compreendemos imediatamente 
dada as circunstâncias e características que a permeiam. Complexo, por 
contraposição, designa algo que não apresenta uma solução simples, ou 
melhor, não permite uma explicação direta e imediata.

Refletindo sobre o estado de incerteza proporcionado por uma 
situação complexa, Morin (SCHINTMAN et al., 1996, p. 274) sustenta que a 
complexidade surge do inter-relacionamento de uma pluralidade de ações, 
interações e retroações dificilmente aferíveis pelo conhecimento científico, 
além da coexistência de fenômenos aleatórios, que são indetermináveis 
por sua própria natureza. 

Desta forma, no que concerne à complexidade, existiriam dois 
elementos para sua constatação: um primeiro elemento empírico, 

7 “Se, no fundo, a modernização simples (ou ortodoxa) significava primeiro a desincorporação e, 
segundo, a reincorporação das formas sociais tradicionais pelas formas sociais industriais, então a 
modernização reflexiva significa primeiro a desincorporação e, segundo, a reincorporação das formas 
sociais industriais por outra modernidade. Assim, em virtude do seu inerente dinamismo, a sociedade 
moderna está acabando com suas formações de classe, camadas sociais, ocupação, papéis dos sexos, 
família nuclear, agricultura, setores empresariais e, é claro, também com os pré-requisitos e as formas 
contínuas do progesso técnico-econômico. Este novo estágio, em que o progresso pode se transformar 
em autodestruição, em que um tipo de modernização destrói outro e o modifica, é o que eu chamo de 
etapa da modernização reflexiva” (BECK, GIDDES, LASH, 1997, p. 12).

8 “A tarefa de construir uma ordem nova e melhor para substituir a velha ordem defeituosa não está hoje 
na agenda – pelo menos não na agenda daquele domínio em que se supõe que a ação política resida. O 
‘derretimento dos sólidos’, traço permanente da modernidade, adquiriu, portanto, um novo sentido, e, 
mais que tudo, foi redirecionado a um novo alvo, e um dos principais efeitos desse redirecionamento 
foi a dissolução das forças que poderiam ter mantido a questão da ordem e do sistema na agenda 
política. Os sólidos que estão para ser lançados no cadinho e os que estão derretendo neste momento, 
o momento da modernidade fluída, são os elos que entrelaçam as escolhas individuais em projetos 
de ações coletivas – os padrões de comunicação e coordenação entre as políticas de vida conduzidas 
individualmente, de um lado, e as ações políticas de coletividades humanas de outro. [...] O que está 
acontecendo hoje é, por assim dizer, uma redistribuição e realocação dos ‘poderes de derretimento’ da 
modernidade” (BAUMAN, 2001, p.12)
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concernente à dificuldade de demonstração das causas e respectivos efeitos 
dos fenômenos objeto de verificação; e um elemento lógico, consistente 
na existência de contradições internas à lógica dedutiva utilizada para a 
demonstração de um sistema de pensamento.

A complexidade do objeto cognoscível foi o centro das preocupações 
de Descartes quando da enunciação do método científico (2001), 
ensejando sua preocupação constante em relação à dúvida sistemática e 
ao parcelamento do objeto em questões simples, claras e sem contradições 
internas.9 Assim, conjugando a intuição e a dedução como atos voltados 
à produção do conhecimento, Descartes (2001, p. 85) enuncia a regra de 
que o método científico consistiria na ordenação das questões analisadas, 
mediante a redução gradual das “proposições complicadas e obscuras a 
outras mais simples, e se depois, partindo da intuição das mais simples, 
tentar nos elevar pelos mesmos graus ao conhecimento de todas as outras”.

Entretanto, a excessiva fragmentação do objeto e a crescente 
especialização do conhecimento conduziu a ciência a uma desintegração 
da sociedade. O pensamento tornou-se disjuntivo e, portanto, redutor. 
Assim, para a dissolução da complexidade, a ciência moderna demanda a 
separação do objeto de seu ambiente e o isolamento do objeto em relação 
ao observador que o examina. A contradição torna-se evidente, pois “tudo 
está em tudo e reciprocamente” (MORIN, 1996, p. 275).

A busca pelo conhecimento se revela como um processo infindável de 
constante aprimoramento e revisão das teses afirmadas. O ato cognitivo está 
condicionado à realidade circundante, e esta realidade é intrinsecamente 
cambiante e fluída. A metáfora do líquido em contraposição ao sólido 
retrata adequadamente a oposição entre a rigidez da ordem moderna e a 
flexibilidade e desregulamentação do período histórico atual (BAUMAN, 
2001, p. 11). 

No âmbito da ciência do Direito, a perspectiva de um objetivismo 
científico escora-se na premissa da inescusabilidade da ignorância 
das normas jurídicas, aliada à construção de um discurso tecnicista e 
cientificista que propicia a monopolização do saber por poucos indivíduos 
“esclarecidos”.10 A associação do conhecimento jurídico (a ciência do 
9 DECARTES, René. Discurso do Método: Regras para a Direção do Espírito. Trad.: Pietro Nassetti. São 

Paulo: Martin Claret, 2001. p. 85.

10  Essa observação é comungada por Warat (1995, p. 57): “A história das verdades jurídicas no ocidente, 
como discurso estruturador da instituição social, é uma palavra enigmática. A ciência jurídica, como 
discurso determina um espaço de poder, é sempre obscura, repleta de segredos e silêncios, constitutiva 
de múltiplos efeitos mágicos e fortes mecanismos de ritualização, que contribuem para a ocultação 
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Direito) ao monopólio do poder estatal propicia uma alienação sobre 
as circunstâncias de aplicação e interpretação das normas jurídicas 
positivadas, gerando uma aceitação robotizada de seus destinatários 
segundo um comportamento social generalizado, ou, de modo oposto, 
enseja o descumprimento sistemático e deliberado dos destinatários da 
norma.

O resultado dessa consciência é, na primeira hipótese, a estagnação 
do Direito frente às mudanças sociais, pois o conhecimento das normas 
jurídicas e sua observância perpassa o senso comum, isto é, aquilo que é 
apreendido pela experiência humana, ou as práticas comumente realizadas 
e aceitas pela sociedade; na segunda situação, há uma crise de eficácia que 
pode culminar na crise de legitimidade do próprio ordenamento jurídico.

Em Direito Tributário, essa utopia jurídica se torna patente. 
A dogmática jurídica, afastando-se da práxis social, encastela-se na 
elucubração de conceitos formais (tributo, obrigação tributária, crédito 
tributário, lançamento, etc.), resultando na validação de comportamentos 
reproduzidos pelo senso comum (o sentimento experimental de que temos 
que pagar tributos) ou de condutas contestatórias sub-reptícias, lícitas ou 
ilícitas, conducentes a práticas de ilusão fiscal (PUVIANI, 1972).

Portanto, voltando-se a atenção para a discussão sobre o pós-
modernismo, podemos afirmar a existência de um período de crise para 
a ciência jurídica, consistente, principalmente, mas não exclusivamente, 
na discussão do paradigma jurídico racional-legalista do Estado de direito 
burguês do século XIX. Assim, a excessiva juridicização do mundo social 
(SANTOS, 2000, p. 158) tem proporcionado uma hiperinflação normativa 
associada a uma sistemática ineficácia das normas jurídicas editadas, 
que em seu extremo proporciona a perda de legitimidade do Direito 
(HABERMAS, 2003b, p. 170). 

Conquanto não haja uma conclusão específica, os métodos 
epistêmicos da ciência jurídica foram profundamente alterados. Há a 
necessidade de uma maior abertura à interdisciplinariedade e à formação 
de uma comunidade de intérpretes. Não há espaço mais para o solipsismo 
hermenêutico, pois a conexão entre os distintos setores do conhecimento 
humanístico é fundamental para a adequada percepção da sociedade, do 
Estado e do Direito no contexto histórico atual.

e clausura das técnicas de manipulação social. Enigmático, coercitivo e canônico, o conhecimento do 
direito responde em alta medida a nossas subordinações cotidianas e à versão conformista do mundo 
que fundamenta a sociedade instituída. Respaldado na funcionalidade de suas próprias ficções e 
fetiches, a ciência do direito nos massifica, deslocando permanentemente os conflitos sociais para o 
lugar instituído da lei, tornando-os, assim, menos visíveis”.
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2 A FORMA EM OPOSIÇÃO À REALIDADE: DOGMÁTICA 
JURÍDICA E DIREITO TRIBUTÁRIO

Apesar das dificuldades encontradas para uma antevisão da 
mudança paradigmática, terreno onde só os videntes ousam adentrar, 
não há dúvidas sobre a existência de perspectivas transformadoras no 
âmbito da ciência do direito.11 Tais movimentos contestatórios atacam dois 
pilares da racionalidade jurídica: o cientificismo e o formalismo jurídico12. 
Ambos se constituem no alicerce para o predomínio da dogmática13 e do 
Positivismo Jurídico no momento atual e, por conseguinte, sua profunda 
crítica.14

Esses vincos epistemológicos de certa forma moldaram uma 
racionalidade cognitivo-instrumental do Direito orientada para a análise 
de formas abstratas, organizadas sistematicamente em um corpo orgânico 
e aplicáveis mediante critérios de imputação. O estudioso do Direito não se 
orienta pela aferição dos aspectos da realidade subjacente, de modo que, a 
sua função é compreender as “formas” jurídicas e aplicá-las segundo uma 
lógica racional de adequação/inadequação. 

11 Para maior aprofundamento sobre perspectivas transformadoras para o direito, cf. Castro (2012); 
Bobbio (2007); Unger (2004); Wolkmer (2001).

12 Atienza (2012, p. 25/27) expressa duas concepções de formalismo jurídico: a) “el formalismo como 
característica del Derecho moderno, que viene a identificarse con lo que Weber llamó ‘racionalidad 
formal’. Esa misma idea, expresada en la terminología de la teoría del Derecho contemporánea, 
significa que el Derecho moderno consiste esencialmente en reglas, o sea, las premisas de los 
razonamientos jurídicos funcionan como razones excluyentes o perentorias”; b) “el formalismo, 
entendido propiamente como una concepción del Derecho […], es una tendencia a absolutizar los 
elementos formales del Derecho y a construir a partir de ahí una teoría – una ideología – que, a los 
efectos que aquí interesan, se caracteriza por la tendencia a la simplificación de las operaciones de 
aplicación e interpretación del Derecho”.

13  Ferraz Jr. (2011, p. 59) empreende uma contextualização histórico-funcional da dogmática jurídica: 
“Como vimos, o saber jurídico é mais amplo que um estrito saber dogmático. No entanto, sobretudo 
no último século e até meados deste, vem prevalecendo a ideia de que o direito-ciência é constituído 
de teorias sobre os ordenamentos jurídicos vigentes e suas exigências práticas. Em conformidade 
com isso havia e há a ideia de que o direito-objeto deste conhecimento é basicamente um fenômeno 
de disciplina social sob a forma repressiva, punitiva. Essas ideias reproduzem, na verdade, uma 
concepção da sociedade típica do século XIX. [...] Na verdade, a chamada ciência (dogmática) do 
direito, sendo uma sistematização do ordenamento e sua interpretação, suas ‘teorias’ chamadas, no 
conjunto, de ‘doutrina’, são antes complexos argumentativos, e não teoria no sentido zetético, isto 
é, sistemas de proposições descritivas que, de um lado, compõem um conjunto lógico de termos 
primitivos, não observáveis [...]”.

14 As vertentes teóricas críticas são diversificadas e assumem diferentes designações, tais como: Pós-
positivismo, Neoconstitucionalismo, e Teoria Jurídica Crítica. Para uma melhor compreensão dessas 
concepções teóricas, cf. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. 8. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008; WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução ao Pensamento Jurídico 
Crítico. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
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Essa visão conduziu os juristas a acreditarem no mantra da 
purificação extrema do Direito, afastando-o de questões relacionadas à 
política, à moral ou à economia. Essa busca pelo ideal máximo de pureza 
e ordem confinou a ciência do Direito a uma análise eminentemente 
estrutural,15 elevando a norma jurídica, seja numa perspectiva estática, 
seja num viés dinâmico, e o ordenamento jurídico à centralidade de suas 
preocupações. 

A perspectiva positivista associada à dogmática jurídica, 
profundamente arraigada no pensamento ocidental dos juristas vinculados 
ao sistema romano-germânico, causou no ensino jurídico brasileiro vícios 
permanentes, conforme ressalta Castro (2012, p. 9): a) a desvinculação da 
reflexão do jurista sobre o Direito e a realidade social; b) uma dificuldade de 
exame de categorias mistas, tais como as políticas públicas, impedindo-o 
de avaliar os impactos sobre a vida social; c) uma perspectiva conservadora 
sobre a ordem jurídica e, o que é pior, essencialmente refratária a propostas 
transformadoras. 

O apego exagerado às formas abstratas conduz o jurista a práticas 
extremamente conservadoras, conformando-se a um “papel negativo” 
em relação à mudança social. O desafio da transformação, a imersão na 
realidade subjacente, inerente a um papel positivo do jurista, propicia a 
formulação de novas práticas e posturas em relação à ordem jurídica e a 
realidade social, conduzindo a ciência do Direito a assumir uma função 
promotora da mudança social. Essa “visão alternativa” assume como 
premissas: a) a vinculação da ciência do Direito à experiência da vida 
mundana; b) a contextualização do fenômeno jurídico como fenômeno 
social, e a partir dessa finalidade, promover o exame interdisciplinar dos 
conceitos jurídicos, atribuindo-lhes uma função transformadora (CASTRO, 
2012, p. 19).

15 Nessa perspectiva, Bobbio (2007, p. XII/XIII): “O predomínio da teoria pura do direito no campo dos 
estudos jurídicos teve por efeito que os estudos de teoria geral do direito foram orientados, por um 
longo período, mais em direção à análise da estrutura dos ordenamentos jurídicos do que à análise 
da sua função. É desnecessário mencionar as importantes contribuições dadas, nos últimos anos, para 
a ampliação e o aprofundamento da análise estrutural, de cujo ventre fecundo nasceu diretamente 
uma disciplina nova e fascinante, a lógica deôntica. Contudo, o direito não é um sistema fechado 
e independente, ainda que nada nos impeça de assim considerá-lo quando nos pomos do ponto 
de vista das estruturas formais. Em relação ao sistema social considerado em seu todo, em todas 
as suas articulações e inter-relações, o direito é um subsistema que se posiciona ao lado dos outros 
subsistemas, tais como o econômico, o cultural e o político, e em parte se sobrepõe e contrapõe a eles. 
Ora, aquilo que o distingue dos outros subsistemas, junto aos quais constitui o sistema social em seu 
todo, é a função”. Para uma análise da lógica deôntica, cf. VILANOVA, Lourival. As Estruturas Lógicas 
e o Sistema do Direito Positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977; e também: VILANOVA, 
Lourival. Lógica Jurídica. São Paulo: José Bushatsky, 1976.
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O academicismo conservador, que adota as formas herdadas 
como pressuposto cognitivo, ancora-se na desconsideração absoluta dos 
defeitos e contingências das instituições políticas, jurídicas e econômicas 
transmitidas incontestadamente mediante pacto inter-geracional.16 A 
aceitação submissa de uma estrutura político-social herdada e avessa 
a transformações propicia o que Unger (2004, p. 17) denominou de 
“fetichismo institucional”, consistente na “crença de que concepções 
institucionais abstratas, como a democracia política, a economia de 
mercado e uma sociedade civil livre, têm uma expressão institucional 
única, natural e necessária”. 

Nesse sentido, partindo-se de uma perspectiva pluralista, a ciência 
do direito deve empreender uma atividade imaginativa fundada em 
dois momentos interligados dialeticamente: o mapeamento e a crítica. O 
mapeamento consiste no levantamento descritivo dos elementos estruturais 
de uma sociedade, contrapondo-os aos ideais juridicamente enunciados 
e viabilizando, assim, a crítica. A partir desse manancial analítico, 
empreende-se um conhecimento jurídico propositivo e transformador.

No âmbito do Direito Tributário, apesar dos esforços doutrinários 
recentes,17 verifica-se que a estrutura institucional juridicamente definida 
na sociedade brasileira demonstra uma exacerbada vinculação ao 
formalismo jurídico e a adoção hegemônica de uma ciência dogmática 
de cunho positivista. Essa racionalidade científica aplicada ao Direito 
Tributário, trilhada como método de autonomização da disciplina e 
definição de seu objeto científico, causou inegável fetichismo em relação 
ao conceito de tributo e a visão analítica da norma tributária. 

Assim, a função histórica do tributo no financiamento das despesas 
inerentes à organização política estatal foi seccionada pela doutrina 

16 Um exemplo de instituição herdada e incontestada é a propriedade privada. Apesar da característica 
funcional adotada pela maioria dos ordenamentos jurídicos contemporâneos, a propriedade 
mantém-se aferrada a um conceito abstrato vinculado a um direito fundamental do indivíduo a ser 
garantido pelo Estado. Essa idealização burguesa da propriedade privada tornou-se tão arraigada 
no pensamento moderno que se transformou numa herança intocável, mesmo após a experiência 
comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS. Para uma compreensão histórica da 
propriedade, cf. GASSEN, Valcir. A Natureza Histórica da Instituição do Direito de Propriedade. In: 
WOLKMER, Antônio Carlos. Fundamentos de História do Direito. 4. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: 
2009. p. 156-178.

17 Uma série de propostas alternativas à visão estritamente formalista e dogmático-positivista do Direito 
Tributário pode ser vista na obra organizada por Gassen, que é o produto das reflexões originárias do 
Grupo de Pesquisa Estado, Constituição e Direito Tributário, coordenado por ele na Universidade de 
Brasília. Cf. GASSEN, Valcir (Org.) Equidade e Eficiência da Matriz Tributária Brasileira: Diálogos 
sobre Estado, Constituição e Direito Tributário. Brasília: Consulex, 2012. 408 p.
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brasileira a pretexto de purificação científica dos estudos tributários, 
pois considerações econômicas e financeiras sobre os tributos causariam 
prejuízos à sistematização dessa seara do conhecimento jurídico e, 
por conseguinte, à ordenação das categorias fundamentais do Direito 
Tributário.

Não obstante, uma adequada compreensão do fenômeno tributário 
demanda a análise do binômio receitas-despesas públicas, uma vez que 
o exercício do poder de tributar vincula-se a um finalidade específica, 
qual seja, o financiamento da atividade estatal conducente à satisfação e 
garantia dos direitos fundamentais arrolados na Constituição.

2.1. Formalismo, Positivismo e Dogmática Jurídica: o Estatuto Teórico da 
Ciência do Direito

O uso das formas assume, portanto, duas finalidades: num primeiro 
momento, ela representa uma categorização das coisas, delimita seus traços 
característicos; num segundo momento, a forma é uma ferramenta para o 
exercício do conhecimento filosófico e, posteriormente, do conhecimento 
científico. 

Na perspectiva da filosofia do conhecimento, a forma apresenta-
se sob duas ordens: uma constitutiva, representativa da sua oposição ao 
substrato, à matéria passível de categorização; outra subjetiva, referente 
ao aspecto da apreensão ou cognição do objeto, designando a adequação 
ou inadequação da coisa sensorialmente percebida à forma. Essas duas 
ordens atuam em cópula disjuntiva, pois “o esquema constitutivo realiza 
a imposição sintética de uma forma a um substrato (a matéria, o informe), 
o esquema subjetivo separa analiticamente uma forma de um substrato” 
(ANDLER, FAGOU-LARGEAULT, SAINT-SERNIN, 2005b, p. 853). 

Percebe-se que o uso das formas implica um procedimento objetivo 
de categorização e uma atividade intelectiva de associação/diferenciação. 
Ademais, o uso das formas assegura uma normatividade própria aos juízos 
relacionados a determinada coisa, atribuindo-lhe um caráter positivo ou 
negativo em relação à própria forma-parâmetro. 

Essa funcionalidade das formas apresenta grande utilidade para 
o conhecimento científico, especialmente para as ciências normativas. A 
concepção de regras está essencialmente vinculada à preconcepção das 
formas, e nessa associação é que reside sua utilidade prática. 

Não há dúvidas de que o Direito pressupõe certos rigores 
formais, isto é, a regulação das relações sociais demanda a fixação de 
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“formas” associadas a regras de observância geral pelos indivíduos. 
Todavia, o Formalismo Jurídico, ou as teorias formalistas do Direito, 
lapidaram as “formas” jurídicas surgidas de um empreendimento 
intelectivo essencialmente voltado para a praxis, transformando-a em 
conceitos abstratos e universais. Essa postura pragmática, denominada 
de jurisprudentia, utilizou-se do método dialético para criação de formas 
jurídicas essencialmente vinculadas à resolução de questões cotidianas.18 
Especialmente através dos éditos pretorianos, a jurisprudentia romanística 
compilou um conjunto de fórmulas aplicáveis a situações conflitivas de 
sua práxis. Todavia, é importante ressaltar que as decisões formuladas 
pelos pretores não detinham qualquer rigorismo ou sistematização, 
apresentando-se, em seu conjunto, bastante lacunosa.19 

A mudança dessa perspectiva pragmática e essencialmente casuística 
inicia-se com o trabalho dos jurisconsultos associados ao Concilium 
Imperial. Esses juízes profissionais empreenderam uma teorização inicial 
sobre determinadas práticas jurídicas através de manifestações escritas 
denominadas responsa. Essas manifestações eram observadas em virtude da 
autoridade concedida pelo Imperador aos juízes profissionais, normalmente 
personalidades destacadas da sociedade romana. Não obstante, a partir 
do uso intensivo da dialética, isto é, um método de argumentação lógico 
baseado na exploração de opiniões e contradições para se alcançar uma 
síntese racional, origina-se um pensamento prudencial congregado por 
regras, princípios, fórmulas e métodos de interpretação (FERRAZ JR., 
2011, p. 36). 

A partir daí, o Direito alcançou paulatinamente um nível de 
abstração maior, adotando “formas” jurídicas voltadas à fundamentação 
de decisões corretas para a resolução de situações de conflito ocorridas 
cotidianamente. Mas, como adverte Castro (2012, p. 38), a jurisprudentia 
não reflete uma sistematização lógico-conceitual do Direito, pois a sua 
aplicação prática restringia-se a classes mais abastadas da sociedade 
romana, de modo que os demais estratos sociais vinculavam-se a uma 
concepção essencialmente tradicional e religiosa da praxis social. 

Com a queda do império romano, as ordens jurídicas medievais se 
organizaram a partir de três grandes pilares: os escombros estruturantes 

18 Segundo Castro (2012, p. 36/37), a jurisprudentia pode ser conceituada da seguinte forma: “[...] um 
conjunto de práticas institucionais e intelectuais mediante as quais os romanos passaram a tratar 
de muitos problemas de sua vida social”. E complementa: “A jurisprudentia era, portanto, um modo 
intelectualmente estilizado de prática da política, em relação a alguns setores do costume tradicional 
romano” (grifos no original). Ainda, cf. Ferraz Júnior (2011, p. 32 et seq.); Wieacker (1967, p. 15 et seq.); 
Hespanha (2005, p. 121 et seq.).

19  HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Europeia: sínteses de um milênio. Florianópolis: 
Boiteux, 2005. p. 125.
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da burocracia e de uma administração centralizada no poder monárquico 
absoluto, legados pelo império romano ocidental; a igreja romana, 
promotora de uma dogmática jurídica; e as tradições dos povos bárbaros 
(WIEACKER, 1967, p. 16). Tais elementos engendraram duas mudanças 
significativas para a construção de uma nova racionalidade jurídica: a 
sacralização do Direito, em virtude da adoção pelo Cristianismo de uma 
perspectiva política de dominação (FERRAZ JR, 2011, p. 38); o surgimento 
de um pluralismo jurídico decorrente da coexistência de distintos projetos 
de Poder (HESPANHA, 2005, p. 161).

A influência da cristandade na construção do Direito decorre da 
notável disseminação dos preceitos da fé cristã a partir de Constantino, a 
quem coube elevar o cristianismo à religião oficial do império romano.20 A 
difusão da sua influência na vida medieval se constata a partir da assunção 
pela igreja ocidental de diversas atividades de orientação pública, social e 
moral perante a comunidade. Amparada em sua legitimação social, a igreja 
cristã assume-se como instituição21 política e reclama para si a autoridade 
como fundamento da relação de obediência dos indivíduos, atribuindo 
aos príncipes seculares o exercício do poder.

A construção de um pensamento jurídico associado aos dogmas 
cristãos justificou a adoção da metafísica platônica como fundamento 
de validade para o atributo transcendental da divindade cristã (Deus). 
A teorização do Direito medieval canônico associou a fundamentação 
metafísica da verdade bíblica à formação de um discurso jurídico racional 
orientador da ação e da tomada de decisões, utilizando-se do pensamento 
dogmático originário da teologia cristã. 

20 HESPANHA, op. cit., p. 148-149.

21  O termo instituição adquiriu grande relevância a partir da consolidação da sociologia positivista, 
especialmente com Émile Durkheim. Abbagnano (1998, p. 571) esclarece que: “Na sociologia 
contemporânea, esse termo é de uso frequente e foi empregado, p.ex., por Durkheim como objeto 
específico da sociologia, definida precisamente como ‘ciência das instituições’ (Régles de la méthode 
sociologique, 2. ed., p. XXIII). A instituição por vezes foi entendida como um conjunto de normas 
que regulam a ação social (exatamente como faz Durkheim); outras vezes, em sentido mais geral, 
como ‘qualquer atitude suficientemente recorrente num grupo social”. Em Max Weber (2000, p. 
31/33), o termo instituição é qualificado como uma espécie de associação. A associação consiste numa 
relação social de caráter restritivo, no sentido de que, a participação está condicionada à satisfação 
de condições previamente determinadas. Ela pode ser autônoma ou heterônoma, autocéfala ou 
heterocéfala. O primeiro binômio adota por critério de diferenciação a forma de constituição da 
ordem associativa, isto é, se as regras observadas pelos seus integrantes foram estabelecidas por eles 
próprios (autonomia) ou por terceiros (heteronomia). Já o segundo binômio vincula-se ao exercício do 
poder de direção, de modo que a associação autocéfala se caracteriza pelo fato da direção e respectivo 
quadro administrativo ser designado pela própria associação; de modo oposto, há a heterocefalia 
quando a direção e seu quadro administrativo é nomeado por terceiro a ela não associado. Assim, uma 
instituição corresponde a uma associação dotada de ordens racionalmente estatuídas.
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Desta forma, o pensamento jurídico assume-se dogmático, tornando 
prescindível a investigação teórica de seus pressupostos de validade, o que 
pressupõe o postulado da “inegabilidade dos pontos de partida” (FERRAZ 
JR., 2011, p. 25), de modo que o jurista constrói seu discurso a partir de 
um ponto de partida irrefutável, que se constituirá em balizamento para o 
desenvolvimento do seu conhecimento. 

Assim, no período mediado pelo século XVII até o século XIX, o 
pensamento jurídico moderno focaliza suas preocupações na fixação das 
leis naturais da praxis social, associando-se a uma lógica mecanicista da 
filosofia natural. A preocupação do jurista torna-se a fixação de um sistema 
fundado em conceitos e leis imanentes do Direito Natural, adquirindo 
relevância o “esquema formal básico, por meio do qual interconectam os 
seguintes conceitos metafísicos: Estado de Natureza, Contrato Social e 
Sociedade Civil” (CASTRO, 2012, p. 114). 

É interessante asseverar que o Jusracionalismo moderno, apesar 
de estar calcado na revolução cultural provocada pelo iluminismo, 
representou uma continuidade de uma tradição coesa que remonta 
à tradição cultural greco-romana. Ademais, com o cientificismo, o 
pensamento jurídico incorpora o ideal de sistematização, assumindo um 
caráter lógico-demonstrativo de um sistema fechado e adquirindo uma 
metodologia própria.

Neste momento, a teoria jurídica passa por nova lapidação. Associa 
o método científico-sistemático de construção de conceitos abstratos 
universais (Formalismo) da qual, mediante procedimento lógico-dedutivo, 
extrai seus pressupostos ético-racionais que fundamentam as regras que 
conduzirão a ação e a tomada de decisões (dogmática). Assim, “a teoria 
jurídica consegue transformar o conjunto de regras que compõem o Direito 
em regras técnicas controláveis na comparação de situações vigentes com 
as situações idealmente desejadas” (FERRAZ JR., 2011, p. 45).

A etapa subsequente desse processo evolutivo é marcada pela 
hegemonia do método científico no âmbito do pensamento jurídico e o 
repúdio à fundamentação metafísica do Direito.22 O contexto histórico 
das grandes codificações inauguradas a partir da Revolução Francesa, a 
preponderância da lei como fonte de produção jurídica, o controle do poder 
político pela burguesia, e a consolidação de uma burocracia administrativa 
e hierarquizada, efetivaram as condições para uma forte reação ao 
Jusnaturalismo. O discurso jurídico justifica-se pela sua materialidade 
coercitiva e punitiva e passa a ser associado à própria ordem estatal.

22 Cf. BOBBIO (1995, p. 131 et seq.); WOLKMER (2001, p. 25 et seq.; 2006, p. 187 et seq.)
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Segundo Bobbio (1995, p. 119), dois são os fatos históricos conducentes 
ao surgimento das teorias juspositivistas: a emergência da lei como fonte 
exclusiva do Direito e a adoção pelo jurista do método científico. A partir 
desses antecedentes, o Direito como ciência tem por objeto a análise das 
normas postas, isto é, do Direito Positivo. A formação da consciência 
teórica positivista perpassa por um método simplificador integrado por 
duas atividades: a) a simplificação quantitativa, que empreende a redução 
do material de análise, o que foi concretizado através das codificações; b) a 
simplificação qualitativa, que busca a construção de um sistema lógico de 
institutos inter-relacionados, dotado de clareza e coerência. 

A perspectiva juspositivista tornou-se hegemônica a partir da 
metade do século XIX e engendrou a ciência dogmática do Direito fundada 
em dois dogmas: a completude, isto é, a ordem jurídica não apresenta 
lacunas; e a subsunção, que orienta o raciocínio jurídico pela aplicação de 
um procedimento silogístico fundado na fixação de uma premissa maior 
(a norma jurídica) contraposta a uma premissa menor (o caso concreto), 
da qual se extrai a decisão. A dogmática jurídica, já cientificizada, oferece 
um amplo grau de manipulação do Direito, mas paga um preço por 
isso: “[...] um distanciamento progressivo da realidade, pois a ciência 
dogmática, sendo abstração de abstração, vai preocupar-se de modo cada 
vez mais preponderante com a função de suas próprias classificações, com 
a natureza jurídica de seus próprios conceitos, etc.” (FERRAZ JR., 2011, p. 
55).

O Juspositivismo impôs-se como uma arquitetura lógico-formal 
unitária, respaldada por um arcabouço normativo-dogmático que conferia 
a segurança, hierarquia e certeza a um monismo jurídico legitimador de 
uma concepção social e econômica integrada e harmônica do mundo. Com 
o Positivismo, a dogmática jurídica associada ao Formalismo torna-se 
estéril de premissas valorativas, reduzindo-se apenas à análise das formas 
existentes na ordem jurídica vigente. 

Todavia, seguindo o movimento pendular, a partir de meados do 
século XIX, iniciou-se esforços doutrinais de crítica ao Positivismo jurídico 
e à dogmática avalorativa-formalista que o acalentava. O desenvolvimento 
do capitalismo e os resultados do progresso científico propiciaram o 
surgimento de críticas à excessiva assepsia conduzida pelo Positivismo 
em relação à realidade social subjacente. A partir dessa constatação, tem-
se efetivado um retorno, ainda que mediado pelo Direito estatal, de uma 
perspectiva axiológica. 

A nova argumentação principiológico-valorativa relacionada a uma 
associação entre o Direito natural e o Direito positivo demonstra essa 
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mudança.23 Ainda, o conhecimento jurídico caminhou no sentido da ruptura 
com o monopólio da legalidade dogmático-positivista, introduzindo 
discussões interdisciplinares e sócio-políticas sobre o fenômeno jurídico, 
com vistas à aproximação do Direito estatal aos debates sobre o exercício 
do poder, as ideologias e as práticas sociais.

2.2. A Dogmática Jurídica Aplicada ao Direito Tributário: A Glorificação 
do Fato Gerador

O estatuto teórico da ciência jurídica congregou, a partir de meados 
do século XIX até o período contemporâneo, a dogmática jurídica e o 
Formalismo Positivista. O dogmatismo jurídico cientificizado apropria-
se do processo de subsunção como instrumento de aplicação das 
formas normativas, assumindo um esquematismo binário simplificador: 
adequação/inadequação. Desta forma, o jurista torna-se um descritor da 
natureza jurídica e dos regimes jurídicos relacionados aos distintos objetos 
da ciência dogmática, empreendendo a construção de enormes redes de 
conceitos correlacionados. Esse perfil teórico associa a ciência dogmática 
a uma atividade essencialmente tecnológica, segundo a arguta observação 
de Ferraz Jr. (2011, p. 60):

Desse modo, podemos dizer que a ciência dogmática cumpre as funções 
típicas de uma tecnologia. Sendo um pensamento conceitual, vinculado 
ao direito posto, a dogmática pode instrumentalizar-se a serviço da 
ação sobre a sociedade. Nesse sentido, ela, ao mesmo tempo, funciona 
como um agente pedagógico – junto a estudantes, advogados, juízes, 
etc. – que institucionaliza a tradição jurídica, e como um agente social 
cria uma ‘realidade’ consensual a respeito do direito, na medida em que 
seus corpos doutrinários delimitam um campo de solução de problemas 
considerados relevantes e cortam outros, dos quais ela desvia a 
atenção. [...] Nestes termos, um pensamento tecnológico é, sobretudo, 
um pensamento fechado à problematização de seus pressupostos – 
suas premissas e conceitos básicos têm de ser tomados de modo não 
problemático – a fim de cumprir sua função: criar condições para a ação.

Esse paradigma científico-tecnológico da dogmática foi efusivamente 
abraçado pelos juristas atuantes na seara tributária, propiciando uma 
teorização exclusivamente voltada à análise minuciosa da estrutura 
da norma tributária e à sistematização dos institutos relacionados ao 
conceito abstrato de tributo. Relegou-se toda uma relevante análise sobre 
as finalidades do exercício do poder de tributar e seus efeitos sobre a 
sociedade e o indivíduo.

23 Cf. ZAGREBELSKY (2009, p. 116 et seq.); DWORKIN (2002, p. 35 et seq.).
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Segundo expõe Atienza (1985, p. 53), o enfrentamento teórico 
da indagação sobre o que é o Direito pressupõe três enfoques distintos: 
estruturalista, funcional ou valorativa. O primeiro enfoque se preocupa 
primordialmente em analisar os elementos integrativos do Direito e suas 
relações intrínsecas; já a perspectiva funcional empreende uma pesquisa 
sobre as funções do Direito, isto é, a definição de sua finalidade; por fim, a 
visão valorativa concentra-se na análise do Direito como sistema ou ordem 
ideal, atendo-se à verificação da justiça de suas premissas. Obviamente, 
estas três propostas analíticas podem se apresentar em conexão, de modo 
que o estudioso empreenda uma análise estrutural, secundada pela 
dissecação finalística e, por fim, a pesquisa dos valores resguardados pelo 
Direito.

Todavia, ainda com Atienza (1985), a proposta estruturalista tornou-
se hegemônica no âmbito da teoria jurídica, especialmente em decorrência 
da cientificização do Direito e a predominância da dogmática formalista de 
cunho positivista. Nessa linha de raciocínio, o Direito torna-se submetido 
a uma racionalidade lógico-formal e transforma-se no instrumento de 
legitimação do poder político e tecnologia de dominação (SANTOS, 2000, 
p. 143). Isso somente se fez possível após a depuração total do Direito em 
relação a elementos exógenos, principalmente políticos, econômicos e 
morais, empreendendo-se uma rigorosa construção formal de conceitos 
correlacionados e interdependentes. Além disso, a coatividade do Direito 
e seu elemento revelador, a sanção, torna-se o ato final da estruturação do 
Direito.

A hegemonia da concepção estruturalista do Direito logo se 
demonstrou insuficiente para apreender a complexidade do fenômeno 
jurídico. Bobbio (2007, p. XIII) ressaltou o “problema da função” como tema 
excluído das preocupações de juristas dedicados à construção científica de 
uma teoria jurídica purificada. Todavia, o intruso bate à porta, elevado à 
condição de novidade pela difusão da Sociologia do Direito a partir do 
século XX. 

A complexidade e o pluralismo das sociedades contemporâneas 
apresentam diversos problemas, cujo enfrentamento demanda não apenas 
uma análise lógico-formal de suas instituições, mas, especialmente, a 
construção de instrumentos que permitam o reconhecimento de novos 
direitos e a solução dos conflitos sociais decorrentes de carências e 
necessidades verificáveis no seio da sociedade, fato este facilmente 
perceptível em países que apresentam graves desigualdades sociais, como 
o Brasil.
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Por conseguinte, a teoria jurídica descomprometida com “os fatos 
da ordem do ser” (KELSEN, 1998, p. 114) não são características de um 
direito como “ideologia” (KELSEN, 1998, p. 114), mas a consideração do 
Direito frente a uma “experiência de normatividade histórico-concreta” 
que permitem uma postura crítica frente a determinada ordem jurídica 
estatal (WOLKMER, 2001, p. 79). 

No âmbito do Direito Tributário, a orientação dogmático-formal de 
cunho positivista adquiriu foros de premissa epistemológica incontestável, 
tornando-se monopolística na doutrina brasileira. Essa visão foi construída 
a partir de esforços doutrinários para o reconhecimento do Direito 
Tributário como disciplina autônoma a partir da 1ª Guerra Mundial 
(MORAES, 1979, p. 116). Desta forma, empreendeu-se a identificação de 
princípios e normas próprias a esse ramo do Direito (caráter dogmático), 
além de institutos ou categorias específicas (caráter estrutural), conferindo-
lhe o viés cientificista apregoado pela epistemologia jurídica dominante. 

Tornou-se uníssona a pretensão de segregação do Direito Tributário 
e da ciência das finanças no Brasil, culminando na ácida acusação de Becker 
(1972, p. 03/14) sobre a existência de um “manicômio jurídico-tributário”, 
a demência da doutrina e a construção de um “sistema dos fundamentos 
óbvios”.

A doutrina emergente do Direito Tributário enfrentou um cipoal 
de leis tributárias casuísticas, destituídas de qualquer sistematicidade 
ou fundamento na capacidade econômica do contribuinte. Os tributos 
eram criados segundo critérios empíricos, considerada a necessidade 
de financiamento das atividades estatais. De fato, “vários tributos eram 
meramente escriturais, exações com fatos geradores estribados em 
contratos, aposições de selos, etc” (BALTHAZAR, 2006, p. 133). 

A consciência jurídico-tributária brasileira voltou-se integralmente 
à estruturação da dogmática tributária positivista, empreendendo esforços 
para a criação de uma ciência que tem por objeto a norma tributária e a 
sistematização de seus institutos a partir do conceito de fato gerador. 
Aliás, essa consciência jurídica pode ser expressamente atribuída a Jarach, 
consoante reconhece Ataliba no prefácio à obra desse tributarista ítalo-
argentino (JARACH, 1989, p. 07). 

A teorização de Jarach concentra-se em duas premissas que se 
tornaram o norte e, ao mesmo tempo, os limites teóricos dos juristas 
brasileiros: o conceito jurídico de tributo e a teoria do fato imponível.
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O conceito de tributo é obtido mediante a parcelização analítica 
dos elementos integrantes da definição por ele apresentada, denotando a 
profunda influência do método científico e da lógica mecanicista. Assim, 
enuncia o autor que “o tributo é uma prestação pecuniária coativa de um 
sujeito (contribuinte) ao Estado ou outra entidade pública que tenha direito 
a exigi-lo” (JARACH, 1989, p. 42). A partir dessa assertiva, efetua-se o exame 
sobre a “natureza jurídica do tributo” a partir da conceitualização das suas 
parcelas dotadas de significado: a) “tributo é uma prestação coativa”; b) 
“tributo é uma prestação pecuniária”; c) “objeto de uma relação cuja fonte 
é a lei, entre dois sujeitos”; d) “natureza da relação de direito e de relação 
obrigatória”; e) sujeito a “medidas legais e administrativas necessárias a 
assegurar ou a controlar o cumprimento da obrigação” (JARACH, 1989, 
p. 43).

É interessante notar que precisamente os elementos indicados por 
Jarach como componentes do conceito de tributo foram todos incorporados 
por  Sousa na definição empreendida pelo Código Tributário Nacional, 
que em seu artigo 3º, enuncia: “Tributo é toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, 2013). 

Nessa senda, os tributaristas brasileiros,24 majoritariamente, 
adotaram a perspectiva atomista para a elucidação do significado técnico 
da palavra tributo, elevando-o à categoria central da dogmática tributária.

A segunda premissa da dogmática tributária positivista consistiu na 
construção de uma análise sobre a norma tributária em uma perspectiva 
estática e dinâmica, adotando-se como ponto de partida o conceito de fato 
imponível (fato gerador, fato jurígeno, etc.). Seguindo essa orientação, 
Jarach (1989, p. 85) enuncia que a categoria elementar para o exame do 
Direito Tributário material é o antecedente fático da norma impositiva, 
equiparando-o ao conceito de delito no Direito Penal. 

Assim, leciona o teórico italiano que o percuciente exame do 
pressuposto de fato permitiria a verificação do nascimento da obrigação 
tributária, a constatação da espécie tributária, a elucidação da influência 
da autonomia da vontade frente à relação jurídica tributária e, por fim, a 
determinação da autonomia dogmática do Direito Tributário (JARACH, 
1989, p. 83).

24 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro: Comentários à 
Constituição e ao Código Tributário Nacional, artigo por artigo. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001; 
BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. Atualização de Misabel de Abreu Machado 
Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2001; ROSA JR., Luiz Emygdio F. da. Manual de Direito Tributário. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2009; AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006; MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 
2007.
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Novamente, a doutrina pátria aderiu entusiasticamente à tese de 
Jarach, propiciando a hegemonia de uma “teoria glorificadora do fato 
gerador como símbolo de purificação dos estudos tributários”.25 

Ao final desse alento purificador, a dogmática-tributária 
contemporânea restringe-se ao exame do conceito de tributo para 
empreender uma classificação lógico-formal das espécies atualmente 
discriminadas no texto constitucional. Assim, promove esforço 
argumentativo para enquadramento da tipologia impositiva atualmente 
existente nas categorias do imposto, taxa e contribuições; discute 
profusamente sobre a natureza tributária do empréstimo compulsório e 
das contribuições especiais; arma uma batalha para a desqualificação da 
contribuição de iluminação pública como espécie do gênero contribuições. 
Surgem distintas escolas doutrinárias26 que se limitam a discutir a 
quantidade de espécies tributárias e as respectivas características. 

Portanto, o locus investigativo da dogmática tributária reside apenas 
no espectro semântico da linguagem técnica utilizada pelo tributarista, 
deixando-se em segundo plano a perspectiva pragmática, isto é, a 
percepção dessa linguagem pelo destinatário da norma.27

Obviamente a mutação dos comportamentos e relações sociais 
na atualidade, inerente à vertente pluralista, as diversas exigências e 
demandas voltadas ao Estado e, principalmente, a maior consciência entre 
a relação ingressos e despesas, tem revelado a profunda insuficiência 
da dogmática tributária para uma adequada compreensão do fenômeno 
tributário. Greco (2011, p. 13) lamenta a omissão da doutrina em relação a 
uma orientação funcionalista do fenômeno tributário, reconhecendo, não 
obstante, que “o formalismo e o estruturalismo encontram espaço propício 
em contextos autoritários como instrumento de proteção de valores 
democráticos ou conservadores em que não se pretenda dar espaço para 
discussões de caráter substancial quanto aos fatos sociais”. 
25 A tese relativa à glorificação do fato gerador é de lavra de  Falcão (1994, p. 11-12).

26 Em relação à classificação dos tributos em espécies, costuma-se associar os autores às seguintes 
correntes doutrinárias: a) aqueles que defendem a existência de apenas duas espécies tributárias – 
impostos e taxas, agregados à escola bipartide; b) os defensores da presença de três espécies tributárias 
– impostos, taxas e contribuição de melhoria, que capitaneiam a escola tripartide; c) os que propõem 
quatro espécies tributárias – impostos, taxas, contribuição de melhoria e empréstimo compulsório, 
que integram a escola quadripartide; d) por fim, os teóricos que se filiam a corrente quinquipartidade, 
sustentando a existência de cinco espécies tributárias – imposto, taxa, contribuição de melhoria, 
empréstimo compulsório e contribuições. É óbvio que as classificações são úteis ou inúteis segundo 
o critério eleito de sistematização e aplicação à realidade. Em direito tributário às classificações são 
essencialmente mutáveis e alternam-se segundo o sabor das modificações legislativas.

27 Cf. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6. ed. 3. 
reimpr. São Paulo: Atlas, 2011. p. 15.
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Assim, é fundamental a substancialização do debate tributário, 
de modo que haja uma preocupação não apenas em relação à “idolatria 
da lei”, mas, adicionalmente, à legitimidade da tributação enquanto 
fundamentada em valores prestigiados pelo ordenamento jurídico.

Um dos elementos centrais dessa perspectiva transformadora reside 
na superação de uma visão sistemática do Direito Tributário para um viés 
matricial do poder de tributar, racionalizando o exercício da tributação 
sobre parâmetros concretos sujeitados aos influxos da economia e política. 
Assim, com Gassen (2012, p. 42/43), a definição da matriz tributária 
integrada à ampla compreensão dos objetos da imposição – patrimônio, 
renda e consumo – permite evidenciar que a liberdade e a propriedade são 
parâmetros convencionais, da qual são extraídos direitos fundamentais 
equiparáveis em sua essência a outros direitos fundamentais desejados 
pela sociedade, tais como a igualdade substancial e a justa distribuição de 
bens sociais. 

Nessa ordem de ideias, a vertente funcionalista associa-se à 
valorativa, de modo que a extrafiscalidade, além de se revelar como 
elemento finalístico da atividade impositiva, apresenta-se como vetor de 
legitimação da atuação estatal.

Portanto, a evidência de uma maior consciência fiscal,28 aliada 
a uma crise paradigmática inerente à crescente complexidade social e à 
reinvindicação de direitos por parte de segmentos sociais marginalizados, 
demonstra a incapacidade da dogmática tributária no enfrentamento 
da flexibilidade e fluidez da contemporaneidade (pós-moderna e pós-
positivista?), o que se agrava ante o surgimento de espécies tributárias 
inadaptáveis aos rígidos conceitos elaborados sob o influxo do Positivismo 
e do Formalismo.

3 O DIREITO E SUA PERSPECTIVA FUNCIONAL: A LEGITIMIDADE 
DO PODER DE TRIBUTAR

A construção de teorias jurídicas por diversos estudiosos durante 
o processo histórico normalmente está conectada a três questões 
fundamentais: O que é o Direito? Para que serve o Direito? Como deveria 
ser o Direito? A formulação de respostas a essas perguntas, apesar de 
conectadas, tem propiciado a consolidação de perspectivas jurídicas 
diversas: o Estruturalismo, que se preocupa com a sistematicidade do 
Direito; o Funcionalismo, centrado na satisfação dos interesses sociais e na 
realização das funções que o Direito se propõe a efetuar; a Ética Jurídica, 

28 A expressão é de Baleeiro (2004, p. 196).
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que se dispõe a analisar o Direito como expressão de determinados valores 
sociais ou concepções de justiça (ATIENZA, 1985, p. 53).

O desenvolvimento do pensamento jurídico a partir do século XIX 
conduziu os juristas ao quase monopólio da perspectiva estruturalista. A 
fixação do objetivo da construção de uma ciência jurídica, proposta que 
estava influenciada pelo método científico que vinha sendo desenvolvido 
desde o século XVII, propiciou o que Bobbio (2007, p. 54/55) denominou de 
especialização analítica do Direito, uma vez que “o movimento em direção 
ao estudo da estrutura do ordenamento jurídico foi favorecido por uma 
rígida divisão do trabalho entre juristas (que observavam o Direito a partir 
de seu interior) e sociólogos (que observavam o Direito a partir do seu 
exterior)”.

Por isso, se originou o esforço de formulação de uma ciência jurídica 
conceitual e purificada dos juízos e valores provenientes de elementos 
externos ao Direito, gerando uma aversão dos juristas positivistas em 
relação a propostas e discussões funcionalistas.

Essa visão do Direito, que não tinha preocupação com o elemento 
externo, consolidou uma perspectiva conservadora do jurista, que se tornou 
um difusor de regras postas e o afastou de atividades reflexivas e críticas. 
Assim, a preocupação do jurista ficou restringida à seleção das fontes do 
Direito, atuando, em um segundo momento, na aplicação das normas 
jurídicas segundo critérios clássicos de interpretação, que se referem aos 
parâmetros de unidade, coerência e completude do ordenamento jurídico.29 
O raciocínio jurídico submetido a uma perspectiva conservadora restringe-
se à fixação das regras do jogo, como já afirmou Weber (2009b, p. 101).

Em oposição, a visão criativa do jurista está na formulação de 
propostas transformadoras do Direito. O jurista não se apresenta como 
uma guardião de regras postas, mas um colaborador ativo na sua criação 
e, principalmente, um crítico sobre as funções do Direito na sociedade. 
De acordo com Bobbio (2007, p. 38), essas imagens do jurista diante da 
sociedade se conectam a três variáveis: a institucional, relacionada à 
tipologia do sistema jurídico, que é objeto de exame pelo jurista; a social, 
pertinente aos aspectos sociais enfrentados pelo jurista; e a cultural, 
associada às convicções subjetivas do jurista, que conformam a influência 
ideológica do seu trabalho.

A partir dessa distinção, Bobbio indica que a variável institucional 
está conectada à existência de um sistema jurídico aberto ou fechado, 
ou seja, um sistema que está rigidamente delimitado em relação a suas 

29 Cf. BOBBIO (2008).
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fontes formais, tornando-se hermético e presuntivamente completo; 
ou um sistema maleável e flexível, aberto a novas linhas demarcatórias 
entre fontes formais e fontes materiais, de modo que está especialmente 
vinculado ao pluralismo das fontes.

A variável social retrata, de um lado, uma sociedade estável, 
consciente de seu modus vivendi, e de acordo com o padrão cultural 
estabelecido; de outro lado, a existência de uma sociedade submetida 
a influxos contestatórios e de transformação, apresentando rupturas 
discursivas em relação ao modelo cultural vigente.

Por fim, a variável cultural é relacionada à concepção autonômica 
e independente do objeto do trabalho do jurista, conduzindo-o a uma 
atuação intramuros no âmbito do sistema jurídico; o que se contrapõe a uma 
percepção cultural de necessidade de intercâmbio de experiências entre 
as distintas disciplinas do conhecimento social para melhor apreensão da 
realidade.

Com essa visão propositiva do jurista, constata-se o surgimento de 
uma teorização crítica oposta ao cientificismo da teoria do Direito, que dá 
primazia aos enfoques funcional e axiológico. Por consequência, é possível 
observar a passagem de uma função tradicionalmente repressiva do 
Direito, como asseveram os estruturalistas, para uma função promocional 
e incentivadora. Com isso, há uma mudança na concepção de legitimidade 
do Estado e do Poder, inclusive o poder de tributar.

Perquirindo-se o significado de legitimidade, encontramos 
as seguintes definições substanciais: legitimidade como legalidade, 
legitimidade como justiça e legitimidade como racionalidade. Essa 
constatação propicia uma primeira conclusão: o sentido da palavra 
legitimidade está evidentemente vinculado ao pensamento hegemônico 
vigente em determinado momento histórico. Daí que a associação entre 
legitimidade e legalidade decorre de uma concepção positivista de 
submissão do poder aos limites do Direito estatal, o que é perceptível na 
obra de Weber; já o significado de legitimidade como adequado à razão, 
encontra esteio na doutrina jusnaturalista do século XVIII, que justifica 
o Direito através de um elemento externo metafísico – a razão, da qual 
são extraídos princípios absolutos e imutáveis que conferem validade ao 
Direito Positivo; por fim, o relacionamento semântico de legitimidade com 
justiça, o que encontrou eco nas teorias axiológicas do Direito e adquiriram 
maior evidência a partir do Pós-positivismo e o Neoconstitucionalismo, 
inerentes a um paradigma constitucionalista.30

30  Cf. ATIENZA, Manuel. El Sentido del Derecho. Barcelona: Ariel, 2001. p. 309.
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Desta forma, ultrapassando o sentido comum da linguagem 
natural para o sentido técnico da linguagem científica, o significado de 
legitimidade adquire relevância para a justificação ou fundamentação 
de alguma coisa perante alguém. Pode ser a legitimidade do Poder, a 
legitimidade da ordem jurídica ou a legitimidade do Estado. De outro 
lado, a legitimidade não se confunde com a legitimação, que se revela no 
efeito inerente a determinado instrumento ou ação realizada segundo os 
elementos, condições ou critérios de legitimidade.

Todavia, a discussão sobre a legitimidade do Estado tem se vinculado 
à questão do Poder, mais especificamente a justificação do seu exercício. 
De fato, historicamente a legitimidade do Poder se associou a argumentos 
tradicionais (representatividade social na Grécia clássica), sacros (Poder 
divino dos reis), metafísicos (exercício da razão iluminista dos déspotas 
esclarecidos) ou jurídicos. Teórico constantemente invocado sobre o tema 
da legitimidade do poder, Weber (2009a) construiu um sistema de conceitos 
interreferentes de ordem e dominação para, a partir desses fundamentos 
teóricos, chegar ao conceito de legitimidade. Com efeito, Weber (2009, p. 23) 
extrai uma correspondência entre legitimidade e legalidade, asseverando 
que a legitimidade provém da “submissão a estatutos estabelecidos pelo 
procedimento habitual e formalmente correto”.

Esse é o problema de uma legitimidade pautada apenas na 
legalidade positivista. A legitimidade necessariamente deve estar calcada 
em uma racionalidade material, isto é, uma racionalidade amparada 
por imperativos éticos. A associação da legitimidade a preceitos morais 
transforma o parâmetro de justificação para o exercício do Poder: além 
do caráter formal de adequação às leis, isto é, a legalidade, há a exigência 
de demonstração e divulgação das razões pelas quais o Poder está sendo 
exercido daquela maneira.

Ao situar a legitimidade nas questões morais de justificação, há 
uma importante cisão no conceito originalmente atrelado ao Positivismo 
legalista. A legitimidade deixa de estar conectada a uma ordem jurídica na 
qual o Poder é a representação final da coação, da violência e da repressão. 
A identificação de legalidade e legitimidade implica na aceitação passiva 
do uso da violência pelo Estado, uma vez que se trata da face mais 
representativa do Poder. 

Portanto, a perspectiva funcional do Direito imputa um critério 
teleológico ao Estado, de modo que as atividades por ele desenvolvidas 
adquirem uma referência finalística. Desde o advento das constituições 
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posteriores à Segunda Guerra Mundial, o sistema jurídico abdicou da 
pureza apregoada pelo Positivismo e formalismo jurídicos, assumindo 
a abertura a um sistema de valores, ou seja, imperativos éticos que 
vinculam o Estado (na condição de titular do Poder) e os indivíduos no 
desenvolvimento de suas atividades cotidianas. 

Desta forma, é inconcebível racionalizar a legitimidade apenas no 
que se refere ao exercício do Poder. Mais incisivamente, torna-se necessária 
a justificação da atividade estatal frente aos imperativos éticos estampados 
na própria Constituição, o que significa, evidentemente, a garantia dos 
direitos de liberdade (direitos de proteção) e a promoção e concretização 
dos direitos de igualdade e bem-estar (direitos a uma prestação).

A legitimidade do Estado é extraída da própria Constituição, 
que conforma sua estrutura e suas funções segundo normas de caráter 
jusfundamental. As normas jurídicas possuem uma fundamentalidade 
material, além da fundamentalidade formal, indicando os limites 
decisionais para a fixação da estrutura básica do Estado e da sociedade e, 
além disso, a orientação funcional do Estado a respeito dos efeitos vertical 
e horizontal do sistema de direitos fundamentais.

Diante da exigência de justificação do Estado e de fundamentação 
para o exercício de suas funções, é possível asseverar que a legitimidade do 
Estado social reside no efetivo cumprimento de sua função promocional, 
o que passa pela observância dos seguintes princípios, enunciados por 
Atienza (2001, p. 223): o princípio das necessidades básicas ou mínimo 
existencial, que impõem ao Estado a atribuição de assegurar as condições 
essenciais de subsistência ao indivíduos, resguardando-se sua dignidade; 
o princípio da cooperação, através do qual se estabelece a premissa de 
que o progresso social passa pelo mútua colaboração entre os indivíduos 
e as instituições estatais; e o princípio da solidariedade, que afirma que 
o progresso técnico e econômico da sociedade deve ser acompanhado 
de um desenvolvimento social, ensejando um benefício comum a todos, 
apesar da admissibilidade de graus diferenciados de fruição segundo as 
capacidades individuais.

Nessa perspectiva, o exercício do poder de tributar pelo Estado 
exige que os instrumentos tributários e financeiros estejam conjugados 
para a formulação de programas públicos e ações de enfrentamento de 
crises conjunturais e os problemas sociais. De fato, o Estado social possui 
uma legitimidade substancial vinculada à satisfação das funções a si 
atribuídas pela sociedade e para a efetiva concretização da lista de direitos 
fundamentais estabelecidos nas Constituições dos países ocidentais.
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A partir da necessidade de financiamento do Estado, a apropriação 
do patrimônio alheio se legitima pela observância de acordos estabelecidos 
em convenção originária dos cidadãos, mas, para além dessa legitimação 
normativo-institucional, há a necessidade de legitimação substancial do 
Estado mediante o efetivo cumprimento de um conjunto de tarefas que são 
compreendidas como essenciais à vida em sociedade e que justificam sua 
intervenção e sua existência.

4 CONCLUSÃO

Este artigo adotou como premissa a análise da dogmática tributária 
brasileira contemporânea com o objetivo de uma adequada compreensão 
do conhecimento produzido até o presente momento pelos estudiosos. 
É interessante esclarecer que o aprofundamento da pesquisa indicou a 
necessidade de resgate dos antecedentes históricos da Ciência Jurídica, o 
que propiciou o exame do desenvolvimento da Ciência e do pensamento 
moderno.

A investigação demonstrou que o conhecimento jurídico foi 
subjugado por uma perspectiva científica limitadora, que encobria silêncios, 
interesses e ilusões. O predomínio do Formalismo e do Positivismo no 
seio da dogmática jurídica fez com que o conhecimento científico obtido 
se vinculasse a parâmetros abstratos, chegando a resultados meramente 
lógicos, metódicos e sistemáticos. As verdades alcançadas através deste 
tipo de conhecimento jurídico estavam afastadas da realidade e da vida 
concreta dos indivíduos culturalmente situados.

O academicismo conservador que se encontra na doutrina brasileira 
do Direito Tributário está essencialmente associado à construção e análise 
de elementos formais das normas tributárias e da limitação da atividade 
impositiva estatal. Não existe uma preocupação com a definição de uma 
matriz tributária adequada ao exercício do poder de tributar subordinado 
à capacidade econômica dos indivíduos e à equidade no financiamento 
das atividades estatais.

A superação de uma dogmática positivista e formalista por um 
conjunto de teorias que conectam a legitimidade do Estado a uma 
racionalidade material baseada em imperativos éticos, permite extrair a 
legitimação da atividade estatal de cobrança de tributos a partir do sistema 
de direitos fundamentais fixado na Constituição brasileira de 1988.
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De outro lado, a aquisição da legitimidade através dos direitos 
fundamentais exige uma avaliação da tributação em oposição à atual 
dogmática tributária de caráter formalista e positivista. Neste sentido, 
é essencial uma associação entre os ingressos obtidos pela atividade 
impositiva e os gastos realizados pelo Estado no âmbito das políticas 
públicas democraticamente aprovadas pela sociedade.

Essa deveria ser a perspectiva fundamental da dogmática pós-
positivista do Direito Tributário.
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RESUMO: O presente artigo analisa o aspecto subjetivo do Mandado de 
Segurança e as principais polêmicas a ele ligadas ou dele decorrentes, 
especialmente o papel do advogado público. Investiga-se, portanto, a 
função da autoridade coatora, o polo passivo da lide, a errônea indicação 
da autoridade e possibilidade de correção de ofício pelo juiz, a extensão 
do direito de recorrer à autoridade indigitada coatora, a (in) existência de 
citação, o dever de contestar e seu respectivo prazo e, finalmente, o papel 
do advogado público na ação mandamental. Sustenta que somente o ente 
público figura no polo passivo da lide e que a autoridade não defende o 
ato impugnando, devendo se limitar à prestação de informações fáticas. 
Ao final, defende a autonomia do órgão de Advocacia Pública quanto à 
defesa do ato coator, como decorrência lógica do regime constitucional da 
advocacia do Estado brasileiro.
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incorrect designation of the authority and the possibility of the judge 
taking the initiative to correct it by himself, the extension of the right of 
appealing to the coercing authority, the existence or not of the process, 
the duty of defending the action and its respective term and, finally, the 
public attorney’s role in the writ of mandamus.  The paper supports that 
only the public entity may appears as defendant, as well as the authority 
shall not advocate the impugned act, being restricted to providing factual 
informations. At last, it advocates the autonomy of the public advocacy’s 
authority regarding the coercing act, as a logical consequence of the 
Brazilian State’s constitutional system of law.

Keywords:  Action for a writ of mandamus. Defendant. Answer. Public 
advocacy

1 INTRODUÇÃO

A garantia constitucional do Mandado de Segurança guarda em seu 
derredor polêmicas compatíveis com o seu papel e importância no Estado 
brasileiro. Muitas discussões permearam a sua aplicação e alcance desde 
a década de 30 do século passado até o momento atual, em que se vive os 
efeitos de uma nova lei, que “busca a maior coerência do sistema legislativo, 
para facilitar o conhecimento do Direito vigente aos profissionais da área e 
ao cidadão, mediante consolidação em diploma único, de todas as normas 
que regem a matéria” 1.

A Lei 12.016/09 inspirou-se nas “importantes conquistas 
jurisprudenciais”2 alcançadas ao longo do tempo de vigência da Lei 
1.533/51 e dos demais atos normativos sobre o tema. Assim, tem-se uma 
consolidação da legislação e da jurisprudência firmada pelos tribunais 
acerca da matéria, além de, claro, avanços e retrocessos3.

1 Trecho da Mensagem n. 824/2001, que submeteu o texto do projeto ao Presidente da República.

2 Idem.

3 Embora não seja o objeto central do presente artigo, colaciona-se excerto da obra de Scarpinella 
Bueno em que elenca a “parte menos nobre” da nova lei: “institutos como a ‘caducidade’ da medida 
liminar; a exigência de cauções para a concessão de medida liminar; a vedação, pura e simples, da 
concessão de medida liminar em alguns casos; o ‘pedido de suspensão’ e o ‘pedido de suspensão da 
não suspensão’; a vedação, pura e simples, da execução provisória em mandado de segurança toda 
vez que a liminar for vedada; a necessidade de desistência do mandado de segurança coletivo para o 
impetrante individual beneficiar-se da decisão a ser proferida no mandado de segurança coletivo, e 
assim por diante”. (SCARPINELLA BUENO, 2009, p. 4).
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É certo que a amplitude e importância do tema permitiriam – 
exigiriam, na verdade – uma obra de grande extensão, para uma análise 
devidamente aprofundada. Isso justifica a delimitação aqui proposta: 
dentre as diversas questões polêmicas e relevantes, escolheu-se analisar o 
aspecto subjetivo do Mandado de Segurança e, por consequência, o papel 
do advogado público, sob o ponto de vista processual.

Quem é a autoridade coatora? Qual o seu papel no Mandado de 
Segurança? Como fica a questão da comum alegação de ilegitimidade 
passiva? Quem é a parte passiva na ação mandamental? Deve-se contestar 
um Mandado de Segurança? Em que prazo? E as questões recursais: a 
que título a autoridade pode recorrer? Qual o papel do advogado público 
no Mandado de Segurança? Enfim, essas e outras questões diretamente 
ligadas à pertinência subjetiva no Mandado de Segurança serão abordadas 
no presente artigo.

Inicia-se com a análise do papel da autoridade coatora; em seguida, 
e em decorrência lógica do item anterior, reflete-se sobre o polo passivo no 
Mandado de Segurança; finalmente, a investigação recai sobre o papel do 
advogado público na ação constitucional, especialmente no que se refere 
à resposta processual adequada e ao dever de defender o interesse púbico 
e a legalidade.

Como não poderia deixar de ser, o artigo analisará a jurisprudência, 
ainda que anterior à Lei 12.016/09, na medida em que se mantenha 
harmônica com o sistema processual como um todo. Aliás, esse é o desafio 
do processualista moderno: analisar o processo e seus institutos com um 
olhar constitucionalizado e sistemático, sempre buscando harmonizar os 
procedimentos com os valores que norteiam a própria Jurisdição no Estado 
de Direito, ou, mais precisamente, no Estado Constitucional4.

Finalmente, registre-se que o presente artigo busca esclarecer os 
aspectos subjetivos do Mandado de Segurança e, para tal mister, utiliza 
a linguagem comum, a ordem direta, linguagem que parece adequada à 
pretensão de dizer coisas simples.

4 Nas palavras de Atienza, o Estado Constitucional é uma “culminação do Estado de Direito”, que 
“supõe a completa submissão do poder ao direito, à razão: a força da razão, frente a razão da força”. 
(ATIENZA, 2005, p. 11).



186

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 183 - 204, 2014

Jamyl de Jesus Silva

2 O PAPEL DA AUTORIDADE COATORA NO MANDADO DE 
SEGURANÇA

2.1 Ônus processual versus dever legal

Inicia-se com uma assertiva de exclusão: a autoridade coatora 
não é parte no Mandado de Segurança. E isso tem muitas implicações 
relevantes, analisadas pormenorizadamente nos itens seguintes. Por ora, 
basta consignar que a autoridade – ao contrário do que defendia Meirelles5 
– nunca foi e continua a não ser, pela nova lei, parte na ação mandamental.

É notória a natureza especial do Mandado de Segurança. Um dos 
aspectos pelos quais se manifesta a citada especialidade é a existência de 
uma autoridade pública que presta informações sobre o ato impugnado. E 
não há que se confundir o dever legal de prestar informações com o ônus 
de defender o ato impugnado. Explica-se.

A autoridade impetrada não tem o ônus6 de prestar informações, 
mas sim um dever de fazê-lo, sob as cominações legais. Andou bem o 
legislador ao prever que o Mandado de Segurança será sentenciado com 
ou sem a manifestação do Ministério Público (art. 12, parágrafo único). 
Melhor ainda agiu quando não alargou tal previsão às informações da 
autoridade, pois são obrigatórias. Não prestadas, deverá o juiz renovar 
a intimação, valendo-se dos meios coercitivos legalmente admitidos para 
que o dever da autoridade seja cumprido7.  

Veja-se que o termo “informações” refere-se a fatos e não ao Direito 
vindicado. À autoridade não é perguntado – se é que se pode assim dizer 
– acerca do Direito envolvido na ação, mas unicamente sobre os fatos. 
5 Dizia o sempre lembrado autor: “A autoridade coatora será sempre parte na causa, e, como tal, deverá 

prestar e subscrever pessoalmente as informações no prazo de dez dias, atender às requisições do 
juízo e cumprir o determinado com caráter mandamental na liminar ou na sentença. Quanto aos 
efeitos patrimoniais da decisão final, serão suportados pela Fazenda Pública atingida pelo ato do 
coator, esteja ou não representada no processo”. (MEIRELLES, 2006, p. 42)

6 A expressão ônus foi aqui empregada em seu sentido técnico: “Distingue-se o ônus da figura da 
obrigação, porquanto na obrigação – entre outras características – a prática do ato objetiva ‘favorecer’ 
a outra parte, ao passo que o ônus se caracteriza, precisamente, pela circunstância de que a prática do 
ato reverterá, via de regra, em benefício exclusivo daquele que o pratica, ou, eventualmente, e, quase 
sempre, prejudicará quem não o praticou, ou quem o tenha praticado mal”. (ARRUDA ALVIM, 2005, 
p. 288).

7 A jurisprudência do STJ, contudo, tem admitido a validade do julgamento feito sem as informações, 
nos casos em que a autoridade, devidamente intimada, não se manifestou. Foi que o restou decidido, 
por exemplo, nos EDcl nos EDcl no Recurso Especial nº 880.601 – AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 
julgado em 17.12.2013.
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Exige-se que a autoridade apresente informações sobre os acontecimentos 
narrados pelo impetrante e, eventualmente, sobre outros fatos relevantes 
que tenham sido omitidos do juízo, justamente porque importantes à 
configuração do direito líquido e certo, exigência inafastável do Mandado 
de Segurança. 

Nesse particular, calha lembrar o episódio narrado por Didier Jr8, 
no qual fora notificado para prestar informações em um Mandado de 
Segurança impetrado contra ato seu, praticado na condição de autoridade 
pública da Universidade Federal da Bahia. Contou-nos o processualista 
que, em suas informações, limitou-se a dizer: “Excelência, os fatos narrados 
pelo impetrante são verdadeiros”. E, de fato, sendo-o, isso basta.

Eis o papel da autoridade coatora. Simples assim: prestar 
informações.

2.2 Autoridade não contesta o feito

Das considerações acima, ressai evidente ser inexigível da 
autoridade que, ao prestar informações, suscite preliminares processuais, 
cite e analise a jurisprudência acerca do assunto, promova intermináveis 
citações doutrinárias sobre o Direito envolvido etc. Esse procedimento, 
que é o que ordinariamente acontece, mostra-se equivocado, ao menos na 
sistemática processual vigente.  

À autoridade coatora impõe-se, unicamente, o dever de prestar 
informações fáticas e, então, sair de cena. “Em tema de Mandado de 
Segurança, o coator é notificado para prestar informações. Prestadas estas, 
sua intervenção cessa”9. E nada mais haverá de se exigir da autoridade. 
Nas palavras de Tavares:

A importância da autoridade coatora no feito está em deter efetivamente 
o conhecimento da ocorrência. Essa circunstância a coloca em posição 
especial para fins de esclarecimento do juízo. E essa posição ratifica-
se, como observa Sério Ferraz, por estar o coator ‘jungido ao dever de 
veracidade”. É por esse motivo que o inc. I do art. 7º determina que a 
autoridade “preste as informações”. A autoridade não apresenta defesa, 
contestação ou impugnação. Seu dever funcional junge-a a veracidade 
da narrativa que apresente. Ao falar de “informações”, a Lei exige 
que sejam relatados os fatos, e não que seja apresentada a opinião da 
autoridade sobre como deveria ser julgada a causa. (TAVARES, 2009, 
p. 72)

8 Palestra proferida no III Seminário Regional de Advocacia Pública Federal, realizados nos dias 10, 11 
e 12 de maio de 2010, em Salvador (BA).

9 STF, RE 97.282/PA, Rel. Min. Soares Munhoz, DJU 24.09.82.
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É certo, portanto, que não se pode falar em defesa do ato pela 
autoridade indigitada coatora, até porque o ente público é responsável 
pelos atos de seus agentes. Por outro lado, a questão da defesa dos entes 
públicos está constitucionalizada: compete à Advocacia Geral da União e às 
Procuradorias Estaduais, Distrital10 e Municipais11 a defesa dos respectivos 
entes da federação, sendo indevida qualquer outra representação12. E 
lembre-se de que a autoridade não detém capacidade postulatória, em 
regra. 

2.3 Quem é mesmo a autoridade coatora?

Finalmente, feitas as ponderações acima, pode-se afirmar que a 
autoridade pública é uma figura processual sui generis na ação de Mandado 
de Segurança ou um “órgão anômalo”, como referido por Pereira, no voto 
que proferiu no Recurso Especial 132.296/CE, em que se conheceu do 
recurso do ente público como recurso da parte e não de litisconsorte ou 
assistente, figuras inexistentes, na hipótese. E isso porque a autoridade não 
é e nunca foi parte no Mandado de Segurança e tem unicamente o dever de 
prestar informações e, como dito, sair de cena.

10 CF, art. 131: A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão 
vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei 
complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Poder Executivo; Art. 132: Os Procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e 
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a 
representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. 

11 Na questão das procuradorias municipais, que estão sabidamente fora da previsão constitucional 
expressa, acompanha-se a posição de Fernandes, que sustenta o dever de observância de alguns 
princípios, notadamente nos municípios de grande porte. Entre eles, estão a obrigatoriedade da 
institucionalização da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF) – exceto para os pequenos municípios 
-  o princípio do concurso público (art. 37, II e § 2º, da CF), além dos princípios administrativos da 
legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. (art. 37, caput, da CF) (FERNANDES, 2010, p. 
45-46). Assim, permanece pertinente a observação de que compete à procuradoria municipal ou, 
eventualmente, à advocacia privada contratada pelo município, a defesa do ato impugnado via 
mandado de segurança.

12 A questão foi enfrentada pelo STF, especificamente quanto à AGU, na QO na RCL 8025, em que se 
decidiu, inclusive, que havendo litígio entre órgãos da União, cabe à AGU, por advogado ad hoc, 
representar as duas partes no feito. Notícia disponível em: <http://www.agu.gov.br/sistemas/site/
TemplateImagemTexto.aspx?idConteudo=113454&id_site=3>. Acesso em: 21 dez. 2010.
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Em atenção à advertência de Scarpinella Bueno sobre a acientificidade 
dos que caracterizam novos institutos com as expressões usadas acima13, 
mesmo dela discordando, conclui-se esse particular aspecto afirmando que 
a autoridade é um agente público com o dever legal de colaboração com o 
processo de Mandado de Segurança. Não há obrigatoriedade em classificá-
la num dos institutos clássicos do Processo Civil (parte, litisconsorte, 
assistente etc.), menos ainda de se criar uma categoria própria. Basta saber 
quem ela é e qual o seu papel no processo. 

2.4 Direito de recorrer: art. 14, § 2º, da Lei 12.016/09

Para enfrentar eventuais objeções, é importante tratar de um aspecto 
comumente levantado pelos que sustentam ser a autoridade “parte” no 
Mandado de Segurança, que é a previsão trazida pelo § 2º do art. 14 da Lei 
12.016/09: “estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer”. 

Ora, trata-se de regra que nem mesmo precisaria ser positivada não 
fosse a equivocada jurisprudência que se construiu a respeito da matéria. 
De fato, a autoridade pode recorrer da sentença concessiva do Mandado 
de Segurança. E assim o é – e sempre deveria ter sido, mesmo sob a égide 
das leis anteriores – porque se trata de um terceiro potencialmente atingido 
pela decisão. E o raciocínio não é complexo. 

Somente se concede a segurança buscada pelo impetrante quando 
resta reconhecida a ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado pelo 
agente. Noutras palavras, a concessão da segurança pressupõe ilicitude na 
conduta do impetrado. É manifesto, portanto, que a autoridade impetrada 
poderá ser responsabilizada – ao menos em tese – pelos prejuízos advindos 
do seu ato ilícito/abusivo. Assim, por ter sua esfera jurídica alcançada, 
pode – como sempre pôde – recorrer da sentença, na condição de terceiro 
interessado.

Ocorre que o STJ, sob a égide da lei anterior, pacificou entendimento 
de que autoridade não pode recorrer da sentença14. Sem qualquer 
contradição ou paradoxo, esse entendimento estava correto! Afina-se com 
o sustentado neste artigo, já que separa – ao menos na seara recursal – as 

13 Disse o ilustre processualista: catalogar institutos jurídicos com adjetivos como “diferenciado”, “anômalo”, 
sui generis, denota postura acientífica. O trabalho da ciência, inclusive da jurídica, é pesquisar a realidade 
jurídica dos institutos, mesmo que estabelecendo que se trata de algo novo, distinto, inédito até o momento. Não é 
suficiente destacar a existência de um instituto novo, que não pode ser equiparado aos demais. É mister catalogá-
lo.  (SCARPINELLA BUENO, 2009, p. 39).

14 AgRg no AI 1.068.039, Rel. Min. Nilson Naves; REsp 553.959, Rel. Min. Castro Meira; AgRg no Ag 
954.176, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; REsp 260.655, Rel. Min. Gilson Dipp.
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funções da autoridade e do ente público, este, sim, legítimo a recorrer da 
sentença. 

Mas que não se confunda: a negativa de legitimidade à autoridade 
sempre foi (ou deveria ter sido) para recorrer como parte, em defesa 
do ente público. Esse entendimento apenas aplica as regras gerais da 
recorribilidade, especificamente quanto à legitimidade. Assim, o § 2º 
do art. 14 da nova lei simplesmente reconhece à autoridade um direito 
que ela já tinha e que já havia sido, em diversos casos, reconhecido pela 
jurisprudência: o de recorrer como terceiro interessado15. Observe-se:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – MANDADO 
DE SEGURANÇA LIMINAR: ATAQUE VIA AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – LEGITIMIDADE PARA RECORRER. 1. Tem 
legitimidade para recorrer, no Mandado de Segurança, em princípio, o 
órgão público, e não o impetrado, que age como substituto processual 
da pessoa jurídica na primeira fase do writ.  2. Ao impetrado faculta-se, 
não obstante, a possibilidade de recorrer como assistente litisconsorcial 
ou como terceiro, apenas a fim de prevenir sua responsabilidade pessoal 
por eventual dano decorrente do ato coator, mas não para a defesa 
deste ato em grau recursal, a qual incumbe à pessoa jurídica de direito 
público, por seus procuradores legalmente constituídos. 3. Embargos de 
divergência conhecido, mas improvido. (STJ, Corte Especial, Rel. Min. 
Eliana Calmon, DJ 17.12.04, com grifos adicionados)16. 

Apesar do equívoco contido no item 01 da ementa – por falar em 
substituição processual, valendo-se da também equivocada terminologia 
legal –, o item 2 é esclarecedor: a autoridade pode e sempre pôde recorrer 
como terceiro interessado, ao albergue da regra geral de Processo Civil 
contida no art. 499 do Código de Processo Civil - CPC. Daí a conclusão 
a que se chega de que o § 2º do art. 14 da Lei 12.016/09 em nada altera 
o aspecto subjetivo da ação mandamental, mas tão somente afasta as 
manifestações equivocadas da jurisprudência, sob a égide da lei anterior, 
que eventualmente negavam à autoridade o direito de recorrer da sentença, 
na condição de terceiro interessado.

2.5 Indicação equivocada da autoridade coatora e ilegitimidade passiva

Ainda quanto à autoridade coatora, resta enfrentar uma questão 
relevante e não menos polêmica: o que fazer se o impetrante indica 
erroneamente a autoridade coatora?
15 Aplicação subsidiária do art. 499 do CPC: O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo 

terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. § 1º Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de 
interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.

16 No mesmo sentido: REsp 264.632/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 19.11.2007; AgRg no 
REsp 901794/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 03.11.08.
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De início, registre-se que se está analisando uma garantia 
constitucional. Assim, a interpretação de todos os aspectos que a 
envolvem deve levar em consideração a otimização de sua eficácia, sob 
pena de mitigação da efetividade da norma constitucional. É com esse 
norte, portanto, que será analisada a questão da indicação equivocada da 
autoridade coatora.

Pois bem. A jurisprudência tem entendimento firme no sentido 
de que a indicação equivocada da autoridade coatora enseja a extinção 
do feito, por ilegitimidade passiva17. E isso é lamentável. Ora, legítima 
ou ilegítima, na seara processual, é a parte, seja ativa ou passiva na lide. 
E, como dito acima, a autoridade não é parte no feito. Ilustrativamente, 
observe-se o seguinte julgado do STF:

MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM. 
INCOMPETÊNCIA. Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido 
de que a errônea indicação da autoridade coatora pelo impetrante 
impede que o Juiz, agindo de ofício, venha substituí-la por outra, 
alterando, desse modo, sem dispor de poder para tanto, os sujeitos que 
compõem a relação processual, especialmente se houver de declinar de 
sua competência, em favor do Supremo Tribunal Federal, em virtude da 
mutação subjetiva operada no pólo passivo do “writ” mandamental. - A 
mesma orientação, por identidade de razão, se aplica ao caso presente, 
em que o Mandado de Segurança não foi impetrado contra ato do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, mas, sim, contra ato do 
Secretário-Geral desse Tribunal, não podendo os impetrantes, depois 
de prestadas as informações e já decorrido o prazo de decadência para 
a sua impetração, emendar ou alterar de forma direta ou indireta, a 
indicação da autoridade coatora. Questão de ordem que se resolve no 
sentido de não se conhecer do Mandado de Segurança, determinando-
se a devolução dos autos ao Juízo de origem. (MS 22.970 – QO/DF, Rel. 
Min. Moreira Alves, Dj 24.04.98).

Apenas o aspecto até aqui apontado – impropriedade de se falar 
em (i)legitimidade para quem não é parte do feito – basta para denotar 
o equívoco de se decidir pela ilegitimidade passiva em decorrência da 
indicação equivocada da autoridade. Mas é preciso ir além: indagar qual 
a solução adequada à hipótese de indicação errônea da autoridade, de 
forma a potencializar o remédio constitucional, dando-lhe o maior alcance 
possível na defesa de direitos líquidos e certos.

17 STJ, RMS 6708/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 08.10.01; STJ, CC 29.765/PB, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 
27.11.00.
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Nesse particular aspecto, a jurisprudência pacificou o entendimento 
de que não é possível a correção de ofício pelo juiz. Tal posicionamento, 
que nitidamente distorce o princípio dispositivo, milita em desfavor da 
eficácia da garantia constitucional do Mandado de Segurança, já que o 
polo passivo da lide não mudaria, para os que nele admitem – como aqui 
se faz – somente a pessoa jurídica de Direito Público. Há um julgado do 
STJ bastante emblemático, que merece citação, quanto ao que interessa à 
reflexão presente:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE 
QUE DEFENDEU O MÉRITO DO ATO IMPUGNADO. LEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICAÇÃO. 
PRECEDENTES DO STJ.  1. O mandado de segurança, à luz de sua 
essência constitucional, como singular garantia, admite que o juiz, 
nas hipóteses de indicação errônea da autoridade impetrada, permita 
sua correção através de emenda à inicial ou, se não restar configurado 
erro grosseiro, proceder a pequenas correções de ofício, a fim de que o 
writ cumpra efetivamente seu escopo maior. 2. Destarte, considerando 
a finalidade precípua do mandado de segurança que é a proteção 
de direito líquido e certo, que se mostre configurado de plano, bem 
como da garantia individual perante o Estado, sua finalidade assume 
vital importância, o que significa dizer que as questões de forma não 
devem, em princípio, inviabilizar a questão de fundo gravitante sobre 
ato abusivo da autoridade. Consequentemente, o Juiz, ao deparar-
se, em sede de mandado de segurança, com a errônea indicação da 
autoridade coatora, deve determinar a emenda da inicial ou, na hipótese 
de erro escusável, corrigi-lo de ofício, e não extinguir o processo sem 
julgamento do mérito. 3. A errônea indicação da autoridade coatora não 
implica ilegitimidade ad causam passiva se aquela pertence à mesma 
pessoa jurídica de direito público; porquanto, nesse caso não se altera a 
polarização processual, o que preserva a condição da ação.4. Deveras, a 
estrutura complexa dos órgãos administrativos pode gerar dificuldade, 
por parte do administrado, na identificação da autoridade coatora, 
revelando, a priori, aparência de propositura correta. (...) (STJ, RMS 
21508/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.05.08).

O precedente acima tem alguns méritos: 1) separa claramente a 
posição ocupada pela autoridade daquela ocupada pelo ente, reconhecendo 
que somente quanto a este se pode falar em (i)legitimidade; 2) admite 
que o juiz determine a correção da autoridade, indicada erroneamente, 
através de emenda à inicial; 3) consigna a possibilidade do juiz corrigir 
de ofício erros de forma, em prestígio à “finalidade precípua do Mandado 
de Segurança, que é a proteção de direito líquido e certo”; 4) reconhece a 
natureza especial de garantia constitucional do Mandado de Segurança e, 
assim, interpreta a sistemática processual de forma a dar-lhe maior eficácia.
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Eis a solução apresentada no julgamento acima, com a qual se 
concorda em inteireza: permitir a emenda à inicial sempre que a equivocada 
indicação da autoridade coatora inviabilizar o enfrentamento do mérito do 
mandamus e, quando se tratar de mero erro formal, admitir a retificação de 
ofício, pelo juiz, preservando a eficácia da garantia constitucional.

A retificação de ofício da autoridade impetrada não pode ser 
confundida com a equivocada prática de inclusão de réu de ofício, pelo 
juiz. No caso do Mandado de Segurança, a autoridade não é parte e, pois, 
eventual modificação pelo juiz – se por outra autoridade vinculada ao 
mesmo ente – não altera os pólos da lide. Assim, não viola a regra básica 
do sistema processual civil, de que ninguém pode ser obrigado a litigar 
contra quem não deseja, extraível, dentre outros, do art. 47, parágrafo 
único, do CPC.

Em resumo, o juiz pode modificar de ofício, se houver um erro 
manifesto e a autoridade substituta integrar a mesma pessoa jurídica da 
anteriormente indicada. E deve permitir, a pedido da parte, a emenda 
à inicial, para retificar eventual equívoco de indicação, ainda que 
isso implique a modificação de competência. Afinal, como é sabido, a 
competência para julgamento do Mandado de Segurança define-se pela 
categoria da autoridade coatora e por sua sede funcional (MEIRELLES, 
2006, p. 72) e, assim sendo, eventual alteração pode implicar a modificação 
da competência – tanto da justiça local para a federal e vice-versa, quanto da 
competência em razão do local (sede funcional) da autoridade impetrada 
e, ainda, da competência por prerrogativa de função. Nada disso, porém, 
impede a retificação da autoridade coatora.

Evidentemente, se a alteração da autoridade coatora implicar a 
alteração da competência – que é absoluta, registre-se18 – deve o juiz 
remeter os autos à autoridade competente, ao invés de extinguir o feito, 
sob pena de menoscabo à máxima efetividade das normas constitucionais. 
Afinal, é inadmissível que o Poder Judiciário, de forma indireta, negue 
ou mitigue a força normativa da Constituição Federal e minimize o papel 
democrático da garantia constitucional ao Mandado de Segurança. 

Em que pese sustentar-se, neste artigo, posição diametralmente 
oposta àquela historicamente defendida por Meirelles quanto ao polo 
passivo, nesse particular, seus ensinamentos são seguidos sem ressalva: 

18  STJ, 5ª T., REsp 257.566/PR, Rel. Min. Felix Fisher, DJ 08.10.01, p. 239. 
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Muito se tem discutido – e os tribunais ainda hesitam – se a errônea 
indicação da autoridade coatora conduz à carência da impetração 
ou admite correção para o prosseguimento do mandado contra o 
verdadeiro coator. Sustentamos que o juiz pode – e deve – determinar a 
notificação da autoridade certa, como medida de economia processual, 
e, sendo incompetente, remeter o processo ao juízo competente (CPC, 
art. 113, § 2º) (MEIRELLES, 2006, p. 64).

Parece ser essa a única medida consentânea com o constitucionalismo 
da efetividade, com vistas à efetivação de direitos fundamentais. A 
posição predominante na jurisprudência, felizmente, é pela possibilidade 
de declínio da competência, quando decorrência da modificação da 
autoridade impetrada. 

3 A PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA LIDE

3.1 A pessoa jurídica é a única ré no Mandado de Segurança

Das considerações feitas no item anterior, resta evidente que a 
parte passiva no Mandado de Segurança é unicamente o ente público – ou 
mesmo o privado em exercício de função pública. O equívoco das teses 
de que a autoridade é parte no feito, representante, litisconsorte etc., já foi 
devidamente demonstrado acima. Assim, resta evidenciar porque o ente 
– e somente ele – figura no polo passivo da lide. E há pelo menos três 
motivos fundamentais.

Em primeiro lugar, há de se perceber que somente o ente público 
suporta os efeitos diretos da decisão proferida no Mandado de Segurança. 
Disso ninguém duvida, nem mesmo aqueles que sustentam ser a autoridade 
a parte obrigatória da lide19. Usando um argumento extremo, se não fosse 
a pessoa jurídica integrante do polo passivo, nem mesmo teria dever de 
cumprir o julgado, já que estaria fora dos limites subjetivos da decisão20.

O segundo motivo fundamental é que “a autoridade coatora não 
mantém nenhuma relação jurídica com o impetrado, mas sim a pessoa 
jurídica de Direito Público”. (TAVARES, 2009, p. 73). Assim, se a relação 
jurídica que motivou a impetração estabelece-se entre o impetrante e a 
pessoa jurídica, é inegável a posição de ré ocupada por esta.  

19 “Continua, é bom esclarecer, pertencendo à pessoa jurídica o direito originário de recorrer da sentença 
que defere a segurança postulada, pois são direitos, poderes e interesses seus que, fundamentalmente, 
estão em jogo no processo”. (THEODORO JR., 2009, p. 9).

20 Porque aplicável a regra geral do art. 472: A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, 
não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem 
sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa 
julgada em relação a terceiros”.
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Finalmente, observe-se que a morte da autoridade indigitada coatora 
não implica a sucessão processual, sendo inaplicável o art. 43 do CPC21. No 
mesmo sentido, a exoneração ou demissão da autoridade, após prestadas 
as informações, não tem relevância para a ação mandamental, que seguirá 
seu curso regular, justamente porque não há alteração no polo passivo.

Como se vê, por mais que respeitáveis juristas sustentem o 
contrário22, os argumentos acima postos mostram ser irrefutável a tese 
de que a pessoa jurídica é ré no Mandado de Segurança, e somente ela. 
A exceção é a admissão de litisconsortes passivos necessários – terceiros 
alcançáveis pela sentença, e não a autoridade – questão pacificada em 
nossa jurisprudência23.

3.2 Há citação no Mandado de Segurança?

É certo que a Lei 12.016/90, assim com sua antecessora, a Lei 1.531/55, 
não se refere à citação em nenhum de seus dispositivos. Aliás, muitas 
das polêmicas travadas pela doutrina e jurisprudência em derredor do 
Mandado de Segurança decorrem justamente da imprecisão do legislador 
ao regulamentar o instituto.

Quando o Brasil deliberadamente reduziu o alcance do habeas 
corpus24, “na esteira do que ocorrera nos Estados Unidos e na Inglaterra” 
(MENEZES DIREITO, 2003, p. 8), para negar-lhe aptidão para a tutela 
de direitos civis25, nasceu o nosso Mandado de Segurança, inserto 

21 Art. 43. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos 
seus sucessores, observado o disposto no art. 265.

22 Entre os mais reconhecidos, ver Scarpinella Bueno (2009, p. 36), que sustenta haver litisconsórcio 
passivo necessário e fala expressamente em “dupla citação”, e Menezes Direito (2003, p. 101), 
defensor de que “somente a autoridade coatora tem legitimação passiva, devendo prestar e assinar as 
informações no prazo de 10 dias e cumprir o que for determinado na liminar ou na sentença”.

23 Súmula 701 do STF: No mandado de segurança impetrado pelo MP contra decisão proferida em 
processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo; No mesmo sentido, na seara 
cível, ver REsp 1.106.804/PB, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 05.10.09.

24 A limitação do habeas corpus se deu, precisamente, na reforma constitucional de 1926.

25 Barbi fornece a notícia do que chamou de “primeiras soluções brasileiras” à insuficiência do processo 
tradicional: “O direito brasileiro, depois de uma frustrada e frágil tentativa de imitação do sistema 
francês de dualidade de jurisdição, esboçada na época imperial, enveredou, com a República, no 
caminho da unidade de jurisdição. A ineficiência dos procedimentos tradicionais, herdados do direito 
comum, provocou a criação de um rito específico na Lei nº 221, de 1894 que, todavia, não alcançou 
êxito na prática forense. O fracasso da iniciativa induziu os postulantes a tentar a utilização dos 
remédios possessórios que, além de rápidos, eram dotados de execução específica, adequada à exata 
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na Constituição Federal de 1934 e regulamentado pela Lei 191/36 e, 
posteriormente, pelo Código de Processo Civil de 1939. 

A Lei 191/36 assim regulamentava essa nova ação: 
Lei 191/36 – Art. 8º A inicial será desde logo indeferida quando não for 
caso de Mandado de Segurança ou lhe faltar alguns dos requisitos desta 
lei.
§ 1º Conhecendo do pedido, o juiz imediatamente: a) mandará citar o 
coator, por oficial do juízo, ou por precatória, a fim de lhe ser entregue a 
segunda via da petição inicial, com a respectiva cópia dos documentos; 
b) encaminhará, por ofício, em mão do oficial do juízo ou pelo correio, 
sob registro, ao representante judicial, ou, na falta, ao representante 
legal da pessoa jurídica de direito público interno, interessada no caso, a 
terceira via da petição inicial com as respectivas cópias dos documentos.
(...)
§ 3º Na contra-fé da citação, a que se refere a letra a do § 1º, assim 
como no ofício de que trata a letra b do mesmo parágrafo, será fixado o 
prazo de dez dias úteis, que correrá em cartório, depois de juntar-se aos 
autos a contra-fé e o recibo do ofício, para apresentação da defesa e das 
informações.

Posteriormente, o Código de Processo Civil de 1939 também tratou 
da matéria, de maneira explícita:

Art. 322. Despachando a petição inicial, o juiz mandará:
I – notificar o coator, mediante ofício entregue por oficial de justiça e 
acompanhado da 3ª via da petição inicial, instruída com cópias dos 
documentos, a fim de prestar informações no prazo de dez (10) dias;
II – citar o representante judicial, ou, à falta do representante legal da 
pessoa jurídica de direito público interessada na ação.
(...)
§ 2º O prazo para contestação será de dez (10) dias.

Veja-se que tanto a lei de 1936 como o CPC de 1939 eram explícitos 
quanto a aspectos relevantes e hoje controvertidos: havia previsão expressa 
de citação; falava-se expressamente em “defesa” e em “informações”, 
como atos distintos; fixava-se prazo para resposta e informações. 

Não é essa, contudo, a realidade legislativa dos últimos sessenta 
anos. As Leis 1.533/55 e 12.016/09 não trataram de citação, o que, data 
vênia, não autoriza a leitura feita por Theodoro Jr. (2009, p. 11) de que “o 

restauração do direito violado, nem sempre reparável por via de indenização pecuniária. Repelidos 
pelos tribunais, experimentaram, sob a direção insuperável de Rui Barbosa, obter igual resultado com 
o uso do habeas corpus, ampliando-o à proteção de direitos outros que não o de liberdade corporal. 
O êxito obtido nos tribunais foi, todavia, contido pela reforma constitucional de 1926, destinada a 
restringir o habeas corpus ao seu campo de ação tradicional” (BARBI, 2009, p. 2).
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Mandado de Segurança é proposto, diretamente, em face da autoridade 
que praticou o ato abusivo, a quem se determinará, em lugar da tradicional 
contestação, a prestação de informações no prazo de lei”.

Ao contrário, a previsão contida no inciso II do art. 7º refere-se exata 
e simplesmente ao ato citatório. Aliás, tem-se um conceito legal de citação, 
contido no art. 213 do CPC, segundo o qual “citação é o ato pelo qual se 
chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender”. Na doutrina, em 
conceito mais elaborado, mas que, em essência, guarda o mesmo sentido 
e simplicidade. Afirma Marinoni que “a citação é o nome técnico-jurídico 
que se dá à comunicação feita ao réu a respeito da propositura da ação, 
dando-se prazo para a sua defesa”. (MARINONI, 2008, p. 315)

 É evidente que a ciência que é dada à pessoa jurídica, em obediência 
ao inciso II do art. 7º da nova Lei de Mandado de Segurança, serve simples 
e justamente para que, querendo, defenda-se. Trata-se, pois, de inegável 
citação, como defende, conclusivamente, Scarpinella Bueno:

A regra em comento, ao prescrever que se dê ciência ao “órgão de 
representação judicial da pessoa jurídica interessada” (...) “para que, 
querendo, ingresse no feito” (isto é, no processo), deve ser entendida 
como citação daquela entidade. A citação, nos precisos termos do art. 
213 do Código de Processo Civil, é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 
de que há um processo em seu desfavor, viabilizando a oportunidade 
de se defender. (2009, p. 37)

 Admitindo-se, portanto, que há citação no Mandado de Segurança 
– art. 7º, II da Lei 12.016/09 – cumpre investigar seus consectários. É o que 
se faz adiante.

3.3 O prazo de resposta

Chega-se, finalmente, a uma questão verdadeiramente 
controvertida. Como boa parte da doutrina entende que “não há citação, 
não há contestação. Inexiste a figura do réu, contra quem se faz pedido” 
(CONCEIÇÃO, 2009, p. 1), a questão do prazo de defesa resta um tanto 
quanto prejudicada na análise doutrinária. 

No presente artigo, a tese é de que há réu, há citação, há defesa. 
Assim, impõe-se o dever de enfrentar a indagação acerca do prazo de 
resposta dado à pessoa jurídica, em face do silêncio da lei. En passant, 
falou-se acima do tratamento legislativo dado à questão pela Lei 191/36 
e pelo CPC de 1939, que fixavam prazo para resposta em dez dias úteis 
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e dez dias, respectivamente. De fato, embora ausente qualquer previsão 
específica na lei atual, há de se reconhecer que a previsão contida no CPC 
(art.188), no particular, é inaplicável ao Mandado de Segurança. 

Inicialmente, repise-se que se trata de uma garantia constitucional 
de natureza especial ou, como recentemente se manifestou o STF, de uma 
“ação de rito especial peculiar”26. Essa peculiaridade ou especialidade, 
conforme asseverado acima, liga-se essencialmente à efetividade da 
ordem emanada e ao aspecto temporal envolvido, leia-se, à urgência. Daí 
ser contrária à natureza da ação e à lógica do procedimento do Mandado 
de Segurança – ao menos em sua primeira fase – a prerrogativa contida no 
art. 188 do CPC.

Diante dessa constatação, impõe-se indagar: qual o prazo de defesa 
deferido ao réu no Mandado de Segurança? Resposta necessária: dez dias. 
E tal solução especa-se – além de na natureza especial da ação/garantia 
constitucional – no art. 9º da Lei 12.016/09, que criou um inafastável dever 
à autoridade impetrada:

Art. 9º As autoridades administrativas, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou 
órgão a que se acham subordinadas e ao Advogado-Geral da União ou 
a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do Município 
ou da entidade apontada como coatora cópia autenticada do mandado 
notificatório, assim como indicações e elementos outros necessários às 
providências a serem tomadas para a eventual suspensão da medida e 
defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder.

Veja-se que esse artigo, além de corroborar a tese sustentada acima 
– de que a autoridade não defende, não contesta, não representa, pois 
se assim o fosse, não teria o dever de prestar à AGU ou demais órgãos 
“indicações e elementos necessários à defesa do ato apontado como 
ilegal” – deixa evidente que o órgão de representação judicial do réu 
deverá receber em 48 horas os elementos necessários à defesa, contadas da 
notificação à autoridade coatora.

Se, de fato, fosse aplicável a regra geral do CPC, seria inútil e 
desproporcional o referido art. 9º, por fixar tão exíguo prazo – de 48 horas 
– à autoridade pública, já que a Advocacia Pública disporia de 60 dias para 
contestar o feito. Mas não é só isso.

26 MC no MS nº 28.784/DF, Rel. Min. Celso de Mello.



199

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 183 - 204, 2014

Velha Polêmica na “Nova” Lei do Mandado de Segurança: A Pertinência 
Subjetiva no Writ sob o Regime da Lei 12.016/09  e o Papel do Advogado Público

Mesmo sob a égide das constituições anteriores, a lei fixava prazo de 
10 dias (úteis ou não) para a defesa do ato, à parte a discussão sobre quem 
deveria fazê-la. Aí surge uma intrigante questão: porque o legislador do 
século XXI, empurrado pelos ares do processo justo, da máxima eficácia da 
norma constitucional, do “processo de resultados”27, admitiria a aplicação 
da regra geral – 60 dias – em desprestígio à especialidade da garantia do 
mandamus? A ausência de resposta plausível a essa indagação denota, 
mais uma vez, que o art. 188 do CPC é inaplicável ao prazo de resposta no 
Mandado de Segurança.

Finalmente, é preciso considerar o procedimento do Mandado de 
Segurança dentro do sistema em que foi concebido. Veja-se, sem descer a 
pormenores, que após o despacho da inicial, terá dez dias a autoridade para 
prestar informações, mais dez dias o Ministério Público para exarar parecer 
e, com ou sem este, trinta dias o juiz para sentenciar necessariamente o 
feito28. Se admitirmos a aplicação da regra geral do CPC, a pessoa jurídica 
de direito público responderia à ação após a sentença (!) ou impediria a 
prolação desta, no prazo de lei, para que o juiz aguardasse a “defesa” do 
réu.

A análise sistemática do Mandado de Segurança não pode levar a 
outra conclusão, senão a de que o réu tem dez dias para – querendo – 
contestar o feito, até porque as razões jurídicas do ente público devem estar 
disponíveis ao Ministério Público, por ocasião de seu parecer. Eventuais 
dificuldades administrativas não podem servir de óbice ao entendimento 
aqui esposado, já que a eficácia do mandamus – que justamente serve 
para proteger o cidadão de abusos do próprio Estado – não pode ser 
condicionada às contingências da administração pública. Mas esse aspecto, 
por essencial, será abordado nos tópicos seguintes.

4 O PAPEL DO ADVOGADO PÚBLICO NO MANDADO DE 
SEGURANÇA

4.1 A Advocacia de Estado 

Admitida a premissa de que a autoridade não é parte e que, portanto, 
deve se limitar à apresentação de informações, impõe-se a reflexão sobre o 
papel da Advocacia Pública no Mandado de Segurança.
27 “O processo para bem desempenhar a instrumentalidade que lhe é própria há de ser compreendido 

inteligentemente e com uma dose inevitável de fluidez. A inflexibilidade e a rigidez são próprias do 
formalismo ultrapassado e não coexistem com o moderno processo de resultados”. (THEODORO JR, 
2001, p. 31). 

28 Art. 12 da Lei 12.016/09.
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É certo que a dicção do inciso II do art. 7° da Lei 12.016/09 não foi 
das melhores, mas teve o mérito de utilizar a expressão “querendo”, para 
deixar claro que a pessoa jurídica – representada nos termos do art. 131 e 
132 da CF – não tem o dever de defender o ato impugnado, de maneira 
incondicional.

Como dito acima, há os que vêem nesse dispositivo uma justificação 
à tese de litisconsórcio entre a autoridade e o ente púbico, já que este 
ingressa no feito, “querendo”. Não é disso que se trata. Tem-se um 
dispositivo consentâneo com o verdadeiro papel da Advocacia Pública, 
que é defender o Estado ainda que, nesse mister, tenha que reconhecer e 
combater ilegalidades praticadas por agentes públicos.

E é disso que trata a lei: “citar” o órgão de representação da 
pessoa jurídica para que, apenas na hipótese de concluir pela legalidade 
e legitimidade do ato praticado, apresente defesa, ao bem do interesse 
público. Essa é a justificativa para a expressão “querendo”, contida no 
inciso II do art. 7º da Lei 12.016/09, conforme salienta Morais:

 Se a cientificação determinada pelo art. 7º, II, da Lei 12.016/2009 
corresponde à citação da pessoa jurídica de direito público, parece-nos 
que o legislador agiu muito bem quando deixou o encargo de decidir 
sobre a intervenção técnico-jurídica no Mandado de Segurança ao seu 
próprio representante judicial.

A uma porque a atribuição de tal responsabilidade ao representante 
judicial encontra-se em consonância com a importância da função 
essencial à Justiça que lhe atribuiu a própria Constituição e com a 
profissionalização do quadro de membros de carreiras jurídicas da 
União, sob as quais se considera que os órgãos de representação 
judicial devem atuar sob a concepção de órgão de Estado, não como 
órgão de governo, adotando postura processual compatível com as 
evoluções contemporâneas impostas pelos direitos constitucional e 
processual brasileiros e com sua responsabilidade pela concretização do 
interesse público primário a que fazem jus todos os cidadãos brasileiros. 
(MORAIS, 2010, p. 217)

Finalmente, registre-se que ninguém se torna parte de um processo 
quando opta por respondê-lo (excepcionar, contestar, reconvir etc.). A 
condição de réu não é uma opção e não depende da vontade do demandado, 
mas se perfaz com o ato citatório. Esse registro é importante para deixar 
evidente que a citação no Mandado de Segurança – a que não se deu o 
nome de citação, como analisado acima – impõe à Advocacia Pública o 
dever de analisar o ato impugnado e o Direito envolvido e, se assim o 
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entender, defendê-lo em juízo. Isso não quer dizer, contudo, que possa o 
órgão de defesa do Estado optar pelo ingresso, ou não, no feito. A opção, 
conforme citação acima transcrita, é quanto “à intervenção técnico-jurídica no 
Mandado de Segurança” para defender o ato impugnado.

Para que não reste zona de penumbra nesse particular, registre-
se que não se admite ou se defende a inércia da Advocacia Pública em 
face do ato citatório. Ao contrário: sustenta-se que o legislador foi feliz ao 
repisar – já que é possível extrair tal entendimento da própria Constituição 
Federal – que o órgão de Advocacia de Estado, função essencial à Justiça, 
não está obrigado a defender o ato, justamente porque atua para preservar 
a legalidade e o interesse público. Nas palavras de Fernandes:

O Procurador deve defender os interesses da entidade de direito 
público, uma vez que é advogado do Estado, mas quando houver uma 
anormalidade no sistema e o ente federado buscar ir de encontro ao 
interesse público primário, o advogado deve encontrar instrumentos 
para a solução dessa amorfia sistêmica, já que, como ressaltado pelo 
ilustre professor [Bandeira de Mello], os interesse particulares do Estado 
(interesse público secundário) não podem ir de encontro aos interesses 
da sociedade (primário). (FERNANDES, 2010, p. 24).

Se a advocacia de Estado não pode contrariar o interesse público 
primário em proveito do secundário – específico ou casuístico do ente 
que representa – menos ainda deverá defender ato ilícito de autoridade 
pública, simplesmente porque representa o réu do feito, a pessoa jurídica 
de Direito Público. E essa é uma percepção essencial para o advogado 
público, pois defender um ato ilícito é atuar em desfavor do cidadão e da 
sociedade, algo incompatível com o papel e a estatura constitucionais da 
Advocacia Pública.

5 CONCLUSÕES

Conforme apontado na introdução, o presente artigo tem a pretensão 
de enfrentar as polêmicas acerca do polo passivo na ação de Mandado 
de Segurança bem como a relevância do tema na definição do papel do 
advogado público.  Assim, para não fugir dessa perspectiva prática, 
conclui-se com as seguintes assertivas:

a) A autoridade impetrada não é parte, substituta processual, 
representante nem litisconsorte da pessoa jurídica de Direito Público na 
ação de Mandado de Segurança.
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b) A autoridade coatora é um agente público com o dever legal de 
colaboração com o processo de Mandado de Segurança. Trata-se de um 
informante processual, um agente público em colaboração com a justiça, 
ou mesmo um órgão anômalo em atuação processual.

c) Não há que se falar em ônus processual imposto à autoridade, 
mas em dever legal de prestar informações. Assim, não há revelia por 
inércia do impetrado.

d) O juiz deve permitir emenda à inicial para correção de eventual 
equívoco na indicação da autoridade coatora, ou mesmo corrigi-la de 
ofício, em caso de erro material ou equívoco manifesto, desde que não 
seja modificado o pólo passivo da lide (pessoa jurídica a qual se vincula a 
autoridade impetrada). 

e) O ente público é a parte – e a única parte passiva – no Mandado 
de Segurança, a ser representada pela Advocacia Geral da União, 
Procuradorias Estaduais, Distrital, Procuradorias dos Municípios ou, em 
casos excepcionais, notadamente de pequenos municípios, por escritórios 
de advocacia privada.

f) Há citação no Mandado de Segurança – art. 7º, II, da Lei 12.016/09 
– e, portanto, deve haver defesa, salvo quando o ato impugnado for, de 
fato, ilícito, ilegítimo, contrário ao interesse público.

g) A Advocacia Pública é advocacia do Estado brasileiro (e não dos 
governos ou dos governantes/autoridades) e, assim, deve ter autonomia 
para não defender ato ilegal ou abusivo da autoridade, mas, ao contrário, 
para recomendar sua retificação/anulação, evitando ou extinguindo o 
litígio no Poder Judiciário.

Quanto à última assertiva, é necessário ter em conta o real alcance 
da Advocacia Pública como uma “função essencial à justiça”. Confunde-
se, por vezes, uma ideia de tamanha importância e abrangência com a 
mera essencialidade ao Poder Judiciário, o que representa um lamentável 
equívoco. O advogado público é essencial ao valor justiça encontrado e 
encontrável, comumente, antes, fora e além do Poder Judiciário.

É justamente por isso que não se pode negar eficácia a institutos de 
proteção à dignidade e à cidadania, ainda que em desfavor dos governos e 
autoridades, posto que o advogado público é advogado do Estado, não do 
governo, e essencial à Justiça, não ao Poder Judiciário. 
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RESUMO: O presente artigo busca demonstrar as relações existentes 
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INTRODUÇÃO 

Desde as iniciais discussões doutrinárias sobre uma teoria do 
Direito, sempre houve intensa controvérsia a respeito da relação existente 
entre os âmbitos jurídico e moral. Não se pode negar que o Direito e a 
Moral compartilham entre si diversos vocabulários e terminologias, sendo 
certo, ainda, que o ordenamento jurídico parece incorporar determinados 
valores morais da sociedade (VILAJOSANA, 2007). 

Com efeito, as leis possuem terminologias que recordam o âmbito 
da Moral. Fala-se de direitos e deveres; normas, regras e princípios; 
obrigações e responsabilidades etc. Há, pois, um vocabulário normativo 
que une indubitavelmente o Direito e a Moral, embora alguns críticos 
afirmem que o uso de expressões da seara moral apenas sirva para que 
os detentores do Poder legitimem, sub-repticiamente, as normas jurídicas 
vigentes. 

Ademais, é indiscutível que o sistema jurídico incorpora diversos 
valores morais constantes na sociedade, já que muitas condutas 
consideradas imorais são punidas pelo Estado. Essa moral incorporada 
pelo Direito é aquela decorrente do conjunto de princípios e valores 
compartilhados pelos membros da comunidade política ou, ainda, pelos 
membros da classe dominante (p.ex., burguesia). 

Ensina Horn (2005, p. 43-45) que:

O Direito quer realizar mesmo certos valores morais da comunidade, 
por exemplo, liberdade, segurança jurídica, proteção da confiança na 
fidelidade contratual, proteção da vida e da saúde contra violência. 
Em muitos casos as normas jurídicas concordam totalmente, portanto, 
com mandamentos morais. A proibição de matar outra pessoa já foi 
citada como exemplo (...). O Direito deve procurar realizar, através de 
normas jurídicas, somente uma parte limitada de normas morais. Um 
amplo âmbito de normas morais, ele deixa sem regulamentação em 
nome da liberdade do indivíduo. Isto tem a ver com a limitação geral 
de regras jurídicas. Estas podem, em geral, compreender somente 
comportamento externo, mas não impor um caráter interno. (...) Em 
geral, valores e normas morais reconhecidos na comunidade jurídica são 
expressamente recepcionados em nossa ordem jurídica (...). No Direito 
Privado estabelece-se, sobretudo, relação nas cláusulas gerais, com os 
parâmetros morais reconhecidos na comunidade jurídica, através dos 
conceitos de boa-fé (§§ 157, 242 BGB), bons costumes ou contrário à 
moral (§ 138, § 826 BGB) e o conceito da equidade, por exemplo, do 
juízo equitativo (§§ 315 e 317 BGB).
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Entretanto, a existência de valores morais recepcionados pelo 
sistema jurídico não significa que estão eles automaticamente justificados. 
O fato de a maioria dos membros da comunidade acreditarem que a 
conduta “y” é correta não consiste, obrigatoriamente, na correta realização 
da conduta “y”. Por exemplo, ainda que a maioria da população, em 
determinado período histórico, acredite que discriminar determinado 
grupo minoritário por motivos raciais ou religiosos seja correto, tal fato 
permaneceria injusto. Trata-se, aqui, da denominada Moral Crítica, sendo 
esta compreendida como o conjunto de critérios aptos para avaliar a 
correção das ações, comportamentos e instituições humanas. 

Feitas essas breves considerações, há de se destacar, portanto, que 
o presente estudo ficará adstrito às relações entre Direito e Moral Crítica. 
Para alguns, há uma conexão necessária; para outros, há uma separação, 
com eventual conexão, quando muito, meramente contingente. 

 1 SEPARAÇÃO ENTRE MORAL CRÍTICA E DIREITO

A ausência de conexão obrigatória entre Moral Crítica e Direito é 
defendida, entre outras, pelas doutrinas positivistas. O maior expoente de 
tal concepção, sem dúvida, foi o jusfilósofo Hans Kelsen. Para o professor 
austríaco, o conteúdo do Direito se origina de certos fatos sociais, sem 
qualquer correlação com argumentos morais. Não cabe ao Direito, 
enquanto ciência, responder o que é “justo”. Como bem resumido por 
Sgarbi (2006, p. 55 e 56):

(...) A Teoria Pura do Direito, como teoria, tem por fim a compreensão 
das ordens jurídicas independentemente de suas peculiaridades de 
conteúdo; ela não se ocupa da avaliação moral ou da validade moral 
particular dos regimes políticos; esta é uma tarefa da política. A 
validade “moral” do regime usurpador é outro assunto; não cabe ao 
teórico, ao analisar o fenômeno jurídico, excluir de seu exame ordens 
normativas sob a alegação de que “isso não é direito”. Como teórico, 
ao considerar a juridicidade, deve proceder à leitura dos enlaces de 
atribuição normativa e relatar suas possibilidades, por duas razões: 1) o 
caráter “avalorativo” do conhecimento científico; e 2) a impossibilidade 
“racional” de se dizer o que é justo. 
Quanto ao primeiro ponto, em virtude principalmente da herança de 
um antigo professor seu, Max Weber, Kelsen afirma que ao se analisar 
certo fenômeno jurídico o conhecimento científico deve ser formulado 
sem interferências valorativas, devendo seu plano discursivo manter-
se limitado ao caráter descritivo. A razão é que os juízos de valor são 
subjetivos e, portanto, apenas refletem os desejos, temores e anseios 
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de quem os formula. Por outras palavras, o que está afirmando é que 
o papel da ciência é “conhecer”. Entretanto, cabe às pessoas julgarem 
como devem utilizar o conhecimento obtido.
Sobre o segundo ponto – a impossibilidade racional de se dizer o que 
é justo -, este se encontra intimamente relacionado com o primeiro. 
Como a ideia de justiça mantém laços com nossos desejos e temores, 
o conhecimento total do justo se vê impossibilitado pela oscilação de 
opiniões (...). Por outro lado, a “irracionalidade” da ideia do justo 
também está presente no fato de ser impossível elaborar uma concepção 
que seja exaustiva e não contraditória. Assim, diz Kelsen, o problema 
dos valores é um problema do “conflito dos valores”. 

Fica evidente, portanto, a existência de certo relativismo moral 
na obra de Kelsen, implicando em incertezas quanto às escolhas dos 
conteúdos normativos (SGARBI, 2006, p. 56). Para o positivismo de 
Kelsen, o conceito de Direito possui apenas dois elementos: a legalidade 
autorizativa e a eficácia social. Assim, o Direito não levantaria qualquer 
pretensão de correção moral, isto é, qualquer conteúdo poderia ser Direito. 

Do mesmo modo que Kelsen, Ross, principal expoente do realismo 
jurídico escandinavo, também defende uma separação entre Direito e 
Moral Crítica. É famosa a afirmação de Ross no sentido de que “como uma 
prostituta, o direito natural está à disposição de todos. Não há ideologia 
que não possa ser defendida recorrendo-se ao direito natural” (2003, p. 
304). 

Segundo o citado autor dinamarquês, os preceitos normativos 
seriam apenas previsões genéricas de decisões a serem proferidas pelos 
tribunais no caso concreto. O Direito é, portanto, aquilo que as Cortes 
dizem que é. Em outras palavras, somente se torna possível apreender 
os exatos limites e conteúdos de um ordenamento jurídico a partir dos 
inúmeros julgados dos tribunais, que são, por sua vez, representativos de 
um Direito “vivo”. 

Nos Estados Unidos da América, o representante máximo do 
realismo jurídico, Holmes Jr, magistrado da Suprema Corte, defendia a 
inexistência de vinculação necessária entre Direito e Moral. Alegava, por 
exemplo, que, se alguém desejava conhecer as normas jurídicas, deveria 
considerá-las a partir do ponto de vista do delinquente, sendo que este 
não se preocupava com a dimensão moral que poderia ter o Direito, mas, 
sim, com as consequências materiais do preceito normativo. Dizia Holmes 
que, ao estudar Direito, o futuro operador jurídico deveria dissolver certas 
ideias (p.ex., o sentido de dever) com “ácido cínico” (HOLMES, 1897). 
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Dizia ainda ele (HOLMES, 1897, p. 58):

Atentemos, por exemplo, a este problema fundamental: que coisa é o 
direito? Autores nos dizem que é algo diverso daquilo que dizem as 
cortes de Massachusetts ou da Inglaterra; que é um sistema de razão, 
que é uma dedução a partir dos princípios da moral, ou de axiomas 
universalmente aceitos que podem ou não coincidir com as decisões. 
Se, porém, assumirmos o ponto de visto de nosso “homem mau”, 
concluiremos que de nada importam esses axiomas e essas deduções: 
aquilo que interessa saber é como decidirão efetivamente as cortes de 
Massachusetts ou da Inglaterra. Eu sou também da mesma opinião. Eu, 
por direito, não entendo outra coisa do que as profecias do que farão 
efetivamente os tribunais. 

Mais recentemente, Posner, principal teórico da análise econômica 
do Direito, ensina que a Moral, embora seja um método de controle social 
como o Direito, não serve de fundamento para julgamentos jurídicos. Para 
Posner, a Moral é local, sendo um verdadeiro desastre se os teóricos do 
moralismo alcançarem o seu objetivo de impor uma moralidade uniforme 
na sociedade (POSNER, 1998, p. 1640-1642).

Ademais, há autores, como Hart e Carrió, que advogam a tese de 
que eventual conexão entre Direito e proposições valorativas críticas é 
meramente contingencial. Outros, como Waldron, defendem uma tese 
normativa do Direito, ou seja, o Dreito há de ser de tal modo que possa 
identificar a prescrição sem recorrer à moralidade. O Direito, segundo essa 
corrente, deve respeitar a autonomia moral do indivíduo, devendo regular 
o comportamento humano mediante regras claras e precisas que nos 
permitam determinar com certeza quando as condutas estão juridicamente 
proibidas (apud VILAJOSANA, 2007, p. 80-87). 

Todavia, a ausência de conexão entre Direito e Moral Crítica 
é, atualmente, difícil de ser sustentada na nova ordem jurídica pós-
positivista. Com efeito, a partir da década de 1950, foi inaugurada uma 
nova fase na ciência jurídica: o Pós-positivismo. Com a superação do 
Positivismo Clássico, os princípios ganharam normatividade jurídica; 
houve uma (re)aproximação entre Moral e Direito. Para tanto, contribuíram 
os ensinamentos de Esser e Dworkin. Os princípios jurídicos são, pois, 
espelhos dos valores agasalhados pela sociedade, com previsão explícita 
ou implícita na Constituição. 

Por exemplo, a Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art. 5º, 
inciso XLVII, alínea “e”, que não haverá penas cruéis. Como interpretar tal 
dispositivo sem levar em conta os argumentos morais adjacentes, já que o 
termo “cruel” é, sem dúvida, de conteúdo nitidamente valorativo?  
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Com isso, passemos à análise das teses relativas à conexão existente 
entre Direito e Moral Crítica. 

2 DA CONEXÃO NECESSÁRIA ENTRE DIREITO E MORAL CRÍTICA

Sob outra vertente, há quem argumente que o Direito depende, 
para sua validade, da devida adequação à Moral Crítica. Podem-se citar, 
ao menos, três teses atinentes à referida adequação: a) o Jusnaturalismo 
Clássico; b) o Jusnaturalismo Contemporâneo; e c) a posição doutrinária 
de Dworkin (VILAJOSANA, 2007, p. 65).

2.1 Jusnaturalismo clássico

Para o Jusnaturalismo Clássico, a validade de uma norma depende 
obrigatoriamente de sua validade ou adequação moral e, por conseguinte, 
o preceito que não se ajustar à moralidade não é juridicamente válido. 
Nesse sentido, Tomás de Aquino sustentava que a lei humana que não 
decorre do Direito Natural não é lei, mas corrupção de lei. De Hipona 
disse, por sua vez, que leis injustas não são leis (VILAJOSANA, 2007, p. 
65).

De acordo com tal concepção, há um conteúdo inicialmente teológico 
a caracterizar o Direito Natural, ou seja, este encontra fundamento na 
própria vontade divina. Já para Aristóteles, a origem do Direito Natural 
estava na própria natureza das coisas. 

Não se pode deixar de registrar que o Jusnaturalismo constituiu 
fundamento primordial dos direitos humanos como conquistas em face 
das arbitrariedades do Poder. Contudo, não raras vezes esse mesmo 
Jusnaturalismo serviu para justificar regimes totalitários e sistemas 
injustos. Aristóteles, nunca assaz lembrar, considerava natural a existência 
de escravos na sociedade. Séculos mais tarde, John Locke via esta 
declaração como uma aberração, pois tinha os seres humanos como livres 
por natureza. Essas posições diametralmente opostas já são suficientes 
para demonstrar a falta de acordo nos critérios e nos conteúdos do Direito 
Natural Clássico (VILAJOSANA, 2007, p. 67).

2.2 Jusnaturalismo Contemporâneo

Para alguns autores contemporâneos, a conexão entre Direito e Moral 
Crítica não deve ser compreendida no sentido de que as normas injustas 
não são juridicamente válidas, mas, sim, no sentido de que a existência do 
Direito Positivo tem necessariamente algum valor moral. Em suma, para 
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eles não é possível regular os comportamentos humanos sem incorporar 
alguns valores morais. Existiria uma “moral interna” ao Direito.

De acordo com Vilajosana (2007, p. 68-69), Fuller parte de uma ideia 
incontestável:

(...) sea lo que sea o derecho, éste se utiliza para guiar la conducta de 
las personas. Por tanto, no existirá ningún sistema jurídico que no éste 
compuesto por normas que sean susceptibles de ser seguidas por sus 
destinatarios. Además, quienes emiten estas normas pretendem regular 
el comportamento de grandes masas de ciudadanos, no de unos pocos. 
A partir de estas simples premisas, según FULLER, se pueden extraer 
ciertas propriedades que forzosamente todo sistema jurídico que 
merezca esse nombre debe poseer. 
En primer lugar, el derecho requiere estar compuesto por normas 
generales, dirigidas a clases de indivíduos y clases de situaciones, y no 
por impredecibles disposiciones ad hoc. Sólo así, uno puede adecuar 
su comportamiento a la norma correspondiente. En segundo lygar, las 
normas no deben ser cambiadas muy a menudo y los jueces y demás 
autoridades deben interpretarlas de manera no demasiado distinta 
a como lo harían sus destinatários. De lo contrario, estas normas no 
brindarían ningún tipo de guia para el comportamiento. En tercer 
lugar, las normas deben mirar al futuro, no ser retroactivas, ya que 
nadie puede cambiar su conducta passada. Em cuarto lugar, no deben 
entrañar exigências inconsecuentes u obligar a la gente a comportarse 
de uma manera que esté más allá de sus possibilidades. 
La conclusión a la que llega FULLER es que si un sistema jurídico 
no cumple com estas condiciones, aqui brevemente resumidas, se 
muestra incapaz de desempeñar su función essencial, que consiste em 
proporcionar una orientación general de comportamiento que la gente 
pueda utilizar para regular su propia conducta. Si esto no se cumple, no 
hay realmente derecho en una sociedad.
Las anteriores condiciones conformarían según la terminologia de este 
auto “la moral interna del derecho”. Es “moral” por cuanto proporciona 
uma serie de criterios para enjuiciar valorativamente la tarea que realiza 
la autoridade normativa y es “interna” porque tales condiciones están 
implícitas em el concepto y la naturaliza del derecho. 

Como crítica a Fuller, deve-se ressaltar que a propriedade da 
eficácia da norma não tem valor moral em si mesma. Assim, demonstrar 
que o sistema jurídico requer certas propriedades para que seja suscetível 
de gerar determinado grau de eficácia não consiste em um bom argumento 
para mostrar a conexão necessária entre Direito e Moral Crítica. Eficácia 
normativa da lei e sua validade moral são características diversas, não 
possuindo qualquer correlação mais estreita. 
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3 DIREITO COMO INTEGRIDADE SEGUNDO RONALD DWORKIN

Segundo o jusfilósofo norte-americano Dworkin, há uma 
aproximação do Direito e da Moral Crítica através dos princípios. Na sua 
obra Império do Direito, Dworkin afirma que a integridade é uma virtude que 
exige compromisso com outros ideais (fairness, justice and due legal process), 
estando relacionada à ideia de comunidade de princípios. O Direito como 
integridade seria uma via alternativa entre a corrente convencionalista e a 
pragmática (RODRIGUES, 2005, p. 40-41). 

A doutrina convencionalista é aquela segundo a qual o uso 
legítimo da força jurídica é justificado por decisões políticas precedentes. 
Portanto, ter um Direito, segundo tal concepção, é afirmar um conjunto 
de documentos (convenções) que vinculam o exercício ou atividades dos 
juízes, conforme lição de Sgarbi (2006, p. 185). 

Nas próprias palavras de Dworkin (1999, p. 141), o convencionalismo 
consiste em dizer que “o Direito é o Direito. Não é o que os juízes pensam 
ser, mas aquilo que realmente é. Sua tarefa é aplicá-lo, não modificá-
lo para adequá-lo à sua própria ética ou política”. Assim, para a tese 
convencionalista, Direito é apenas visto como a mera aceitação de decisões 
das autoridades legislativas, razão pela qual a interpretação judicial sofreria 
uma forte discricionariedade. Os juízes, portanto, devem obediência à 
vontade geral representada pela lei. 

Já a doutrina pragmática, segundo Dworkin (1999, p. 185):

(...) adota uma atitude cética com relação ao pressuposto que acreditamos 
estar personificado no conceito de direito: nega que as decisões 
políticas do passado, por si sós, ofereçam qualquer justificativa para o 
uso ou não do poder coercitivo do Estado. Ele encontra a justificativa 
necessária à coerção na justiça, na eficiência ou em alguma outra virtude 
contemporânea da própria decisão coercitiva, como e quando ela é 
tomada por juízes, e acrescenta que a coerência com qualquer decisão 
legislativa ou judicial anterior não contribui, em princípio,  para a justiça 
ou para a virtude de qualquer decisão atual. Se os juízes se deixarem 
guiar por esse conselho, acredita ele, então a menos que cometam 
grandes erros, a coerção que impõem tornará o futuro da comunidade 
mais promissor, liberado da mão morta do passado e do fetiche da 
coerência pela coerência. 

O pragmatismo ou realismo possui como cerne da questão, pois, 
as decisões preferidas pelos juízes, sendo o Direito apenas o que os juízes 
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dizem que é. As normas prescritas pelo legislador seriam, destarte, apenas 
profecias sobre futuras decisões judiciais. 

Criticando tanto o convencionalismo como o pragmatismo, Dworkin 
defende o Direito como integridade, ou seja, como virtude política; a 
integridade exige que os legisladores criem normas coerentes com a 
estrutura de princípios que fundamentam a existência desta prática social; 
e, por sua vez, que os juízes não se afastem dessa coerência. Isso se justifica 
pelo fato de a integridade, enquanto virtude, ser concebida a partir de uma 
comunidade política como sendo uma associação de princípios. 

Como ensina Dworkin (1999, p. 204-266):

A integridade exige que as normas públicas da comunidade sejam 
criadas e vistas, na medida do possível, de modo a expressar um 
sistema único e coerente de justiça e equidade na correta proporção. 
Uma instituição que aceite esse ideal às vezes irá, por esta razão, afastar-
se da estrita linha das decisões anteriores, em busca de fidelidade aos 
princípios concebidos como mais fundamentais a esse sistema como um 
todo (...). O princípio legislativo da integridade exige que o legislativo 
se empenhe em proteger, para todos, aquilo que vê como seus direitos 
morais e políticos, de tal modo que as normas públicas expressem um 
sistema coerente de justiça e equidade (...) O princípio judiciário de 
integridade instrui os juízes a identificar direitos e deveres legais, até 
onde for possível, a partir do pressuposto de que foram todos criados 
por um único autor – a comunidade personificada -, expressando uma 
concepção coerente de justiça e equidade. 

Toma-se ainda por base o escólio de Rodrigues (2005, p. 41-44) a 
respeito do Direito como integridade: 

Numa concepção como a do direito como integrity, as proposições 
jurídicas só são verdadeiras se decorrerem de princípios de justiça, 
fariness e due legal process que oferecem a melhor interpretação 
construtiva da prática legal da comunidade. O programa proposto pelo 
law as integrity é um programa interpretativo, que pede aos juízes que 
decidem hard cases que interpretem o mesmo material que se afirma já 
interpretado e com êxito. Esta corrente interpretativa conduz a uma 
continuidade das interpretações, dando origem a interpretações cada 
vez mais detalhadas e sofisticadas. (...) No law as integrity é convocada 
uma coerência de princípios, dado que requer que as normas sejam 
interpretadas e as decisões judiciais sejam moldadas em harmonia com 
a história legal e o sistema de princípios ético-políticos
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Intimamente relacionado com o Direito como integridade, não 
se pode perder de vista a argumentação do chain novel. Consoante essa 
argumentação, o Direito há de ser visto como sendo um romance em cadeia 
escrito por diversos romancistas, em que cada um inicia o seu trabalho 
onde acabou o romancista anterior, sempre com o objetivo de escrever 
uma obra que se traduza num todo coerente. Uma obra com início, meio 
e fim, como se escrito fosse por um único autor, e não com conjunto de 
contos diferentes com os mesmos personagens (RODRIGUES, 2005, p. 55-
56). 

Assim, os romancistas são, concomitantemente, criadores e 
intérpretes do texto, isto é, para escreverem os seus capítulos e acrescentarem 
à cadeia, devem levar em consideração o que já foi escrito pelos autores 
anteriores. Os juízes, em suma, devem considerar em suas interpretações 
a história legal da comunidade política em que vivem, as tradições e 
pré-compreensões. Com o desenvolvimento da cadeia, aumenta, pois, a 
vinculação do intérprete/autor, de tal modo que o juiz que toma a última 
decisão se encontra mais vinculado aos precedentes que os julgadores que 
proferiram as decisões iniciais (RODRIGUES, 2005, p. 56).  

Não se desconhece a crítica de Posner ao argumento do chain novel 
de Dworkin. Afirma aquele que o romance em cadeia, como sugerido por 
Dworkin, não limita ou vincula os capítulos subsequentes nem vincula o 
autor ao que foi escrito nos capítulos anteriores, pois, num romance ou 
novela, sempre será possível alterar o roteiro bem como matar ou fazer 
nascerem novas personagens. Porém, olvida Posner que, mesmo para 
matar ou fazer nascerem novas personagens, o autor deve partir daquelas 
já existentes nos capítulos anteriores. Por exemplo, como autor/intérprete 
do meu capítulo do romance, posso desejar matar todas as personagens 
num único ato, mas antes tenho que determinar a presença de todas, por 
exemplo, no hotel e, em seguida, relatar o início de um incêndio de grandes 
proporções. 

Segundo Dworkin, e partir do viés interpretativo que ele concede 
à teoria do Direito, este é identificado nos casos particulares, sendo que 
tal circunstância leva inexoravelmente a considerações morais do que o 
Direito deve ser. Em suma, existem juízos valorativos que determinam, 
ainda que parcialmente, o que é o Direito. 

Assim, a presença de princípios é de suma importância para 
a identificação do Direito. Normas principiológicas, por sua vez, são 
identificadas por seus conteúdos e não por sua origem em determinados 
órgãos. E tais conteúdos possuem essencialmente um caráter moral. 
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Contudo, como constataríamos a existência de um princípio se não 
podemos identificá-lo a partir da origem em certos órgãos ou autoridades? 
Para Dworkin, um princípio jurídico existe se segue a melhor interpretação 
política e moral das decisões legislativas e judiciais. Os princípios jurídicos 
ocupariam, pois, um espaço intermediário entre as regras jurídicas e os 
princípios morais (apud VILAJOSANA, 2007, p. 73). 

Em outras palavras, as regras jurídicas são criadas por instituições 
públicas pertinentes e sua validade decorre da sua origem, ou seja, da 
fonte do Direito de que se trata (legislação, costume etc). Já os princípios 
morais, são o que são puramente por seus conteúdos e sua validade 
decorre exclusivamente desses mesmos conteúdos. Na via intermediária, 
os princípios jurídicos obtêm sua validade a partir de uma combinação 
de considerações fundadas nas fontes e nos conteúdos. A esse respeito, 
deixou registrado Dworkin (1999, p. 272) que “segundo o Direito como 
integridade, as proposições jurídicas são verdadeiras se constam, ou 
se derivam, dos princípios de justiça, equidade e devido processo legal 
que oferecem a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da 
comunidade”.

A teoria do Direito de Dworkin, portanto, é essencialmente uma 
teoria interpretativa. Para ele, a determinação do que o Direito requer 
em cada caso particular necessariamente incorpora um raciocínio 
interpretativo, sendo que a interpretação sempre contém considerações de 
ordem moral. Para maior especificidade, a interpretação não é nem uma 
questão puramente fática nem uma questão puramente valorativa, mas 
uma mistura inseparável de ambas (VILAJOSANA, 2007, p. 74). 

4 CONCLUSÃO

Portanto, é inquestionável que o sistema jurídico incorpora diversos 
valores morais prevalecentes na sociedade. São valores compartilhados 
pelos membros da comunidade política, que estão institucionalizados 
(ainda que parcialmente) mediante princípios jurídicos. Não se pode 
olvidar, por exemplo, que a concepção atual do princípio da dignidade da 
pessoa humana deriva de uma prévia ética judaico-cristã.

Porém, a simples constatação de valores morais recepcionados pelo 
sistema jurídico não significa que estão eles obrigatoriamente justificados. 
Com efeito, o fato de a maioria da população da Alemanha nazista acreditar 
que a discriminação e o extermínio de judeus era correta não significa, 
necessariamente, que é correto realizar tal discriminação e extermínio. Eis, 
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aqui, a chamada Moral Crítica, que compreende critérios para avaliar a 
correção das ações humanas. 

Nesse sentido, conquanto existam muitos autores que defendam 
uma absoluta separação entre Direito e Moral Crítica, certo é que o Pós-
positivismo, atual fase da ciência jurídica, que se iniciou após as atrocidades 
da 2ª Guerra Mundial, ensejou uma reaproximação entre Direito e Moral 
Crítica. Os direitos fundamentais, por exemplo, além de ganharem 
normatividade e eficácia direta, não estão alheios à argumentação moral, 
pois envolvem valores tais como liberdade, segurança, igualdade etc.

Como esclarece Figueroa (apud SARMENTO; SOUZA NETO, 2007, 
p. 16-25):

(...) Frequentemente se tem sugerido que o recurso à argumentação 
sobre bases extrajurídicas que impulsiona uma teoria dos princípios 
compromete gravemente a objetividade da argumentação jurídica, 
porque supõe atribuir ao juiz a emissão de juízos morais. Sem embargo, 
o argumento torna-se retorsivo, pois aqui se assumirá (dogmaticamente, 
por ora) precisamente todo o contrário: o único modo de fundamentar 
o trabalho jurisdicional na aplicação de direitos fundamentais reside em 
conceber a aplicação do Direito como um caso especial de argumentação 
moral, pois somente através do discurso moral podemos alcançar 
resultados de um certo nível de objetividade, e isso, na realidade, 
representa um pressuposto pragmático da argumentação jurídica
(...)
Os direitos fundamentais, tanto por seu conteúdo como por sua 
estrutura, reforçam este processo de gradação, orientando o Direito à 
moral, criando, por assim dizer, um tropismo até o discurso moral que 
lhe proporciona objetividade (...).

Nesse sentido, a teoria que melhor recepciona uma necessária 
avaliação moral dos comportamentos humanos é aquela desenvolvida 
pelo jusfilósofo norte-americano Dworkin sob o rótulo de “direito como 
integridade”.

Para Dworkin, os princípios jurídicos que ensejam a melhor 
interpretação política e moral das decisões legislativas e judiciais de 
determinado país ocupam um espaço intermediário entre as regras 
jurídicas e os princípios morais. Enquanto a regra é criada por instituições 
(legitimidade derivada da origem ou fonte), o princípio moral é o que é 
simplesmente por seu conteúdo, nada mais. No meio termo, os princípios 
jurídicos aparecem como uma combinação de considerações baseadas nas 
fontes e nos conteúdos. 
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Logo, como explica Figueroa (apud SARMENTO; SOUZA NETO, 
2007, p. 25): 

Portanto, entre Direito e Moral encontramos atualmente um continuum. 
(...) [desde o momento em] que o Direito se remete a princípios e valores 
morais (desde o momento em que o Direito se moraliza), as relações 
entre Direito e moral não podem ser formuladas nos mesmos termos, 
e isto desvirtua a dialética positivismo/jusnaturalismo. Nesta transação 
entre Direito e moral e neste processo de gradação entre Direito e moral, 
os princípios constitucionais apresentam uma grande relevância. Os 
direitos fundamentais, tanto por seu conteúdo como por sua estrutura, 
reforçam este processo de gradação, orientando o Direito à moral, 
criando, por assim dizer, um tropismo até o discurso moral que lhe 
proporciona objetividade, mas não objetividade absoluta. 

Em última instância, e parafraseando Kolakowski (1970, p. 171), o 
Direito é a imagem de um mundo cheio de buracos que o discurso moral 
vai tapando, enquanto que outros vão se abrindo em pontos diferentes.

REFERÊNCIAS 

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

FIGUEROA, Alfonso G.  Princípios e direitos fundamentais. In:  
SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira (Coord). A 
Constitucionalização do Direito: fundamentos teóricos e aplicações 
específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

HOLMES, Oliver W. The Path of the Law. Harvard Law Review, vol. 10. p. 
457-478.  GARBES, C. La senda del derecho. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 
1959.

HORN, Norbert. Introdução à Ciência do Direito e à Filosofia Jurídica. 
Trad.: Elisete Antoniuk. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris editor, 2005. 

KOLAKOWSKI, L. El racionalismo como ideologia y ética sin código.  
Trad.: De Jacobo Muñoz. Barcelona: Ariel, 1970. 

POSNER, Richard. The Problematics of Moral and Legal Theory. Harvard 
Law Review, v. 111, n. 7, 1998.



218

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 205 - 218, 2014

Carlos Odon Lopes da Rocha

RODRIGUES, Sandra Martinho. A interpretação jurídica no pensamento 
de Ronald Dworkin: uma abordagem. Coimbra: Almedina, 2005.

ROSS, Alf. Direito e Justiça. Edson Bini. São Paulo: EDIPRO, 2003. 

SGARBI, Adrian. Clássicos de Teoria do Direito. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006.

VILAJOSANA, Josep M. Identificación y justificación del derecho. 
Madrid: Marcial Pons, 2007.



219

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 219 - 234, 2014

O Estudo do Mobbing no Contexto das Relações Laborais

O ESTUDO DO MOBBING NO CONTEXTO DAS 
RELAÇÕES LABORAIS

Sônia Regina Teixeira da Silva*

RESUMO: Neste estudo fazemos uma reflexão sobre o trabalho na vida 
moderna através da análise do mobbing. A prática acolhida no Brasil 
como assédio trata do cometimento de reiteradas condutas abusivas, 
tais como gestos, palavras e atitudes por parte do empregador contra 
um empregado, ameaçando sua integridade física e/ou psicológica. A 
abordagem de sua origem, causas e consequências busca explicar o porquê 
de sua rápida evolução. As descrições do seu modus operandi e dos perfis 
dos envolvidos permitem o reconhecimento dos elementos que o compõe 
e proporcionam excelentes recursos para sua prevenção. Como o ilícito 
ainda não chamou a atenção dos nossos juristas, esta explanação se reveste 
de grande relevância na medida em que lança mais luz sobre a questão e 
traz a máxima fundamental de que empregadores, empregados, juristas e 
sociedade têm que estar unidos em torno deste objetivo social tão precioso, 
que é a preservação das relações laborais.

Palavras-chave: Mobbing. Violação à dignidade humana. Assédio moral. 
Relações laborais.

THE MOBBING STUDY IN THE CONTEXT OF 
LABOUR RELATIONS

ABSTRACT: This study presents a reflection on work in modern life 
through the mobbing analysis. The rule acknowledged in Brazil as 
harassment means the perpetration of repeated abusive acts, such as 
gestures, speeches and attitudes from an employer to an employee, in order 
for threatening its physical and/or psychological integrity. The approach 
of mobbing origin, causes and consequences aims to explain its so fast 
evolution. The description of its modus operandi and of the involved 
subject’s psychological profiles allows us to recognize the elements which 
make part of it and provides us with excellent means to its prevention. As 
this illicit habit has not drawn our lawyers attention yet, the explanation 
provided by this present report reveals itself of a great relevance at the 
same time that it clarifies the issue and brings to light the fundamental 
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precept of the union among employers, employees, lawyers and society in 
order for reaching this powerful intention that is the preservation of work 
relationships.

Keywords:  Mobbing. Human dignity violation. Harassment. Labor 
relationship.

1 INTRODUÇÃO

As ideias como proposições surgem na Filosofia, consagram-se na 
Moral e se fortalecem no Direito.

O tema ora abordado realmente surgiu de propostas dos estudiosos 
do comportamento humano, mas foi na seara do Direito que se fortaleceu, 
sendo hoje alvo de interesse mundial quando se foca na qualidade das 
relações laborais.

Apesar do reconhecimento e importância do mobbing serem 
recentes neste âmbito, os principais aspectos aqui abordados pretendem 
dimensionar o impacto do seu rápido desenvolvimento sobre o trabalho.

Na busca de uma visão mais profunda, nos deparamos com a 
opressão psicológica que reveste a prática e justifica sua abordagem sob o 
ponto de vista psicossocial, relevante para o entendimento da conduta em 
si e do comportamento de seus agentes.

Como os elementos violados pelo ilícito se revestem de caráter 
subjetivo, torna-se intrincado seu reconhecimento lesivo na esfera jurídica, 
circunstância que é agravada pela ausência de leis específicas atinentes à 
conduta.

Quando valores como respeito e colaboração no ambiente de 
trabalho são substituídos por comportamentos autoritários e desumanos, 
o mobbing se instala e, muitas vezes, ante a falta de uma definição legal 
concreta, não é passível de um pronto reconhecimento.

Assim é que um dos escopos principais deste artigo é demonstrar 
que a procura desenfreada pelo lucro não pode ser ilimitada, há que se 
normatizar o modelo econômico globalizado para que o mesmo não se 
instale à custa do descaso à dignidade humana.
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2 ORIGEM

Atestam os registros mais antigos que os primeiros passos para 
a formação da palavra mobbing foram dados na busca para melhor se 
conceituar o termo inglês mob, que significava tão somente turba, multidão 
de indivíduos, especialmente aquela que pode tornar-se violenta.

Como as primeiras pesquisas sobre o assunto se iniciaram nos 
campos da Medicina e da Psicologia, a grafia mobbing foi utilizada pela 
primeira vez pelo médico sueco Heinemann ainda na década de 1970, ao 
estudar a interação de pequenos grupos de crianças durante o intervalo das 
aulas que apresentavam um comportamento destrutivo e de hostilização 
constante contra uma determinada criança.

Quase vinte anos depois, o mesmo termo aparece novamente, 
desta feita usado pelo zoólogo e psicólogo austríaco Lorenz, para definir 
o comportamento predatório de um grupo de pássaros contra um único 
animal.

A partir dos estudos realizados por Heinemann, o termo mobbing 
se firma tanto na linguagem usada pelos estudiosos do comportamento 
humano como pelos que se dedicavam ao estudo do comportamento 
animal.

A desfragmentação destes conceitos só vai surgir por volta de 1990, 
quando Leymann1(1996), considerado hoje o pai do mobbing, sintetiza 
sua definição: “mobbing é simplesmente o conflito cuja ação visa a uma 
manipulação no sentido não amigável”. (LEYMANN, 1996, p. 172).

A partir desta acepção, a aplicação extensiva do termo no contexto 
ocupacional se difunde, embora ainda não alcance uma adoção de consenso 
internacional.

3 CONCEITO

As duas definições precursoras e de caráter geral do mobbing são 
atribuídas a Leymann (1996) e a Hegel (2002), este último pelo estudo do 
dano causado pela conduta moral e imoral diante da força da vontade.

Para o primeiro, o mobbing é uma forma de terrorismo psicológico 
que implica uma atitude hostil e não ética, praticada de forma sistemática 
e não ocasional ou episódica, por parte de uma ou mais pessoas, 

1 LEYMANN, Heinz. The mobbing encyclopaedia. 2011.
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eminentemente, no confronto com um só indivíduo, o qual acaba por se 
encontrar numa situação indefesa, tornando-se objeto de uma série de 
iniciativas vexatórias e persecutórias.

Assim, para que o conceito possa ser aplicado a um caso concreto, 
são necessárias que as iniciativas descritas sejam levadas a termo com 
constância.

Clássica também é a definição de Hegel2(2002), segundo o qual o 
mobbing se caracteriza por ser substancialmente habitual e com um objeto 
definido.

Portanto, para Hegel (2002), além dos requisitos contidos na 
abordagem de Leymann (1996), a agressão deve ter uma intenção definida, 
que, no caso, é a opressão, mas que somente se exteriorizada vai firmar o 
ato imoral.

Em ambas as definições, dois elementos são comuns e essenciais à 
caracterização da prática: a frequência e a intencionalidade. Isso difere o 
mobbing de um conflito eventual no trabalho não pelo que é infligido à 
vítima, mas, sim, pelo como é infligido.

Embora a abordagem evolucionista do termo tenha sido elaborada a 
partir da concepção psicossocial, seu conceito muito se expandiu e superou 
essa delimitação, na medida em que atualmente entende-se o mobbing 
como uma síndrome psicossocial de caráter multidimensional.

Esse fenômeno amoral, que nenhum bem propicia às relações 
laborais, torna-se cada vez mais relevante para o Direito na proporção que 
permeia as relações trabalhistas de conflitos, violentando dolosamente a 
delimitação da conduta humana traçada pela norma.

Nesse sentido, preconiza Diniz3(2009) que as sociedades têm 
sempre que editar mandamentos que a orientem, no sentido de restringir 
a liberdade individual em prol da coletiva; caso contrário; seriam regidas 
pelo caos.

Leis específicas que sancionem a prática e resultem em uma punição 
rigorosa provocarão o repensar das relações laborais, fazendo com que 
a vítima encontre mais respaldo para denunciar o abuso ao se sentir 
efetivamente amparada pelo Estado.

2 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 
2002. 329 p. 

3 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009.



223

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 219 - 234, 2014

O Estudo do Mobbing no Contexto das Relações Laborais

4 SUJEITOS

A Consolidação das Leis do Trabalho define, em seu artigo 2º, o 
sujeito ativo do mobbing, como a empresa, individual ou coletiva, que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 
prestação pessoal de serviços.

Completando a definição legal, no dizer de Alkimin (2008), “o 
sujeito ativo da prática é qualquer superior hierárquico; colega de serviço 
ou subordinado em relação ao superior hierárquico”. (ALKIMIN, 2008, 
p.36).

Pacífico, portanto, na doutrina, a premissa de que o sujeito ativo da 
prática exerce na relação trabalhista um poder diretivo hierarquicamente 
superior, manifestando-se tal poder por força do contrato.

É natural que o empregador busque fazer valer este contrato para 
atingir o objetivo econômico através do poder disciplinar e amparado pelo 
exercício de um cargo de direção, organização e fiscalização.

O que não se concebe é que, para obter a obediência de seu 
subordinado, ele o faça de forma desumana e, ao impor sanções, o faça 
sem o menor respeito à dignidade da pessoa humana.

Há que se ressaltar aqui que, com a descentralização organizacional, 
fator cada vez mais necessário ao crescimento empresarial, surge outra 
figura no polo ativo do mobbing, que, embora seja também empregado, é 
equiparado por lei ao empregador, quando contratado para o exercício de 
funções de confiança, tais como diretores, gerentes, supervisores.

É a figura do preposto, que, na lição de Cavallieri Filho4(2008), 
presta serviço por conta ou orientação de outrem, seja por um ato isolado 
ou por uma função duradoura.

 O fato é que há uma relação de dependência entre o preponente e o 
preposto, de sorte que este último recebe ordens do primeiro e está sob seu 
poder de direção e vigilância.

Com a equiparação do preposto a empregador, cria-se, no Direito 
Positivo, a responsabilidade objetiva deste em relação aos atos daquele 
sem que haja prejuízo à responsabilização direta de quem efetivamente 
causou o dano.

4 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2007.
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Portanto, a omissão ou permissão da prática do mobbing no ambiente 
de trabalho é passível de reparação por parte do empregador, ainda que 
este não tenha contribuído diretamente para a instauração do ilícito.

Na Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 3º, afigura-se a 
definição do sujeito passivo do mobbing, como toda pessoa física que presta 
serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência 
deste e mediante salário.

Desta forma, o sujeito passivo do mobbing é sempre o empregado 
que na constância de sua obrigação contratual, submete-se a reiteradas 
agressões tornando-se vítima de seu empregador sem que esboce qualquer 
tipo de reação, em função de sua subordinação.

A observação sistemática de que alguns trabalhadores eram mais 
propensos a serem vítimas do ilícito do que outros levou a Psicologia 
a buscar respostas para questões que intrigavam e dificultavam o 
reconhecimento fiel do perfil assediado.

As pesquisas suecas foram as precursoras na elaboração desses 
perfis e constataram, em um primeiro momento, que, em sua grande 
maioria, as vítimas eram do sexo feminino e tinham entre 25 e 40 anos.

Observou-se também que os empregados identificados como 
vítimas são os que possuem maior dificuldade de adaptação social ou 
profissional por serem pouco flexíveis e, mais, são os mais resistentes à 
introdução de novas padronizações da organização, fato que os leva à 
estéril tentativa de fazer valer seu ponto de vista em detrimento do ponto 
de vista do empregador.

A contrário sensu são indivíduos cujas características pessoais 
se destacam das demais pessoas do grupo por serem extremamente 
detalhistas, competentes e dedicados ao trabalho.

Justamente esse trabalhador, cujo perfil está longe de ser 
desqualificado, é que vê seus atributos tornarem-se um acinte, uma ameaça 
aos olhos do agressor, que, em dado momento, revidará com alguma 
forma de abuso.

E é nesse instante, em que empregador e empregado com perfis 
psicológicos tão diferenciados, com papéis tão diversos na relação de 
trabalho e gerindo interesses tão opostos, é que se estabelece o mobbing.
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5 CLASSIFICAÇÃO

O exercício do mobbing se manifesta na relação laboral de duas 
principais maneiras, classificadas de acordo com quem o exerce: mobbing 
vertical, que é o mais comum, e  mobbing horizontal.

O mobbing vertical caracteriza-se pelo agressor deter um nível 
hierárquico superior dentro da empresa e, escudado por seu cargo, fazer 
um mau uso do poder de mando, adotando um comportamento abusivo 
ao expor seu subordinado a situações constantes de constrangimento.                   

Esse tipo de mobbing está atrelado ao poder diretivo do empregador 
e transparece claramente no desvirtuamento desse poder quando a 
insegurança e o medo de perder o controle sobre seus subordinados leva à 
necessidade de rebaixá-los para se engrandecer.

O exercício da chefia vale-se de um status dentro da organização, 
abusando do direito de fiscalizar, de punir, provocando situações 
estressantes no ambiente de trabalho com atitudes de um rigor excessivo.

Por vezes, o comportamento humilhante a que submete o empregado 
tem um dolo específico, tratando-se de uma estratégia destinada a forçá-lo 
a abandonar “voluntariamente” o serviço, visando minimizar os custos 
que a empresa arcaria no caso de uma dispensa imotivada.

Esse tipo de mobbing é de fácil identificação e não se confunde com 
outro mais raramente constatado, que é o denominado mobbing vertical 
descendente, no qual os perpetradores são os subordinados que insurgem-
se contra um superior hierárquico, resistindo às suas ordens na tentativa 
de retirar sua autoridade. 

Neste caso, a chefia não alcança um nível de empatia com os seus 
comandados, demonstrando não possuir as qualidades exigidas para o 
exercício do cargo e, por isso, não consegue se impor nem mesmo para 
cobrar o resultado do trabalho a ser executado.

As consequências para as relações laborais são basicamente 
as mesmas do mobbing ascendente, pois, em ambos os casos, os 
comportamentos minam a capacidade de reação da vítima, provocando 
a redução de sua autoestima com um único intento: o de conseguir com 
mais facilidade os objetivos desejados.
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Já a prática do mobbing na modalidade horizontal, tem tanto no polo 
ativo como no passivo colegas de trabalho que têm a mesma hierarquia 
dentro da empresa.

Este tipo de violência enseja motivações de cunho competitivo e 
individualista e, quase sempre, tem como agentes deflagradores causas de 
cunho preconceituoso, tais como sexo, religião e diferença racial.

A vítima convive com algo diferenciado no seu dia a dia, fazendo 
com que se distinga do restante dos colegas e seja alvo de rejeição, o que 
torna difícil sua inserção no grupo.

O grupo de trabalhado, nesses casos, é composto por indivíduos 
que têm dificuldade em conviver com as diferenças e se mobilizam contra 
a vítima escolhida por julgarem-na mais fraca física ou mentalmente, 
passando à agredi-la, por vezes, de forma sutil, mas que subjuga sua 
capacidade de reação.

Esse tipo de conflito, via de regra, é agravado pela ausência de 
limites dentro da empresa, que, ao se recusar a intervir de maneira justa 
aplicando sanções educativas e/ou punitivas, opta pela omissão e acaba 
por fortalecer a posição dos agressores.

6 CONSEQUÊNCIAS

Um dos fatores que mais chama a atenção na prática do mobbing 
é sua capacidade de destruir por completo a saúde física e psíquica da 
vítima. Heloani (2004) afirma:

Qualquer tipo de agressão no trabalho costuma gerar patologias em suas 
vítimas, na medida em que faz com que elas acreditem ser exatamente 
o que seus agressores pensam, ou desejam que sejam e embora seus 
agressores tentem desqualificá-las, as vítimas não costumam ser 
indivíduos doentes ou frágeis. São pessoas que tomam, de forma 
consciente ou inconsciente, posições de enfrentamento algumas vezes 
questionando privilégios ou situações injustas. Isso ocorre justamente 
por não se deixarem dominar, por não se curvarem ou por não aceitarem 
práticas de desrespeito ou exploração (HELOANI, 2004, p.1-8).

Infelizmente, esse lado assertivo do perfil do assediado não é o 
bastante para dirimir os efeitos da prática e somente a conscientização desses 
efeitos, aliada à edição de normas contundentes, dirigidas exclusivamente ao 
ilícito, é que poderão limitar seus danos, que hoje se equiparam às doenças 
definidas como ocupacionais pelo Ministério da Saúde.
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Muitas vezes, para fugir da situação degradante a que é submetido, 
o trabalhador suporta a dor em silêncio, dedicando-se mais intensamente 
ainda às suas atividades como forma de agradar a seu algoz e, nesse ponto, 
em que o excesso de trabalho o torna mais vulnerável, ainda é que pode 
lhe advir o chamado estresse de sobrecarga, também conhecido como 
Síndrome de Burnout, doença psicossomática caracterizada por um grande 
desgaste físico e mental que gera imenso cansaço e depressão.

Estes sintomas afetam todos os aspectos da personalidade do 
trabalhador, fazendo com que ele não consiga dar cabo das menores 
tarefas que lhe são atribuídas por haver perdido totalmente a confiança 
em si mesmo.

É essa exposição prolongada e repetitiva a causadora de um ambiente 
de trabalho hostil e tenso, que provoca sintomas físicos e psíquicos que se 
alternam de forma sucessiva e permanente, gerando no trabalhador uma 
arrasadora incapacidade de reação. 

Ora, uma das finalidades atreladas ao trabalho é destacar o homem 
no seio da família e da sociedade e, quando este objetivo não é atingido, o 
trabalhador se sente aviltado em sua dignidade.

Nesse sentido, separação da família, perda da saúde, sensação 
de fracasso, de inutilidade podem gerar vício em bebida alcoólica ou 
drogas, além de traumas por vezes jamais passíveis de reparação, uma 
vez que, mesmo ao término do assédio, ainda subsistirá uma insegurança 
profissional que vai se refletir desfavoravelmente na disputa por uma vaga 
no mercado de trabalho.

De fato, se compararmos os danos gravosos acarretados pela prática 
do mobbing para o empregado e para o empregador, vemos que os que 
atingem o primeiro são, sem dúvida, imensuráveis na medida de suas 
extensas repercussões.

Porém, não menos importantes são os danos causados ao lado 
patronal, danos estes que se revelam em diversos fatores, entre eles, a 
queda da produtividade, o absenteísmo, a rotatividade de mão de obra, a 
deterioração da imagem da empresa e o aumento significativo de despesas 
ante o pagamento de indenizações decorrentes de processos judiciais.

Isso sem falar que, muitas vezes, em decorrência dos ataques sofridos, 
o empregado tem dificuldade de concentração e torna-se vulnerável aos 
acidentes no trabalho, que, no cômputo, vem a ser mais um prejuízo a ser 
arcado por ambas as partes.
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A produtividade do empregado está diretamente ligada à 
importância que lhe é atribuída pelo empregador dentro da organização 
e às chefias e gerenciamentos cabe facilitar condições que lhe propiciem 
uma boa atuação e gerem uma produção constante e de qualidade.

Quando as causas e estímulos para esta boa atuação desaparecem 
por completo, sendo substituídas pelo ambiente hostil descrito acima, as 
perspectivas profissionais desaparecem e com elas a motivação.

Se o ambiente de trabalho estiver afeto à pressão e perseguição 
psicológica, o trabalhador deixa de exercer sua potencialidade tanto 
com relação à quantidade como com relação à qualidade do serviço, 
comprometendo o resultado final do trabalho e é quando, mesmo sem 
intenção, acaba por causar prejuízo à organização.

Na tentativa de minimizar o estresse a que é submetido, o trabalhador 
responderá com faltas injustificadas, acabando por resultar, por sua vez, 
na sua demissão e provocando um alto índice de rotatividade funcional, o 
que não é interessante para a empresa, que, em algum momento, investiu 
na qualificação de seus empregados.

O chamado psicoterror aumenta os riscos de acidente de trabalho, 
pois, em função dos constantes ataques sofridos, a vítima fica desatenta 
e sua grande dificuldade de concentração acaba por gerar um infortúnio 
que, no cômputo empresarial, significa um prejuízo de monta também.

Note-se que os estudos ainda apontam que os efeitos da prática a 
longo prazo levam doenças graves às vítimas, em um percentual de 10% a 
20%, com índices altos de pensamentos mórbidos de suicídio.

Além das consequências já vistas, as de origem previdenciárias 
também merecem destaque, pois, quanto maior for o número de 
trabalhadores que dela se socorrem para fazer valer seus benefícios sociais 
ante uma incapacidade temporária ou permanente, tanto pior para a 
sobrecarga da Previdência Social.

Para Hirigoyen5(2005), gastos com despesas de saúde por parte 
do seguro social com hospitalizações, indenizações de desemprego, 
aposentadorias antecipadas, tratando da situação econômica de um país, 
transformam-se em bilhões.

5 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2005.
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7 PROVA

A prova como elemento essencial ao exercício do Direito desde os 
mais remotos tempos é um dos obstáculos mais difíceis de transpor no 
mobbing, posto que a apuração da verdade real se dá quase que somente 
pela prova testemunhal.

Já nos primórdios, para o povo egípcio, era a prova testemunhal a 
principal e a mais relevante, posto que, como os “contratos” eram ajustados 
oralmente, não se permitia que se recorresse a outro meio probatório.   

Com relação ao mobbing, a dificuldade impera no ônus probandi 
propriamente dito, já que, pelas regras gerais do direito pátrio, cabe à 
vítima provar o comportamento do agressor e estabelecer o nexo causal 
entre a conduta persecutória e o dano por ela causado.

Em função disso, apesar de todas as provas que são admitidas em 
nosso ordenamento jurídico, a única que é capaz de elucidar e comprovar 
de forma contundente a ocorrência do mobbing é a testemunhal.

Em que pese o consenso doutrinário sobre a relevância da prova 
testemunhal, no caso do mobbing, há que se diluir essa importância, 
pois as testemunhas são os próprios colegas de trabalho da vítima, os 
quais presenciaram os atos danosos, mas têm ressalvas à sua apuração 
verdadeira, quase sempre por terem com a empresa-ré um contrato de 
trabalho ainda em vigor.

Algumas testemunhas deixam de expor fatos da prática por 
temeram alguma sanção ante um comportamento omissivo ou ativo 
durante a mesma e outras sequer entendem o real alcance do que viram 
e não percebem que aquele conjunto de atos disparados contra um colega 
faz parte de uma conduta proibitiva e passível de punição.

Diante disso, levando em consideração essas questões, vários países 
da Europa têm autorizado a inversão do ônus da prova ao permitirem que 
a vítima do mobbing possa alegar todos os fatos que sejam presumíveis 
ao conceito do comportamento indesejado, cabendo ao agente causador 
provar que os comportamentos alegados não se assentam em nenhum 
fator discriminatório e não têm qualquer correspondência com descrição 
da conduta.

A nossa legislação trabalhista, seguindo o comando do Código 
Processo Civil em vigor, preceitua, no artigo 818 da CLT, que o ônus de 
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provar as alegações incumbe à parte que as fizer, mas prevalece, na nossa 
doutrina, a teoria da aptidão da prova, ou seja, cabe a prova a quem tiver 
melhores condições de provê-la.

Se ainda não é o ideal, pelo menos pretende desobrigar a parte mais 
fraca da relação jurídica de prover de forma absoluta todos os meios de 
prova.

Como é a subordinação que rege o contrato de trabalho e ela 
que dota o trabalhador de uma hipossuficiência presumida, afigura-se 
razoável que, em alguns casos, como os de mobbing, o uso da inversão do 
ônus da prova seja aplicado no intuito da apuração da verdade real, mas 
sempre com muito critério, para que um mal maior não se instale: o risco 
de eventuais falsas acusações.

8 LEGISLAÇÃO

Inobstante as parcas estatísticas divulgadas sobre o crescimento 
do mobbing no mundo, merece atenção o crescente número de ações que 
assolam nossos tribunais.

Ressalte-se que estamos falando de casos registrados, ações que 
chegam ao Judiciário em decorrência da denúncia corajosa da vítima, o 
que infelizmente ainda é minoria.

Em um estudo realizado em 2002 pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) em conjunto com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
detectou-se a incidência do assédio moral em relação aos empregados da 
União Europeia na ordem de 8% (oito por cento), o que corresponde a 12 
milhões de pessoas. Ainda segundo este mesmo relatório, a previsão é que, 
nas próximas duas décadas, o percentual sofra um sensível aumento.

A Suécia foi o primeiro país que se tem notícia a normatizar o mobbing 
através de uma série de medidas preventivas de cunho administrativo, 
editadas pela Ordenação do Conselho Nacional Sueco de Saúde em 1993.

Quase dez anos depois, em 2002, a França se tornou a precursora 
da legislação formal sobre o assunto, quando, ao se basear na Cartilha da 
Organização Mundial do Trabalho, edita a Lei de Modernização Social nº 
73, definindo várias formas de exercício da prática do mobbingbem como 
de suas sanções.

Alguns países, como França, Itália, Suécia e Portugal há muito 
possuem no seu ordenamento jurídico leis que tanto proíbem e apenam 
de forma específica o assédio exercido entre crianças em idade escolar, 
denominado bullying, como o exercido entre os trabalhadores, denominado 
mobbing.
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Uma legislação específica sobre o mobbing ainda não faz parte do 
nosso cenário jurídico.

As múltiplas tipificações doutrinárias, quando aplicadas sem 
estarem amparadas por uma lei mais severa, acabam por gerar uma 
punição bem mais leve do que outras afetas a delitos menos gravosos por 
possuírem estes uma previsão legal mais contundente.

Os operadores do Direito têm, na Constituição Federal6, na 
Consolidação das Leis do Trabalho7 e no Código Penal8 alguns dos 
dispositivos legais que mais os socorrem na aplicação a um caso concreto.

Pelo Congresso Nacional, tramitam projetos de lei antigos, que até 
hoje não foram aprovados e que não têm previsão de votação, como o PL nº 
5.090/2001, que altera a alínea g do artigo 483 da CLT e o PL nº 4.501/20019.

Em uma tentativa de minimizar o problema por prevenção, foi 
sancionada, em 16.06.2009, a Lei nº 11.048/2009, que proíbe a concessão de 
empréstimos pelo BNDES - Banco do Desenvolvimento Econômico e Social 
a empresas que tenham praticado assédio moral e, no mesmo sentido, o PL 
nº 80/2009, que proíbe a participação de empresas condenadas por assédio 
moral em licitações públicas, prevendo ainda a proposta a criação de um 
cadastro nacional de empresas com as organizações condenadas, surgindo, 
assim,  uma “ficha suja” que pode inibir casos deste tipo.

O mais recente Projeto de Lei que se reporta ao tema foi o apresentado 
à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público em maio de 2010 
- PL nº 7.202/2010, que equipara o assédio moral ao acidente de trabalho 
e, se aprovado, garantirá ao trabalhador que sofreu violência psicológica 
a mesma estabilidade no emprego que hoje é concedida ao trabalhador 
acometido de doença profissional.10

O Ministério Público do Trabalho muito tem colaborado no combate 
à prática tanto através da ação civil pública impetrada perante a Justiça 
Federal do Trabalho como através de processo administrativo, com o 
Termo de Ajuste de Conduta.

6 CF, artigo 7º, incisos.

7 CLT, artigo 483.

8 CP, artigo 146.

9      Revista da ESMESC, v. 15, n. 21, 2008.

10 Folha de São Paulo, 09.08.2010
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Em vista disso tudo, em função da complexidade deste tema, é 
imprescindível unificar através de lei a sua definição, pois isso possibilitará 
ao Direito do Trabalho dar um salto quantitativo nas suas condenações 
indenizatórias, proporcionando a prestação de uma tutela compensatória 
digna ao trabalhador.

Enunciar direitos sem oferecer garantia a sua concretização é função 
totalmente estéril.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do curso da História, temos que o Direito do Trabalho 
surgiu no século XVIII, em decorrência da Revolução Industrial, que, se, 
por um lado, trouxe o progresso econômico ao mundo, por outro, ante a 
ausência total de valores na condução das relações de trabalho, provocou 
um fenômeno que hoje a maioria dos países chama de mobbing.

Embora o reconhecimento mundial do problema seja relativamente 
recente, os trabalhadores sempre passaram por situações de 
constrangimento e humilhações no ambiente de trabalho, sendo esta forma 
de tratamento tida até a bem pouco tempo como normal, sob o ponto de 
vista social.

No passado, a representação social do trabalho era tida como algo 
inferior, sem valoração e não um bem essencial à sadia qualidade de vida 
do indivíduo.

Foi esse pensamento que norteou durante muito tempo a relação 
empregador/empregado, impondo ao segundo um sofrimento causado 
pelo ônus de arcar com o desrespeito patronal a seus direitos.

Com o advento da globalização trazendo mudanças rápidas tanto 
do ponto de vista tecnológico como no das políticas econômicas, o estresse 
que acometeu essas relações suscitou o interesse dos estudiosos nas esferas 
psicossociais e jurídica, mobilizando-lhes a atenção para a necessidade 
fremente da revisão desse comportamento.

Ao seguir as normas do mercado atual, que é voltado única e 
exclusivamente a um capitalismo feroz, a empresa opta por fazer prevalecer 
a razão econômica em detrimento a qualquer outra, quer seja ela política 
ou social.

Em razão disso, as relações laborais hoje se regem pela racionalização 
e impessoalidade extremas, e a força de trabalho do empregado é vista 
somente como uma peça na produção e um meio para atingir um fim, que 
é o maior lucro com o menor dispêndio financeiro possível.
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E nunca é demais salientar que os fortes estressores a que o 
trabalhador vítima do mobbing se submete cotidianamente o acometem 
de danos de toda ordem e que por vezes, jamais serão passíveis de uma 
integral recuperação.

A nova ordem jurídica mundial que está sendo erigida com base na 
dignidade humana e na promoção da justiça e do bem-estar social, parte 
da premissa de que o direito ao trabalho é um direito fundamental do 
indivíduo e por consequência seu direito a um meio ambiente de trabalho 
equilibrado também o é.

Um dos grandes desafios atuais da humanidade é conseguir o 
equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e um ambiente de trabalho 
sadio; entre a conciliação das vantagens econômicas e a preservação de 
condições justas de trabalho.

A busca do equilíbrio é mais do que nunca primordial, e um dos 
caminhos que lançam a uma solução é a prevenção, mas como tudo que 
envolve grandes transformações, sejam elas do indivíduo ou do meio é 
lenta, o caminho da restauração se encontra na união da prevenção com a 
tutela estatal.
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RESUMO: O princípio constitucional da integralidade na assistência 
à saúde é utilizado como justificativa em demandas judiciais em que se 
almeja a condenação do Estado a fornecer os mais diversos tratamentos de 
saúde. Frequentemente os pedidos extrapolam aquilo que foi planejado 
e definido na política de saúde, de modo que a interferência do Poder 
Judiciário ocasiona, de acordo com os gestores, desequilíbrio na gestão 
do sistema, que é todo embasado em estudos epidemiológicos, além 
de importar em desequilíbrio orçamentário. Assim, o dever estatal em 
relação à saúde não seria ilimitado, mas definido por contornos jurídicos, 
administrativos e orçamentários que compatibilizem as crescentes 
necessidades da população com os limites da reserva do possível. O 
objetivo desse artigo é verificar a existência de limites na atuação do 
Estado na prestação do direito à saúde. Utilizou-se pesquisa bibliográfica e 
documental, além de legislação e de jurisprudência. Partiu-se da análise, de 
forma panorâmica, do fenômeno de massa consistente no manejo de ações 
judiciais que determinam ao Estado o fornecimento dos mais diversos 
tratamentos de saúde, sendo analisados alguns dos principais argumentos 
utilizados nessas ações pelos autores, réus e magistrados. Em sequência, 
é apresentada uma série de visões sobre o que representa o princípio 
da integralidade, comparando-se os diversos significados e tentando-se 
analisar criticamente suas convergências e divergências. Por fim, busca-se 
concluir sobre qual seria o sentido e alcance do princípio da integralidade, 
na busca para se definir seus contornos e alcançar o real significado desse 
preceito constitucional na tentativa de delimitar o dever do Estado.

Palavras-chave: Direito à Saúde. Dever do Estado. Integralidade. Ações 
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THE DUTY OF THE STATE IN RELATION TO HEALTH: 
MEANING AND SCOPE OF THE PRINCIPLE OF FULL 

HEALTH ASSISTANCE

ABSTRACT: This work has the goal of analyzing the Constitutional 
principle of a full health assistance, so as to substantiate the limits of the 
State in providing this social right, considering legal, economic, budgetary, 
humanitarian and sanitary factors. A document and bibliography survey 
was carried out to attain that goal, resorting to books, articles, Master’s 
and PhD degree theses, as well as to the analysis of the 1988 Constitution, 
the Health Charter, and other reference legislation for the right to health 
assistance, in addition to court rulings. First our endeavor was to make 
a wide-ranging portrayal on the mass phenomenon of the handling of 
lawsuits determining that the State provide several health treatments, 
with the analysis of some of the main arguments used in these legal 
proceedings, be it by the plaintiff, defendant, or judge. Third, we present 
several views on the meaning of the principle of full health assistance, 
comparing several points of view and implications, attempting to make 
a critical analysis of converging and diverging opinions. Lastly, we try 
to reach a conclusion on which would be the meaning and scope of the 
constitutional principle of full health assistance, attempting to define its 
boundaries and grasp the real significance of this constitutional precept 
when attempting to determine the obligation of the State

Keywords:  Right to Health Assistance. Obligation of the State. Full Health 
Assistance. Legal Proceedings.

INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 determina, em seu artigo 196, que a 
“saúde é direito de todos e dever do Estado”. Prosseguindo na leitura do 
texto constitucional, encontra-se, no artigo 198, que as “ações e serviços 
de saúde deverão constituir um Sistema Único, consistente em uma 
rede regionalizada e hierarquizada, tendo como uma de suas diretrizes 
a integralidade no atendimento, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.

Sendo a saúde um direito constitucional que envolve o dispêndio 
de recursos públicos, é frequente a argumentação, por parte dos gestores 
do sistema de saúde, de que os recursos destinados para a área são 
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insuficientes para atender a todas as demandas da população (SALAZAR; 
GROU, 2009).

Dessa forma, as políticas públicas, elaboradas pela Administração 
através de critérios epidemiológicos e orçamentários, representariam 
o norte para a aplicação dos recursos, uma vez que não haveria verba 
pública que se apresentasse suficiente ante a multiplicidade de demandas 
e inovações tecnológicas na área da saúde.

Contrapondo-se a tais argumentos, há os que defendem que o 
direito à saúde, estabelecido constitucionalmente, não pode ser limitado 
por questões de cunho orçamentário ou burocrático, cabendo ao Estado 
a obrigação de fornecer gratuitamente qualquer procedimento ou 
medicamento disponível no mercado, não importando o seu custo 
financeiro (SALAZAR; GROU, 2009).

Tal diversidade de opiniões encontrou âmbito de discussão no seio 
do Poder Judiciário por meio de demandas judiciais que visam compelir 
o Estado a fornecer gratuitamente aos demandantes os mais diversos 
procedimentos de saúde. Com efeito, pode-se dizer que se tornou um 
fenômeno de massa o ajuizamento de ações perante o Poder Judiciário 
cujo objeto é a obtenção de provimento jurisdicional que obrigue o 
Estado a despender recursos na satisfação das mais variadas necessidades 
relacionadas com saúde, desde o fornecimento de medicamentos até 
o fornecimento de transporte para os pacientes, dietas e serviços de 
profissionais especializados.

Essa questão representa uma problemática de ordem financeira para 
o Estado, na medida em que se multiplicam os pedidos de tratamentos 
dispendiosos ou sem eficácia clínica comprovada, o que fatalmente 
ocasiona o desequilíbrio do Orçamento e atrapalha a Administração 
na alocação de recursos para o que se determinou como prioritário nas 
políticas de saúde estabelecidas (BARROSO, 2008).

Também representa um problema para o Poder Judiciário, na 
medida em que vem sobrecarregando juízes e outros profissionais da área 
jurídica, que se vêem surpreendidos e obrigados a lidar com questões de 
alta complexidade técnica e que exigem uma pesquisa mais ampla do que 
a limitada pelos conhecimentos jurídicos (MARQUES, 2009).

Por fim, é uma questão importante para a vida dos milhares de 
pacientes portadores das mais variadas moléstias, que vêem, no manejo 
de ações judiciais, mais uma das poucas chances que têm de preservar sua 
vida e saúde.
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Desse modo, faz-se necessário analisar o princípio constitucional 
da integralidade na assistência à saúde, a fim de verificar os limites do 
Estado na prestação desse direito social, uma vez que a problemática aqui 
retratada é composta de complexas variáveis de ordem jurídica, econômica, 
orçamentária ou humanitária e que precisam ser compreendidas e 
compatibilizadas, de modo que o direito individual à saúde, concretizado 
pela via judicial, não comprometa as políticas de saúde estabelecidas para 
atender a população em nível coletivo.

1 A PROBLEMÁTICA DO DIREITO À SAÚDE NOS TRIBUNAIS 
BRASILEIROS

Foi uma importante conquista social a elevação do direito à saúde 
a um patamar constitucional. No entanto, não foi simplesmente com sua 
elevação ao patamar de direito fundamental, em 1988 ,que o direito a 
saúde se viu amplamente concretizado no Brasil. Questões relacionadas à 
gestão e burocracias administrativas, normatização, recursos financeiros, 
entre outras, precisaram e precisam ser enfrentadas para garantir a 
execução dessa importante conquista social (AITH, 2007; BARBOSA, 2008; 
BOTELHO, 2009).

Isso porque a elaboração e efetivação de políticas públicas demandam 
gastos orçamentários, sendo esse um dos principais argumentos das 
administrações para se esquivar de seu dever constitucional em relação 
ao direito à saúde e uma das principais linhas de defesa da Administração 
Pública em demandas judiciais (MARQUES, 2005). 

Por outro lado, são cada vez maiores as inovações tecnológicas na 
área de saúde, acompanhadas, na mesma proporção, do aumento dos 
custos de sua utilização. 

Esse conflito de interesses consistente numa cada vez mais 
crescente demanda por medicamentos e procedimentos de alta tecnologia 
(e, consequentemente, alto custo) e obrigatoriedade ou não de seu 
financiamento pelo Estado (que conta com recursos limitados) tem se 
transformado num dos principais problemas a ser enfrentado, atualmente, 
pelo Poder Judiciário, inclusive no Estado Brasileiro.

O crescimento da participação do Poder Judiciário nas discussões 
sobre o direito à saúde acarreta desafios das mais diversas ordens, como 
o fato de a maioria dos magistrados e operadores do Direito não estarem 
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familiarizados com questões técnicas típicas do cotidiano dos profissionais 
da saúde e as decisões judiciais passarem a influenciar na escolha das 
políticas públicas de saúde, o que representaria, segundo Marques (2005 
p.140), “uma atuação do sistema jurídico para além de suas fronteiras 
estruturais, determinando a tomada de decisões coletivas pelo sistema 
político”.

Ademais, dada a multiplicação dessas ações e sua transmutação 
em fenômeno de massa, verifica-se que diversos gestores dos diferentes 
entes da federação vêm alegando que seus orçamentos encontram-se 
desequilibrados por conta de decisões judiciais que não levaram em conta 
as inúmeras variáveis em jogo, tais como restrições de ordem orçamentária, 
de material humano e de ordem legal, como a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (VIEIRA; ZUCCHI, 2007). 

Outra problemática apontada consiste nos produtos comercializados 
fora do Brasil ou ainda em fase de testes, que não possuem registro no 
país e não devem ser distribuídos pelo SUS, uma vez que podem pôr em 
risco a saúde de quem os consumir. Além disso, na opinião de parte dos 
gestores, a entrega de medicamentos por decisão da Justiça comprometeria 
a dispensação gratuita regular, já que os governos precisam remanejar 
recursos vultosos para atender situações isoladas, tendo que replanejar 
toda a gestão.

Toda essa discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal - STF 
através de recursos interpostos em inúmeras ações judiciais, acarretando, 
inclusive, a realização de audiências públicas para a tomada de informações 
técnicas fornecidas por todos os segmentos envolvidos (pacientes, Estado, 
profissionais de saúde, cientistas etc).

Os esclarecimentos prestados pela sociedade e especialistas na 
Audiência Pública realizada nos dias 27, 28 e 29 de abril, e 4, 6 e 7 de 
maio de 2009 serviram de subsídio ao Supremo Tribunal no julgamento 
de processos que versavam sobre o direito à saúde, como nos casos das 
Suspensões de Tutela Antecipada números 175; 211 e 278, das Suspensões 
de Segurança números 3724; 2944; 2361; 3345 e 3355. Nas citadas decisões, o 
Ministro Gilmar Mendes, julgador dos processos em epígrafe, abordou os 
argumentos trazidos por autores e réus em suas peças judiciais, tentando 
estabelecer parâmetros para o julgamento desse tipo de ação.

Das conclusões da Corte Suprema, verificou-se que, 
imprescindivelmente, a situação concreta posta em exame tem que 
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ser analisada através de ampla instrução probatória, restando clara a 
necessidade de boa instrução das demandas de saúde para que não ocorra, 
como vem ocorrendo, a produção padronizada de iniciais, contestações 
e sentenças, que, muitas vezes, não apreciam as especificidades do caso 
concreto examinado.

Apesar das brilhantes conclusões do Supremo Tribunal Federal, 
tiradas após a realização das audiências públicas, o fato é que o número 
de demandas relativas à saúde tem aumentado bastante nos últimos anos 
e os magistrados e operadores do Direito em geral vêm encontrando 
dificuldades das mais variadas para lidar com matéria de tão grande 
complexidade técnica e que, ao mesmo tempo, envolve valores tão 
importantes quanto vida e saúde.

Isso resulta, como apontou o Ministro Gilmar Mendes do STF 
(BRASIL, 2009), numa padronização indevida de petições iniciais, 
contestações e sentenças, tratando-se os casos como fenômeno de massa 
(multiplicidade de demandas) e impedindo a apreciação das peculiaridades 
de cada caso concreto.

Em extenso trabalho, Marques (2005) catalogou 31 Ações de 
Conhecimento e Mandados de Segurança ajuizados nas Varas de Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo e identificou os principais argumentos 
dos demandantes, réus e magistrados em matéria de direito à assistência 
farmacêutica. A pesquisa ocorreu no período compreendido entre agosto 
a dezembro de 2004 e os processos analisados datavam do período de 1997 
a 2004.

Em seu estudo, Marques (2005) cita como principais argumentos 
dos demandantes, entre outros:

[...] que o direito à saúde do autor e a assistência farmacêutica integral é 
um direito fundamental garantido por lei; que o medicamento prescrito 
pelo médico que assiste o autor é o único capaz de controlar a moléstia 
que o acomete; que o autor não possui condições financeiras de adquirir 
o tratamento/medicamento; que os direitos à saúde e à assistência 
farmacêutica não dependem de regulamentação infraconstitucional para 
serem exercidos; que os direitos fundamentais à saúde e à assistência 
farmacêutica não podem ser condicionados por políticas de saúde ou 
por questões orçamentárias; que a política de assistência farmacêutica 
do Estado é falha e, por isso, não contempla o medicamento pleiteado 
pelo autor (MARQUES, 2005 p. 45). 
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Estudos realizados por Vieira e Zucchi (2007), também analisando 
ações judiciais referentes a medicamentos no estado de São Paulo, mas no 
período de 2005, apresentaram dados compatíveis com os apresentados 
por Marques (2005), no tocante ao aumento exponencial de ações relativas 
ao direito à saúde no Brasil e no tocante ao fato de que nem sempre os 
magistrados, ao proferir suas decisões, o fazem de acordo com as políticas 
públicas de saúde existentes, muitas vezes mesmo desconhecendo a 
existência de tais políticas públicas.

Dados da Promotoria de Defesa da Saúde do Estado do Ceará 
(CEARÁ, 2010) e do Núcleo de Ações Judiciais com a temática assistência 
à saúde da Procuradoria Geral do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 
2010) demonstram que outros estados da federação brasileira enfrentam a 
mesma situação apresentada nas pesquisas acima realizadas no estado de 
São Paulo.

Na quase totalidade das petições iniciais, observa-se a repetição dos 
argumentos de que o direito à saúde é um direito fundamental decorrente 
do direito à vida; que é obrigação do Estado fornecer assistência à saúde de 
forma integral aos cidadãos; e que entraves burocráticos e orçamentários 
não podem servir de justificativa para obstaculizar o direito à saúde 
(DISTRITO FEDERAL, 2010; CEARÁ, 2010).

De posse dos citados dados e estudos, podem-se mencionar muitos 
pontos comuns entre as petições iniciais das ações judiciais relativas 
à assistência à saúde, tais como a alegação de ausência de condições 
financeiras para custear o tratamento; a solicitação de remédio pelo nome 
comercial; e a invocação do dever do Estado em custear tratamento de 
saúde para assegurar o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Como contraponto ao discurso apresentado pelas partes autoras 
das demandas judiciais, vêm os discursos dos entes políticos apontados 
como réus nos processos de conhecimento ou das autoridades tidas como 
coatoras nos Mandados de Segurança. Da mesma forma que os discursos 
autorais, também se pode perceber a repetição de ideias nos argumentos 
daqueles que se encontram no polo passivo das demandas judiciais.

Marques (2005, p. 56) identificou, em seu trabalho, como ideias 
centrais no “discurso do sujeito coletivo dos réus” os seguintes pontos 
argumentativos: 
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[...] não há violação a direito líquido e certo; o pedido do autor não se 
enquadra na Padronização da Política de Assistência Farmacêutica para 
o tratamento da respectiva doença; o medicamento pleiteado não possui 
registro na ANVISA; O Estado possui limitações legais e orçamentárias 
que obstam a garantia da pretensão do autor; o Poder Judiciário não 
pode ser transformado em um co-gestor dos recursos destinados à 
saúde pública, sob pena de afronta ao princípio da separação dos 
poderes; o direito à saúde deve ser interpretado em consonância com 
os demais preceitos constitucionais, de forma a atender os interesses 
de toda a coletividade; atender a pretensão do autor seria sobrepor o 
individual ao coletivo.

Salazar e Grou (2009) confirmam os dados de Marques (2005) 
apontando os argumentos acima como bastante frequentes nos discursos 
dos réus (entes públicos) nas ações judiciais propostas no Judiciário 
brasileiro:

Para Barroso (2008), o argumento e crítica mais frequentemente 
utilizados contra a judicialização das políticas de saúde é o financeiro, 
formulado sob a denominação de “Reserva do Possível”, consistindo no 
fato de que, sendo o Orçamento limitado, os recursos públicos seriam 
insuficientes para atender a todas as necessidades sociais, impondo ao 
governante a tomada de decisões difíceis, uma vez que “investir recursos 
em determinado setor sempre implica deixar de investi-los em outros” 
(BARROSO, 2008 p. 28).

Ademais, Barroso (2008) cita como argumento que vem surgindo 
mais recentemente o fato de as decisões judiciais em matéria de políticas 
públicas de saúde ocasionarem a desorganização da Administração 
Pública, uma vez que as decisões determinando o fornecimento imediato 
de um fármaco ou a realização de um procedimento a um determinado 
paciente individualizado privariam a Administração da capacidade de se 
planejar, comprometendo a eficiência administrativa no atendimento ao 
cidadão (BARROSO, 2008). 

Em relação às decisões prolatadas pelos magistrados, também se 
verifica a mesma repetição dos discursos, dando a impressão de que se 
padronizam as decisões da mesma forma que se padronizam as peças de 
defesa e petições iniciais, sem se dar atenção às provas existentes nos autos.

No trabalho de Marques (2005), encontrou-se a estatística de que 93% 
das sentenças proferidas pelos juízes julgaram o pedido procedente, sendo 
concedido o provimento já em caráter liminar na maioria dos processos. Já 
Vieira (2008), afirma que, nas demandas relacionadas ao direito à saúde, os 
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juízes não observam a existência de política pública sobre o assunto; além 
disso, o princípio do contraditório é anulado, uma vez que as ações são 
deferidas, em sua maioria, com antecipação de tutela inaudita altera pars1. 

A simplificação na fundamentação das demandas judiciais é 
também criticada por Veríssimo (2006), quando diz que, muitas vezes, 
o Poder Judiciário, sob a justificativa de implementar direitos sociais, 
simplifica a questão posta em análise, deixando de levar em consideração 
complexas variáveis de governabilidade e gestão, que são inerentes aos 
Poderes Executivo e Legislativo, e que o Judiciário não está acostumado 
a lidar.

Após a análise de alguns argumentos apontados pela doutrina como 
os mais utilizados por autores, réus e juízes nas ações judiciais envolvendo 
o direito à saúde, convém, nesse momento, fazer uma breve discussão e 
crítica sobre o assunto, não podendo tão importante questão ser apreciada 
de forma tão simplista.

É certo que saúde pública é direito de todos e dever do Estado, 
estando tal mandamento insculpido no artigo 196 da Constituição Federal. 
Contudo, também é certo que a implementação de políticas públicas 
e o fornecimento de serviços de saúde e de medicamentos requerem o 
empreendimento de recursos financeiros, materiais e humanos, muitas das 
vezes limitados no âmbito dos orçamentos dos diversos entes públicos. 

Tal situação se agudiza quando o pleito do demandante judicial 
consiste em tecnologias terapêuticas de última geração, muitas vezes ainda 
nem presentes no mercado brasileiro ou pendentes de aprovação pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA2 para comercialização 
no país (VIEIRA; ZUCCHI, 2007). 

Isso porque existem impossibilidades fáticas e jurídicas para 
se atender administrativamente o requerimento dos autores. As 
impossibilidades fáticas do Estado em fornecer tudo o que é pleiteado 
consistem, principalmente, na própria limitação orçamentária de recursos, 
uma vez que, em diversos entes estatais, mormente em Municípios de 
pequeno porte, a receita total arrecadada com os tributos, somada ao 

1 Sem ouvir a outra parte (Tradução livre).

2 Segundo a Lei 9782/99, a ANVISA é uma autarquia federal, de regime especial, que tem como 
finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle 
sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, 
inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados bem como 
o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.
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repasse de recursos da União e do Estado, são insuficientes até para atender 
as despesas ditas “ordinárias”, como a folha de pessoal e a implementação 
das políticas sociais já previstas no Orçamento (BARROSO, 2008). 

As impossibilidades de ordem jurídica consistem na determinação 
legal de limitar gastos públicos, como as existentes na Lei Complementar 
101 de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que estabelece limites totais de gastos bem como limites temporais 
para realização de despesas, podendo o ente federativo ou até mesmo o 
gestor público que o representa sofrerem severas sanções, como a perda 
de repasses por parte da União, no caso do ente, e a acusação formal de 
improbidade administrativa, no caso do agente público.3

A mesma crítica feita aos argumentos autorais também pode ser feita 
aos argumentos de quem ocupa o polo passivo das demandas judiciais, ou 
seja, há uma espécie de generalização simplista nas defesas judiciais, em 
que os argumentos centrais acabam sendo sempre os mesmos. 

Em relação à necessidade de observância dos princípios 
orçamentários, pode-se afirmar que estatisticamente esse é o argumento 
que mais se repete nos discursos dos réus (MARQUES, 2005; BARROSO, 
2008). No entanto, apesar de se reconhecer a existência de dificuldades 
de ordem jurídica ou material para adquirir medicamentos ou fornecer 
tratamentos de saúde, não pode o réu simplesmente alegar tais dificuldades 
genericamente, sem comprová-las.

Nesse sentido, pertinente o argumento de Salazar e Grou (2009), ao 
observarem que as defesas do Estado nos processo judiciais, muitas vezes, 
alegam a chamada reserva fática do possível, desvinculada de qualquer 
comprovação, como a juntada de planilhas comprovando os reais gastos 
do Estado naquele exercício. Esse seria um exemplo de argumentação 
simplista dos procuradores do Estado, que, limitando-se a alegações 

3 Lei Complementar 101: Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.

 § 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 
no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

 § 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios.
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genéricas de falta de recursos, sem juntar efetivamente planilhas de tudo o 
que foi investido no setor saúde, não conseguem convencer os magistrados 
da insuficiência do Orçamento. 

Assim, do mesmo modo que não se pode ceder ao argumento genérico 
de que o direito à vida e à saúde é o mais fundamental de todos os direitos, 
igualmente não pode o Estado se esquivar de seu dever constitucional 
de proteger a saúde de seus cidadãos sob alegações simplistas de falta 
de recursos, sem comprovar que efetivamente Orçamento é insuficiente 
para atender o pleito do portador de moléstia grave e que haverá real 
desequilíbrio orçamentário e prejuízo no sistema de saúde no âmbito 
coletivo.

O Poder Judiciário, da mesma forma que as partes, não pode 
tratar as ações envolvendo o direito à saúde de forma simplificada, 
como fenômeno de massa, sem se ater às peculiaridades de cada caso. 
Isso poderia representar um risco de ingerência de um poder em outro, 
desequilibrando o Estado Democrático de Direito e interferindo no 
trabalho da Administração, que fica a cargo do Poder Executivo. 

Cotejando alguns dos principais argumentos utilizados por autores, 
réus e magistrados, verificou-se que as questões relativas ao fornecimento 
de medicamentos/tratamentos de saúde pelo Estado à população são 
questões de natureza extremamente complexa, sendo simplista qualquer 
solução a priori, devendo sempre o julgador levar em consideração as 
peculiaridades do caso particular, sopesando, por ocasião do conflito de 
princípios, os valores relativos à vida e à saúde e os relativos à regularidade 
fiscal e orçamentária e transparência na gestão. 

Qualquer decisão proferida não pode deixar de lado a multiplicidade 
de sentidos do Princípio da Integralidade na Assistência à Saúde e seus 
inúmeros vieses, tema que será abordado na próxima seção.

2 INTEGRALIDADE: uma palavra polissêmica

Como visto anteriormente, o princípio da integralidade é utilizado 
como um dos principais fundamentos das demandas judiciais propostas 
contra o Estado em que se almeja a obtenção de medicamentos ou outros 
tipos de tratamento não previstos nas listas e protocolos oficiais do SUS. 
No entanto, a depender da forma em que é utilizado, o termo integralidade 
pode tomar mais de uma conotação, podendo-se inferir que a expressão 
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não é unívoca, comportando diversos significados e, consequentemente, 
conferir diversas dimensões axiológicas ao referido princípio.

Uma primeira visão bastante comum da integralidade é a de que ela, 
prevista constitucionalmente, seria sinônimo de assistência curativa total e 
irrestrita, seja farmacêutica ou terapêutica, cabendo ao Estado custear toda 
e qualquer necessidade que se relacione com a saúde de seus cidadãos, 
ainda que essa necessidade tenha impacto exclusivamente individual em 
detrimento do coletivo (BARROSO, 2008).

Como demonstrado na seção anterior, é corrente, nas petições 
iniciais em demandas por tratamento curativo, os argumentos de que o 
direito à saúde do autor e à assistência terapêutica integral são direitos 
fundamentais garantidos por lei e que não podem ser condicionados 
por políticas de saúde ou por questões orçamentárias (MARQUES, 2005; 
BARATA, 2007; VIEIRA, ZUCCHI, 2007). Tal visão da integralidade 
também é adotada em muitas decisões judiciais, sejam elas liminares ou 
de mérito. 

No entanto, direitos de cunho prestacional, como o direito à 
assistência terapêutica, custam caro. Dworkin (2005) constatou que, 
nos Estados Unidos, os serviços médicos representaram cerca de 14% 
(quatorze por cento) de produto interno bruto no ano de 1991, quantitativo 
que estaria previsto para atingir cerca de 18% (dezoito por cento) no ano 
de 2000. Se isso representa muito numa economia como a americana, 
imagine-se no Brasil.

Luz (2006) também aborda a problemática da integralidade como 
sinônimo de assistência integral, referindo-se à saúde como a “nova 
utopia”, uma vez que os avanços tecnológicos na área médica acabaram 
por acarretar uma ampliação do sentido da expressão “ter saúde”. Dessa 
forma, ter saúde, hodiernamente, significaria não apenas não padecer de 
moléstias, mas sim ter juventude, beleza, força, trabalho, estabilidade no 
emprego, num sentido socioeconômico mais amplo e, evidentemente, de 
maior custo social (LUZ, 2006). Assim, surgiriam demandas por tratamentos 
estéticos, tratamentos de pele, aparelhos ortodônticos, tratamentos para 
crescimento, contratação de sexólogos pelo Estado e outras demandas 
que, antigamente, não seriam pensadas como diretamente relacionadas à 
saúde.

O problema é confirmado nas palavras de Barata (2007), ex-secretário 
de Saúde do Estado de São Paulo, quando diz:
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[...] o Estado vê-se obrigado a entregar produtos como iogurtes, requeijão 
cremoso, queijo fresco, biscoitos, adoçante, leite desnatado, remédio 
para disfunção erétil, mel e xampu, dentre outros itens. Em 2004, por 
exemplo, chegou a ter de custear, por força de decisão judicial, a feira 
semanal para morador da capital.

Critica-se essa visão de integralidade como sinônimo de assistência 
terapêutica integral pelo fato de não ser possível ignorar a existência de uma 
ordem financeira constitucionalmente estruturada, que impõe ao Estado 
a observância do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e dos Orçamentos Anuais, além de ser vedada a realização de despesas 
e a assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais (Artigos 165 e 167 da Constituição da República).

Um segundo sentido de integralidade busca conceber o ser humano 
e suas necessidades em saúde de modo holístico e não fragmentado em 
diversos subsistemas, objeto de estudo de cada especialidade médica 
de modo individualizado, como determina o paradigma flexneriano4 
(MATTOS, 2006). Esse paradigma influenciou durante muito tempo o 
ensino e as práticas biomédicas, que se caracterizavam por privilegiar 
as especialidades médicas com os médicos tendendo a fragmentar os 
pacientes, atentando apenas para o funcionamento do aparelho ou 
sistema no qual se especializaram (MATTOS, 2006). Tal atitude, além 
de fragmentária, seria reducionista, pois o conhecimento nas diversas 
especialidades ressalta apenas as dimensões biológicas do adoecimento, 
deixando de lado os fatores psicológicos e sócioambientais. 

Com a evolução do entendimento causal da doença, se mudou-
se o paradigma dominante e passou-se a conceber a doença como um 
processo multicausal, em que o processo saúde/doença deveria ser 
entendido como resultado coletivo de fatores políticos, econômicos, 
sociais e culturais, devendo ser adotada uma visão de medicina integral 
que supõe a conjugação de fatores biológicos, psicológicos e sociais como 
condicionantes e determinantes das doenças.

Pode-se encontrar reflexo de tal visão no artigo 3º da Lei 8080/90 e 
no conceito de saúde formulado pela Organização Mundial da Saúde, que 
diz: “saúde é o mais completo estado de bem estar físico e mental e não 
simplesmente a ausência de doença ou enfermidades” (OMS, 1947)5.

4 O paradigma flexneriano tinha ênfase na determinação biológica das doenças e no reforço da 
especialização e fragmentação do saber médico, resultando num modelo curativista e centrado nas 
instituições hospitalares (PAULI, 2007).

5 Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity (OMS, 1947) - Tradução livre do original.
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Desse modo, a integralidade, nessa concepção, se caracterizaria por 
conceber o paciente como um todo e não fragmentado e encarado apenas 
como um conjunto de aparelhos ou sistemas desprovidos de conexão entre 
si, devendo sempre ser buscada uma abordagem do paciente em que se 
leve em consideração todos os fatores biológicos, assim como os fatores 
ambientais, psicológicos e sociais que interferem no humano e causam, 
numa concepção holística e multicausal, os processos do adoecimento e 
da cura.

Um terceiro sentido que se pode atribuir à integralidade consiste na 
junção de medidas preventivas abordadas de forma coletiva com medidas 
assistenciais abordadas de forma individual.

Tal visão tem uma origem histórica no Brasil. Uma vez que na época 
da ditadura militar havia uma divisão entre as instituições responsáveis 
pela saúde pública e as instituições responsáveis pela assistência médica, 
predominando o entendimento de que as necessidades das práticas de 
saúde pública e das práticas assistenciais eram bem distintas (MATTOS, 
2006). 

Tal dicotomia sofria duras críticas. Primeiramente se afirmava que 
eram gastos mais recursos com a assistência médica e procedimentos 
curativos do que com a saúde pública e procedimentos preventivos. Outra 
crítica consistia em indicar que a prestação dos serviços de saúde estava 
centralizada nos hospitais (MATTOS, 2006). 

 Nesse contexto surgiu a necessidade de uma maior articulação 
entre a as práticas assistenciais e as práticas de saúde pública, ou seja, 
uma associação entre a abordagem coletiva e individual da saúde. Assim 
Mattos (2006, p.54) conclui que “o princípio da integralidade, em um dos 
seus sentidos, corresponde exatamente a uma crítica da dissociação entre 
as práticas de saúde pública e as práticas assistenciais”. 

Outra forma de se entender a integralidade seria através da tentativa 
de definir os seus contornos normativos. Com efeito, tanto na Constituição 
da República de 1988 como em normas infraconstitucionais (como a Lei 
8.080 de 19 de setembro de 1990), se faz presente o conceito de integralidade 
dentro do sistema de saúde. Mas tal conceito, por estar presente em normas 
jurídicas, não pode ser interpretado de per si, em caráter absoluto, uma 
vez que, de acordo com o pensamento de Bobbio (1982), o ordenamento 
jurídico representa um sistema complexo e dotado de completude em que 
nenhuma norma deve ser interpretada isoladamente fora de seu sistema.
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Dessa forma, se quisermos apreender a extensão e o alcance do 
princípio constitucional da integralidade na saúde e definirmos os seus 
contornos, deveremos cotejá-lo com as demais normas correlatas do sistema 
jurídico, como as que tratam da questão do financiamento, da elaboração 
do orçamento, da universalidade no acesso, da entrada no sistema único e 
da necessidade de regulação por meio de normas técnicas e científicas para 
a incorporação de novas tecnologias no atendimento à saúde.

De acordo com Santos (2009, p. 64):

A integralidade precisa ser balizada por princípios, diretrizes e normas 
constitucionais e legais para, desde logo, impedir o argumento de que 
tudo, irrestritamente, cabe no direito à saúde, ou, ao contrário senso, 
tudo pode ser negado em nome da falta de financiamento (grifo no 
original). 

A necessidade de delimitação do conceito de integralidade 
surge do fato de a Constituição Federal trazer um conceito de saúde de 
natureza abrangente, pois, seriam fatores determinantes da saúde de um 
país a qualidade de vida individual e coletiva e além de moradia, meio 
ambiente, trabalho e renda. Dado esse conceito abrangente de saúde e seus 
determinantes, não pode ser o Sistema Único de Saúde considerado como 
um balcão de livre demanda, sem planejamento e em que todos têm direito 
irrestrito a tudo que direta ou indiretamente se relacionarem com seu bem-
estar.

Nesse sentido é que se recomenda a interpretação do artigo 196 
conjuntamente com os artigos 198 (que trata do financiamento) e 200 (que 
trata das competências do sistema único de saúde), todos da Constituição da 
República, além das demais normas infraconstitucionais que regem o SUS. 
Assim, um balizador do conceito de integralidade estaria consubstanciado 
nas questões orçamentárias e normas jurídicas que as disciplinam. 

Outro balizador da integralidade na saúde se configuraria 
na necessidade da existência de normas técnicas e científicas para a 
incorporação de tecnologia, destacando-se, nesse caso, o papel das agências 
reguladoras, principalmente da ANVISA. Além de visar prioritariamente 
o bem estar coletivo por determinação legal e constitucional, tais normas e 
procedimentos adotados com base no poder regulador do Estado também 
serviriam para a segurança dos indivíduos ante a utilização de novos 
medicamentos e tecnologias bem como para verificar se há real eficácia 
nessas novidades da indústria medicinal e incremento terapêutico em 
relação às técnicas convencionais ou se somente correspondem a um 
dispêndio de recursos.
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O papel do Estado diretamente e através de suas Agências 
Reguladoras em estabelecer quais medicamentos seriam eficazes e seguros 
para os pacientes, estabelecendo os protocolos clínicos e concedendo ou 
negando registros, configuraria outro limite balizador da integralidade na 
saúde.

É de se salientar que o Poder Judiciário, por meio de seu órgão 
controlador, o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, atentou para tal 
delimitador da integralidade e editou a recomendação número 31, de 
março de 2010, cujo texto expressamente afirma que os Tribunais de Justiça 
dos Estados e do DF e os Tribunais Regionais Federais orientem, através de 
suas corregedorias, que os magistrados evitem autorizar o fornecimento de 
medicamentos ainda não registrados pela ANVISA, ou que ainda estejam 
em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em 
lei (CNJ, 2010) .

Por fim, um quarto critério normativo balizador e delimitador 
do princípio da integralidade estaria configurado nos critérios para o 
planejamento das políticas públicas com base na epidemiologia. Esse 
critério normativo está previsto no artigo 7º, VII da Lei 8.080/906, sendo ele 
norteador das políticas públicas de saúde e, por conseguinte, dos gastos 
com a saúde.

Tal critério, além de lógico, é imperativo, por decorrer de norma 
jurídica cogente, devendo o gestor da saúde planejar a política pública com 
base na epidemiologia e características demográficas da região, devendo, 
com base nesses dados, ser destinado orçamento compatível.

Com base no exposto acima, pode-se ver que a integralidade na 
assistência à saúde não pode ser interpretada isoladamente nem de forma 
absoluta, pois, por se tratar de um princípio jurídico decorrente de norma 
jurídica, exige sua interpretação em cotejo com os demais princípios e 
normas do sistema, sob pena de levar ao colapso o próprio sistema de 
saúde.

Dada a multiplicidade de sentidos da expressão integralidade, 
Pinheiro e Mattos (2006) preocuparam-se em organizar uma obra inteira 
para tratar do assunto, intitulando-a “Os sentidos da integralidade na 
atenção e no cuidado à saúde”.
6 Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS)  são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

 (...) VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 
a orientação programática;
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Na tentativa de definir o que é a integralidade, Mattos (2006) expõe 
a ideia de integralidade como uma “imagem-objetivo” (Mattos, 2006, 
p.41), uma espécie de ideal a ser perseguido que se diferenciaria de uma 
utopia justamente por ser possível alcançá-lo dentro de um limite temporal 
definido. Mattos (2006) também sugere que toda imagem-objetivo é 
polissêmica e que, por isso, a integralidade possuiria vários sentidos, todos 
correlatos, posto que, forjados num mesmo contexto de luta, mas distintos 
entre si, possibilitando aos diversos atores sociais que trabalham com o 
termo utilizá-lo de diferentes formas, de acordo com suas indignações e 
concepções de mundo.

Assim, a integralidade como imagem-objetivo que é não seria um 
conceito único e acabado consistente na obrigação do Estado em dar tudo 
o que se pedir a todos aqueles que pedirem, no tocante à assistência à 
saúde. Seria algo mais. Algo como um ideal a ser alcançado, abrangido 
por seus diversos sentidos, mas sempre de acordo com as circunstâncias 
fáticas e jurídicas que lhe são determinantes e limitadoras.

A ideia de integralidade como imagem-objetivo ou ideal a ser 
perseguido seria um conceito fluido, uma realidade constantemente 
transformada e transformável, de acordo com diversas circunstâncias 
presentes, tanto na cadeia de causalidade do processo de saúde/doença 
como na definição de políticas públicas a serem implementadas em 
benefício dos cidadãos e usuários do sistema de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de constar no texto constitucional que o direito subjetivo à 
saúde de cada um corresponde a um dever jurídico do Estado, é comum, 
na vida cotidiana, verificarem-se violações de diversas ordens ao direito à 
saúde, seja no mau atendimento realizado pelos agentes públicos, seja nas 
enormes filas de espera existentes nos hospitais da rede pública, seja pela 
pura e simples omissão do Poder Público quando se trata de elaborar ou 
efetivar políticas públicas de saúde.

Como dever jurídico, o direito à saúde pode ser cobrado 
coercitivamente através do Poder Judiciário, o qual, por sua vez, com base 
no arcabouço jurídico existente, pode julgar determinado caso concreto e 
realizar a efetivação e materialização desse direito. 

No entanto, em se tratando de um direito social que, em regra, 
necessita do dispêndio de recursos públicos, a discussão ganha 
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complexidade, sendo muitos os argumentos utilizados para combater a 
participação do Poder Judiciário no que atine à elaboração ou efetivação 
de políticas públicas de saúde.

Esse problema cresceu ao ponto de tomar tamanha complexidade 
que foram realizadas inúmeras discussões por parte dos mais variados 
operadores do Direito que se encontraram surpreendidos não apenas 
com o volume de ações, mas também com a complexidade do tema, 
apresentando cada vez mais questões de imensa profundidade técnica que 
conhecimentos jurídicos de magistrados e patronos jurídicos das partes se 
mostram insuficientes para o deslinde da questão.

O que se pode concluir das discussões apresentadas no trabalho 
desenvolvido é que a problemática, apesar do exponencial crescimento 
no que tange ao quantitativo de ações, não pode ser tratada de forma 
padronizada a ser resolvida através da massificação de decisões. Nesse 
tipo de demanda, a riqueza de detalhes e a complexidade técnica de cada 
caso devem ser apreciadas em todos os seus pormenores. Evidentemente 
que isso dificulta bastante a atuação dos operadores do Direito não 
familiarizados com questões de complexidade técnica que refogem à sua 
área do saber. 

A solução, ao que parece, aponta para uma especialização cada 
vez maior dos profissionais atuantes nessa área, o que, provavelmente, 
culminará com a criação de Varas de Fazenda Pública especializadas em 
Direito Sanitário, núcleos nas Procuradorias de Estado especializados na 
área e a criação de cursos de especialização patrocinados pela Ordem de 
Advogados do Brasil - OAB ou outros institutos de educação jurídica, no 
intuito de preparar profissionais para atuar na área sanitarista.

Por fim, pode-se dizer que a questão do significado do princípio da 
integralidade no tocante ao dever do Estado em relação à saúde é bastante 
complexa e que tentar reduzi-la através da massificação significaria retirar 
a sua riqueza, proveniente do fato de a integralidade consistir numa 
“imagem-objetivo”, ideal a ser perseguido e concretizado dia a dia. 

Assim, não é recomendável que se defina “a priori” o quão integral 
deve ser o dever do Estado em relação à saúde, uma vez que a ideia de 
integralidade traz consigo um grande número de possibilidades de 
realidades futuras a serem criadas de acordo com as lutas e necessidades 
que surgirem diretamente da realidade a ser transformada.

Por isso, devem ser combatidos os sentidos de integralidade 
simplistas como os que a tratam unicamente como assistência integral e 
irrestrita de todo procedimento clínico ou produto farmacêutico por parte 
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do Estado, assim como o sentido de integralidade circunscrita unicamente 
às listas e protocolos clínicos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Tais reducionismos, além de esvaziarem o conceito de sua riqueza e 
potencial transformador, representam uma simplificação da problemática 
em que o primeiro sentido (assistência curativa irrestrita) representa um 
risco à organização do sistema de saúde e à definição de políticas públicas, 
determinando a alocação de recursos a partir de casos individuais e sem se 
basear em critérios coletivos e epidemiológicos.

Já o segundo sentido, o de integralidade restrita às listas e 
protocolos clínicos oficiais, pode esconder a omissão estatal em atualizar 
seus protocolos clínicos, além de mascarar problemas de gestão, que, 
infelizmente, são mais comuns do que deveriam na prestação dos serviços 
públicos em nosso país, inclusive os de saúde.

Dessa forma, por ser um conceito polissêmico e dinâmico, 
transformável e transformador, a integralidade deve ser compreendida 
como um ideal a ser perseguido em sua máxima amplitude, mas sem 
se olvidar de que, como conceito indeterminado, deve moldar-se às 
circunstâncias do caso concreto em sua aplicação. Aplicação esta que 
nunca deve ocorrer de modo absoluto, mas sempre se compatibilizando 
com os demais princípios constitucionais, como o da universalidade do 
acesso, da isonomia e de equilíbrio econômico-financeiro do Orçamento 
Público.
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RESUMO: Do laissez faire ao laissez passer é uma alusão ousada ao evolutivo 
pensamento econômico a representar a vontade de uma sociedade elitista 
burguesa em se libertar das travas do Poder de um Estado absolutista, a 
atravessar o Liberalismo, o Estado do bem-estar social e do Neoliberalismo 
até os presentes tempos, a requerer uma intervenção do Estado na regulação 
da Economia. Eis que a vontade agora é construir uma filosofia – ainda 
que lato senso - da regulação, para, depois, ingressar na autorregulação, e, 
mais adiante, evoluir para uma ausência de regulação – a desregulação -. 
Eis, afinal, o laissez passer.
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LAISSEZ FAIRE OF THE LAISSEZ PASSER

ABSTRACT: The Laissez faire laissez passer to is a bold allusion to the 
evolving economic thought, to represent the will of a bourgeois elitist 
society to release the latches of the power of an absolutist state, going 
through liberalism, the state of social welfare and neoliberalism, to the 
present time, to require state intervention in regulating the economy. 
Behold, now is the will to build a philosophy - albeit broad sense - of 
regulation, then joining self-regulation, and later evolve into a lack of 
regulation - deregulation -. Here is the final, the Laissez passer.
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1 INTRODUÇÃO

 “Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même” (Deixe fazer, 
deixe passar, o mundo vai por si mesmo)1 não é brocardo jurídico. Tal 
locução é de derivação econômica, a sustentar uma filosofia combatente ao 
regime de Governo monárquico absolutista. Tal modelo, de essência liberal, 
baseia-se numa construção social-filosófica para firmar a participação da 
elite burguesa nas decisões do Poder. Além disso, tal locução diz respeito 
à forma de atividade econômica privada sem a necessidade da presença do 
Estado. Tal locução acompanha o pensamento do economista John Smith2 
a ensejar o seu fortalecimento, justo com a filosófica expressão da “mão 
invisível” a fundamentar uma estrutura econômica ausente de Estado, 
cujo significado se robusta na ideia de que a Economia tem a capacidade 
de resolver seus próprios problemas e os da sociedade, como se fosse uma 
mão invisível.

Mas a evolução da Economia, pari passo com a ciência do 
Direito, revelou-se contrária aos desejos dos economistas, a saber, que o 
pensamento liberal fora vencido pelo Estado intervencionista do Welfire 
State. Em um tempo seguinte, novamente se deparou com pensamentos 
neoliberais a exigir a configuração de uma Economia a partir de um 
afastamento total do Estado executor para um Estado limitado apenas aos 
seus fins primordiais – com poderes de Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Contudo, tal filosofia foi inexitosa, dando lugar, agora, ao pensamento de 
um Estado gerencial. O título não está ensimesmado no erro. Eis que ele 
alude ao pensamento diapasado do posto onde se deseja chegar. Inicia-se 
pelo desejo da legalização para findar na vontade da desregulação. Nesse 
caminho, e partindo-se fundamentalmente da produção literária de Souto 
e Moreira, tentar-se-á construir um evolutivo do que foi, do que é e vagar 
ao que se quer, sendo este por diapasão.

Tal produção acadêmica deverá passar pelos trabalhos intelectuais 
de Bresser Pereira a construir o pensamento de reforma do Estado e de uma 
Administração Pública de natureza gerencial, com intencional reforma do 
Estado executor para um Estado regulador. Nesse compasso, seguir-se-á 
a fórmula de Moreira em companhia de Souto a preconizar um Estado 
regulador, passando por um momento – quiçá histórico a se formar – da 
autorregulação, até se chegar ao cume do que se quer - a desregulação. 

1 FRANÇOIS Quesnay (1694 – 1774) e Anne Robert Jacques Turgot (1727 – 1781). Outro pensador de 
suma importância foi Vincent de Gournay (1712 – 1759), autor da célebre frase. In: <http://www.
brasilescola.com/historiag/economistas-iluminismo.htm.> Acesso em: 15  jun. 2013.

2 SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo: Nova Cultural, 1985. v. 1, 415 p. (Os Economistas).
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Óbvio que tal construção filosófica deverá ter a mesma configuração do 
laissez faire; contudo, não com a vontade de participação no Poder do 
Estado, mas para a instalação do laissez passer, a denotar que o Estado, 
desta feita, não possa interferir nas relações econômicas – a desregulação. 
A notar que do laissez faire ao laissez passer é uma forma evolutiva do 
ultrapassado laissez faire, laissez passer. 

2 DAS FORMAS EVOLUTIVAS

O Estado absolutista cedeu lugar ao pensamento cognominado 
laissez faire, escopado na ideia de que a Economia deveria estar imune 
ao poder de intervenção do Estado. Este movimento social, de cunho 
econômico, fortaleza de uma classe econômica liberal burguesa elitista, 
tinha como ponto de partida não só desvencilhar a Economia do Poder 
do rei, detentor de Poder soberano absoluto, mas também incluir-se na 
própria estrutura do Poder. Pregava-se a não intervenção do Estado em 
instituições privadas, tais como a propriedade, as liberdades individuais, 
religiosas, liberdade de mercado, através de uma estrutura que deveria 
subordinar a todos, inclusive os governantes, transmutando-se do 
Absolutismo ao Estado de Direito, portadora de uma estrutura política 
com pregação da liberdade, igualdade e fraternidade, cuja imparcialidade 
adviria da sobreposição da lei à vontade individual ou dos grupos.

A formulação filosófica de então era o “deixa estar, deixa passar” 
como panaceia dos males do regime anterior, a impor uma sociedade 
desprovida de poder central absolutista, no compasso de uma sociedade 
em que a ordem econômica restaria sem amarras e sem a presença estatal. 
Deveria ser esse Estado pensado como uma estrutura suplementar, na 
qual a sua presença seria aceita em setores em que a Economia privada não 
pudesse ou não quisesse interagir. Tal pensamento liberal cedeu lugar ao 
capitalismo regulado, a partir de publicações de Keynes (apud MOREIRA, 
1997, p. 18), entre elas a denominada the end of laissez faire, que passou a 
ser chamado de “uma certidão de óbito ao capitalismo liberal de expressão 
oitocentista” (MOREIRA, 1997, p. 19).

Dá-se, então, lugar ao Estado assistencialista e de economia regulada, 
pós-guerra, a incluir questões econômicas em sede constitucional. É 
a intervenção do Estado na Economia, não apenas para regular o seu 
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funcionamento, mas para garantir a satisfação de determinados objetivos 
sociais, posto em relevo pela “questão social”. Assim, a Revolução Russa 
substituiu o capitalismo pela ordem baseada na propriedade coletiva; a 
Alemanha introduz a Economia em sua constituição; na Itália, o Fascismo 
coloca a Economia no dirigismo estatal (MOREIRA, 1997, p. 20).

As duas grandes guerras foram eventos de suma importância para a 
concretização da intervenção do Estado na Economia, como fórmulas para 
a afirmação de um Estado social. Tal pretensão começou a sua ruína a partir 
do Tratado de Roma (ocorrido em 1957), cujo conteúdo era a instituição 
de um mercado comum. Essa formulação de Estado intervencionista 
e executor, nesse ínterim, deu azo a dois novos pensamentos: o 
Neoliberalismo e o Estado gerencial. Segundo Bresser Pereira (1996, p. 
1), o Neoliberalismo seria um pensamento filosófico que diz respeito à 
estrutura de Poder dentro do Estado, a querer diminui-lo ao que se chama 
Estado mínimo, de conteúdo reducionista do tamanho do Estado ao seu 
papel político –Executivo, Legislativo e Judiciário -, cuja origem está no 
enfrentamento da crise fiscal desse mesmo Estado. O Estado gerenciador, 
de acordo com o autor acima, seria a mudança do agir desse Estado, a 
pregar uma reforma capaz de transpor as expectativas de um Estado 
voltado a si mesmo para um Estado voltado ao cidadão. Nessa premissa, 
foi idealizada a fórmula de migração de um Estado burocrático, portador 
de estrutura administrativa pesada, para um Estado gerencial, a partir de 
medidas de redução de gastos públicos e do número de funcionários como 
resposta ao enfrentamento do déficit fiscal.

Tal reforma implicou na privatização de empresas públicas e na 
criação de Agências Reguladoras, indicando que o Estado passava de 
intervencionista e executor para um Estado gerencial e regulador. Mas 
a reforma estatal não significava o seu desmonte. Para Cardoso3, seria o 
abandono do Estado assistencialista e paternalista para concentrar-se 
na sua capacidade regulatória. Guiddens4 traduz a reforma como uma 
“desconstrução construtiva”, posto que, ao tempo em que se desconstrói – 
sem destruir -, vai-se reconstruindo.

Nessa seara, a do Estado regulador, perceptível que o Governo de 
Fernando Henrique Cardoso inaugurasse, no Brasil, o Estado gerencial de 
regulação da Economia, ao passo que tal prática já era percebida desde a 
3 CARDOSO, Fernando Henrique. A reforma do Estado. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser-Pereira e 

SPINK, Peter.(Orgs). Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. Trad. ANDRADE, 
Carolina. 7. Ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

4 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução: Raul Fiker. São Paulo: UNESP, 
1991. 180 p.
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década de 1980, nos Estados Unidos e Inglaterra, encabeçados por Thatcher 
e Reagan (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 24). O Estado gerencial reclama 
um sistema de controle substitutivo ao burocrático, este com vícios que 
tornaram o Estado ineficiente, e aquele, proposta de um modelo voltado 
ao cidadão. Daí, a sua implementação se daria aos moldes do modelo 
anglo-americano de controle através de Agências Reguladoras e de uma 
Economia subsumida a um modelo normativo de regulação.

3 REGULAÇÃO DA ECONOMIA

Regulação é um conceito eminentemente de cunho econômico 
e diverge de regulamentação, pois este açambarca conceitos e critérios 
políticos e aquele, a se referir a critérios técnicos. Regulação, na lição 
de Mitinick (apud MOREIRA, 1997, p. 21), seria “o controle público-
administrativo da atividade privada de acordo com regras estabelecidas 
no interesse público”.

O evento regulatório da Economia tem em seu arcabouço 
alguns sentidos, preocupações e finalidades. No campo dos sentidos e 
preocupações, tem-se: a) regulação da atividade estatal na Economia; 
b) intervenção estatal no comportamento das empresas privadas; c) 
manutenção de um funcionamento equilibrado do sistema através da 
redução do Estado apenas à função de estabelecer regras. No tocante às 
finalidades, inferem-se: a) delimitar a atividade econômica estatal e da 
iniciativa privada (SOUTO, 2005, p. 25).

E do que se trata essa regulação? É a possibilidade, a partir da 
migração de serviços de interesse público, ora desenvolvidos pelo próprio 
Estado, para que, daí em diante, sejam desempenhados pela iniciativa 
privada com regulação das formas de ingresso dessas empresas nesse novo 
sistema e, então, regular também a eficácia e eficiência na prestação desses 
serviços. Aqui, o Estado deveria regular a Economia pública e interferir na 
Economia privada. Assim, e como se vê em Souto (2005, p. 113), haveria 
uma regulação da Economia pública, ao lado de uma regulação da 
Economia privada. 

No campo da regulação econômica privada, poder-se-ia dizer que 
o Estado se sub-roga no direito de interferir na relação de atividades 
eminentemente privadas para resguardar os interesses da coletividade. 
Restaria, no direito de interferir na Economia, a finalidade de mantê-la 
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em patamar aceitável, com o escopo de regular a forma de competição, o 
monopólio, e regular os setores que interferem na propriedade e no bem 
estar da sociedade; na política agrícola, no sistema financeiro, na bolsa de 
valores, na propriedade intelectual, na energia, n água, nas atividades de 
setores de profissões regulamentadas etc. (SOUTO, 2005, p. 117).

Dentro da esperada regulação econômica pública, ocorreria de 
forma bipolar, isto é: em um primeiro momento, haveria a transferência 
de objetivos públicos para a iniciativa privada, tendo o Estado uma 
participação apenas como regulador, ocorrendo “inversão conceitual, 
ou seja, menor participação como produtor, maior a exigência como 
regulador, principalmente na atividade de prestação de serviços públicos 
(MOREIRA,1997, p. 37).”

Nessa banda, a regulação da Economia público-privada passaria 
pelos crivos do Poder Estatal a regular as formas de ingresso da iniciativa 
privada na execução dos serviços públicos, qualidade dos serviços 
prestados e seus preços, restando, ainda, o Estado, como titular da gestão 
desses serviços, com o escopo de manter intacto o interesse público e 
dando uma proteção às atividades reguladas; competição, monopólios, 
regulação setorial, –mercado, sistema financeiro, propriedade, políticas 
públicas (MOREIRA, 1997, p. 101).

Em um segundo momento, seria a vez da autorregulação da 
Economia pública (regulação nas atividades administrativas), composta 
de premissas a exigir também um gerenciamento da execução de serviços 
públicos indelegáveis, de derivação do seu poder de polícia, com mudança 
de paradigma na questão de planejamento e gestão desses serviços. O 
escopo do Estado regulador é tão somente deixar para si apenas os serviços 
de império, o chamado poder de polícia (licenças, autorizações, permissões, 
fiscalização, sanção, regulação - segurança e preços). Perceptível é que 
a ideia, a princípio, finca-se em uma Economia baseada em um Estado 
regulador, mas o intuito de centro é a autorregulação a partir de um estado 
ótimo a se notar na Economia.

Moreira ainda propõe a regulação profissional a possibilitar o 
controle estatal sobre o exercício de profissões liberais, independentemente 
de elas exercerem ou não atividades econômicas stricto sensu ou se 
pertencerem ao campo da administração econômica. Afirma o citado 
autor que essas atividades profissionais pertencem à lógica própria do 
sistema econômico. E informa, ainda, que as fronteiras entre atividades 
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profissionais e atividades empresariais “diminuem a olhos vistos”. Assim, 
essas atividades profissionais são organizadas em verdadeiras corporações 
a exigir a preocupação do Estado na sua regulação e ou seu controle com 
vistas ao consequente estado ótimo da Economia. Desse modo, o Estado, 
através da regulação, deve interferir na capacidade representativa dessas 
corporações, nas regras de acesso à profissão, do seu exercício, nas suas 
funções disciplinadoras e dos poderes administrativos das ordens.

 3.1 O surgimento do Estado-regulador. A subsidiariedade

Souto (2005, p. 35) informa que o Estado regulador surgiu 
da necessidade de mudança do conteúdo do conceito de atividade 
administrativa para o conceito de função do princípio da subsidiariedade 
e da crise do Estado do Bem-estar Social, que, por seu agigantamento e 
pelo déficit fiscal, tornou-se impotente na produção do “bem de todos com 
qualidade e com custos que possam ser cobertos pelo sacrifício social.

A princípio, pensou-se que a descentralização seria viável através de 
concessões e permissões públicas, entendidas como capazes de satisfazer as 
necessidades sociais. Ainda assim, tal prática restava em falta de eficiência 
do setor a exigir mudança ideológica, a se pensar na redução do Estado a 
serviços e atividades meramente essenciais ou primordiais, dando lugar à 
atividade típica de concorrência. Nesse orbe, foi pensada uma ação estatal 
de forma subsidiária – princípio da subsidiariedade - a ditar que o Estado 
se concentre apenas na execução daquilo que é essencial, transferindo 
as funções que podem ser desenvolvidas com maior eficiência pelos 
particulares (decidindo-se, nesse ponto, qual o regime jurídico aplicável a 
esse serviço migrado: se de Direito privado ou público).

Moraes (apud MOREIRA, 1997, p. 96) informa que o princípio da 
subsidiariedade aparece como princípio político de organização social 
que discute a relação do indivíduo e da sociedade para com o Estado 
a determinar quais tarefas compete ao Poder Público. Tal princípio 
transpassa a exigência de determinação de competência do Estado e assim 
que tal competência seja definida passa-se ao ponto seguinte, à divisão de 
competência entre as entidades públicas. O Estado regulador não surge 
da ideia de soberania tradicional, mas da ideia de mercados globalizados 
ou de blocos regionais, a exigir regras estatais para mercados com livre 
circulação de bens, serviços e pessoas. Surge, então, a ideia de serviços de 
interesse geral que deveriam ser submetidos à intensa regulação Estatal.
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3.2 A regulação executiva. A regulação Judicante.  O exercício da função 
regulatória

Antes de se adentrar nesse subtópico, há que se fazer uma análise 
da legalidade e da legitimidade da regulação normativa a fundamentar 
a migração do Estado executor para o Estado regulador que orienta 
e acompanha o atendimento das necessidades da coletividade pela 
iniciativa privada. É que, no Estado de Direito, o que se questiona é a 
legitimidade e legalidade do exercício da competência legislativa, sendo 
discutida a transmissão democrática de competência do legislador para o 
de regulador. Daí se projetou a teria do pluralismo, a partir do fato de o 
Poder Legislativo não possuir a característica de formação e proximidade 
com a pluralidade de interesses da sociedade.

Nesse campo, surge, com Hauriou e Santi Romano, a buscar dessa 
legitimidade para grupos enquanto produtores de ordenamento jurídico. 
Moreira Neto (apud MOREIRA, 1997, p. 112) informa que há uma espécie 
de delegação legislativa dada pelo Poder Executivo, que é o Poder de 
preenchimento de uma espécie de quadro, de moldura, com conhecimentos 
técnicos à luz da realidade em que a lei vai ser aplicada. Assim, não se 
estará suprimindo do Poder Legislativo o seu desiderato de legislar, o 
que se verá é uma regulação complementar a dar maior eficácia ao que 
foi legislado a ponto de colocar o prestador do serviço mais próximo dos 
reclames da sociedade. 

Agora, sim, poder-se-á retornar ao subtópico para se desenvolver 
os potenciais da regulação executiva, da regulação judicante e o exercício 
dessa atividade regulatória. O exercício de atividades regulatórias via 
executivo se dá basicamente através de atos de consentimentos de ingresso 
no mercado através de licenças, autorizações e permissões, assim como de 
adjudicações via contratos administrativos de concessões e permissões de 
serviços públicos, do uso de bens públicos ou do exercício da atividade 
econômica relacionada com esses bens e serviços.

Também se dará, através de fiscalização da correta execução da 
atividade consentida ou contratada e dos limites da regulação produzida 
para tal fim, v.g., a tarefa de aprovar reajustes e revisões de tarifas e preços. 
É do Poder Executivo a competência para regular licitações e celebrar 
contratos em nome da concedente ou através de suas Agências Reguladoras, 
as quais têm somente o poder de fiscalizar o setor e a competência de editar 
normas de regulação. Já o poder de regulação judicante, diz respeito ao 
poder de dirimir conflitos e garantir o bom funcionamento dos serviços 
concedidos ou permitidos; contudo, admitem-se, em momento posterior, a 
atuação do Poder Judiciário, garantindo-se, assim, o poder de agir estatal.
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O poder judicante das entidades reguladoras diz respeito às 
formas de conciliação, mediação e arbitragem e, por força do princípio 
da subsidiariedade, os interessados somente teriam a participação estatal 
naquilo em que não se possa resolver por forças próprias. Contudo, 
encerrando-se essa etapa da regulação, há que se pausar nas propostas, 
envidadas por Moreira (1997, p. 121), como diretrizes para o exercício 
da função regulatória, acompanhado do pensamento do jurista Tércio 
Sampaio Ferraz Jr, que encerra:

a) Em uma política regulatória eficiente, a observar uma política ótima 
de distribuição de renda;

b) Uma política de distribuição de riqueza total disponível, a evitar a 
política de recompensa pública;

c) Transparência das regras públicas, a exigir o seu prévio conhecimento 
pela sociedade regulada;

d) Competência através de mandato para as autoridades dos atos 
regulatórios;

e) Possibilidade de participação do Judiciário;

f) Objetivos setoriais pautados na eficiência;

g) Participação democrática dos usuários dos serviços e atividades 
reguladas.

4 AUTORREGULAÇÃO

 Por sua vez, a autorregulação ou regulação profissional, carrega 
o conceito de um “sistema sob as quais as regras são feitas por aqueles 
a quem elas vão ser aplicadas” (Davison, 1987, apud MOREIRA, 1997, 
p. 182). Assim, para o mencionado autor, a autorregulação começaria a 
partir da detecção de um estado ótimo na prestação de serviços públicos 
via iniciativa privada, da substituição da regulação estatal para uma 
regulação de origem na própria estrutura da Economia privada a pregar 
que as empresas que se inseriram naquele sistema de prestação de serviços 
públicos o fazem dentro do que se espera de eficiência e eficácia. A partir 
da satisfação da sociedade, a regulação deverá ser mitigada, dando azo a 
uma regulação elaborada pela própria Economia privada, derivando de 
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modelos americanos de agências reguladoras para instituições corporativas 
privadas, com presunção de existência real e de adesão voluntária.

 Portadora de um sentido, a autorregulação seria a imposição 
de regras de regulação de natureza externa ao Direito Estatal; contudo, 
com reconhecimento oficial através do Direito Público. Tal sistema – de 
autorregulação – deve possuir instrumentos, tais como: autorregulação, 
autoexecução e autodisciplina. A primeira, diz respeito à capacidade de 
criação de normas próprias, com força suficiente para lhe dar capacidade 
de regulação e de execução (códigos de condutas, v.g.); a segunda trata-se 
da capacidade de aplicação e execução das normas, própria ou alheias, 
do ordenamento regulatório. (v.g, autorizações, certificações etc.). Já a 
autodisciplina, diz respeito a um potencial de coercibilidade. O modelo 
ora proposto pelo sistema é fundado na premissa de que, em essência, a 
reação dos regulados sempre exige novas regras, o que causa hipertrofia 
legislativa e dá azo à teoria da desconcentração da regulação estatal para 
estruturas infraestaduais – coletividades locais, regionais e de profissionais -.

Moreira (1997, p. 70) teoriza a autorregulação: a) autorregulação 
privada independente; b) autorregulação privada oficialmente reconhecida 
c) a autorregulação pública, d) a corregulação; e e) a autorregulação 
por meio de Agências Reguladoras “capturadas”. Para o citado autor, a 
autorregulação privada independente diz respeito ao fenômeno pela qual 
uma categoria homogênea de pessoas ou de pluralidade de categorias 
compartilharem interesses comuns e se sujeitarem voluntariamente a 
observar um corpo mais ou menos complexo de normas ditadas em 
função de escopos determinados. Há que se observar que essas normas 
são ditadas pela própria categoria interessada através de uma organização 
representativa, passando pelo crivo, a priori, da autorregulação, sendo, 
portanto, a implementação de normas que regulam padrões relativos à 
conduta das empresas do setor.

Já a autorregulação privada oficialmente reconhecida, tem como 
parâmetro de diferenciação o fato de que as normas de autorregulação 
privada independente serem oficialmente reconhecidas e incorporadas 
no sistema de regulação pública. A autorregulação pública é aquela 
protagonizada por organismos profissionais ou de representação 
profissional dotados de estatuto jurídico público. Esses organismos 
autorregulatórios dispõem de poderes típicos de autoridades públicas, que 
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podem ocorrer de duas formas: a) publicização de formas de autorregulação 
preexistentes; ou b) entrega de funções reguladoras originalmente estatais 
para organismos criados propositadamente para tal fim. Tem-se como 
exemplo as Ordens de profissões liberais. A autorregulação do tipo 
corregulação se estabelece quando uma instância de regulação profissional 
se conjuga com a intervenção do Estado, variando a sua estrutura de acordo 
com o peso dessa intervenção (predominância, limitação ou equivalência 
de poder).

A autorregulação por meio de Agências Reguladoras capturadas 
é a possibilidade, segundo o autor em comento, da ocorrência de uma 
Agência Reguladora estatal ser “pura presa” da profissão regulada, um 
instrumento desta, passando a reconhecer os interesses do setor regulado, 
em detrimento do interesse da sociedade e do cidadão. Contudo, esse 
modelo – autorregulação – é um meio-termo da proposta, posto ser ele um 
caminho a ser percorrido, cujo escopo é o de se atingir a desregulação, ou 
seja, o afastamento do Estado da Economia.

5 DESREGULAÇÃO

A desregulação nada mais é - ou quiçá seria - do que a retirada 
do Estado da ordem econômica, a liberação dos mercados, a abertura da 
concorrência. Neste ponto, Moreira informa que haveria três vertentes a 
serem seguidas: a) a privatização de empresas públicas ou a participação 
pública em empresas mistas; b) a liberalização de atividades e setores 
econômicos até então restritos ao setor público ou aqueles dependentes 
de concessão e permissão; e c) a desregulação propriamente dita, 
compreendendo no “aligeiramento ou eliminação do controle público 
sobre a produção e o mercado de numerosas indústrias” (MOREIRA, 1997, 
p. 76). 

Na verdade, o festejado autor português informa que tal premissa 
somente teve força para diminuir o papel do Estado no setor econômico, 
mas não foi capaz de diminuir o seu papel regulatório. Informa também 
o mencionado autor que as privatizações e as liberações de setores 
econômicos não conduziram à desregulação; pelo contrário, houve um 
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aumento sensível na legislação a regular as atividades das empresas 
privatizadas e principalmente nos serviços que o autor denomina de 
serviços de utilidade pública.  Segue ainda dizendo o autor português 
que a esperada desregulação operou-se apenas no domínio da Economia 
tradicional sem atingir a regulação social, comprometendo a era por ele 
denominada de “economic deregulation”, sendo que ainda se está na era 
da “social regulation” (Majone & La Spina, apud MOREIRA, 1997, p. 77).

A retirada do Estado dos mercados econômicos provocou a 
liberalização do acesso a produtos e liberdade de preços, sendo que o 
Estado passou da condição de interferência direta como Estado executivo 
para um Estado de regulação tradicional, com intuito de proteger os 
consumidores. E, de novo, mais regulação. Dentro do plano que se pensou 
para a desregulação, a década na qual ela deveria ocorrer, a regulação e 
ou a corregulação não foram diminuídas e tornaram-se mais complexas e 
mais difíceis, segundo informa o citado autor português. Assim, o que se 
observou foi que a desregulação cedeu lugar à regulação pelos próprios 
interessados, desta feita, por imposição estatal.

6 CONCLUSÕES

O pensamento liberal oitocentista desejava maior proteção para a 
economia privada. Com pensamento ainda na manjedoura, a classe de 
pensadores economistas não tinha a praxe moderna de construir regras 
a partir de metas programáticas. Assim, o seu “laissez faire, laissez passer” 
fincou-se em atitudes combativas a um regime autoritário de monarquia 
absolutista. Desejava a mitigação do poder monárquico a partir da 
concepção da submissão de todos ao Estado de Direito. Assim, a construção 
desse pensamento fincou-se na produção de bens sem a possibilidade de 
intervenção estatal, de forma direta, através de uma legislação que desse 
maior proteção aos negócios, à propriedade, ao mercado. A “mão invisível” 
da economia deveria ser a panaceia de todos os males. Esses ideais se 
perderam com o tempo. Iniciou-se uma época de estado protecionista e 
executor de atividades conhecidas como serviços públicos – ou quiçá de 
interesse da coletividade -, posto que a relação da sociedade com os grupos 
empresariais, de forma desregulada, deram azo à pobreza e marginalização 
social.Mas, com a crescente participação do Estado executor paternalista 
(CARDOSO, 2005, p. 2), cuja administração se tornou do tipo burocrática, 
não se satisfazia mais os interesses da sociedade. Para isso, e segundo esse 
mesmo autor, haveria necessidade de se migrar a forma de administrar a 
res pública para a forma de Estado gerencial.
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Nesse escopo, a Administração Pública passou a privatizar suas 
empresas – com sucessivos programas de demissões de servidores e ou 
empregados públicos - e a conceder ou delegar os serviços tidos como não 
essenciais submissos a um sistema de regulação através de intervenção 
direta do Estado ou de suas Agências Reguladoras. Estava instalada, 
assim, a Era da Regulação; instalado o Estado regulador. Ingênuo é pensar 
que a vontade estava atingida. O novo laissez faire laissez passer, desta feita, 
é do tipo programático. É que o novo pensamento – há quem diga que ele 
não possui conteúdo neoliberal – do Estado gerencial tem meta definida 
a atingir. E se nota que o novo laissez faire está composto em etapas, com 
cada etapa prevendo uma meta a se atingir, conforme veremos a seguir.

O mercado globalizado atingiu em cheio os mercados nacionais, 
protegidos pela conhecida soberania nacional. São os mercados compostos 
por blocos regionais integrativos de uma economia transnacional. O 
primeiro passo que se pensou foi a transformação do Estado executor em um 
Estado regulador. O estado deixaria de produzir bens e serviços e passaria 
a controlar a Economia através do seu poder de expedir normas. Esse 
poder normativo do Estado restaria até que o mercado fosse organizado 
e respondesse com eficiência aos reclames da sociedade e satisfizesse o 
interesse público. Daí, estaria aberto a possibilidade para a implementação 
do segundo passo, que é a autorregulação, a exigir que a regulação estatal 
ceda lugar às regras elaboradas pelos próprios interessados, restando ao 
mesmo Estado o reconhecimento e legitimação dessas normas.

Acontece que essa autorregulação deveria passar por um período 
de “acomodação” a exigir da Economia privada uma voluntária aceitação 
e cumprimento dessas normas, elaborada pelos grupos que compõem o 
mesmo ramo econômico. Poder-se-ia, em um segundo momento, tornar 
as Agências Reguladoras no tipo “capturadas”, para que elas pudessem 
agir em nome e servissem aos interesses dos grupos econômicos privados. 
Saindo dessa fase, estaria aberta a possibilidade da derradeira parte do 
plano: a desregulação. Esta, a seu passo, seria o auge do que sonhara os 
liberais oitocentista: a liberdade total da Economia privada. 

Aí, o laissez faire laissez passer, mentalizado no passado, estaria 
instalado, legitimando o título deste trabalho - Do laissez faire ao laissez 
passer -, a significar que, desta vez, a implementação do pensamento 
de outrora foi orquestrado em etapas programáticas, de forma mais 
racionalizada, com força suficiente para colocar em cheque o Estado do 
bem-estar social e do Estado executor. Assim, no começo, orquestrada a 
liberdade de mercado a partir do afastamento do Estado como produtor, 
ficaria comprometia o sistema concorrencial de mercado - eis o deixa estar. 
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Depois, passou-se para o Estado regulador com a finalidade de se atingir a 
autorregulação e a desregulação - o auge do deixa passar.
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RESUMEN: En los últimos años, la Unión Europea ha intensificado 
la edición de normas, en especial de directivas, acerca del tema de la 
contratación pública. En el año 2014, por ejemplo, han sido publicadas en 
el Diario Oficial de la Unión Europea tres nuevas directivas referentes a 
la adjudicación de contratos de concesión, sobre contratación pública y 
relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales (Directivas 2014/23/UE, 
2014/24/UE y 2014/25/UE, todas del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014). Siguiendo esta línea de innovación, España 
igualmente ha cambiado su legislación de contratos públicos, con la 
introducción de fórmulas novedosas, como se puede verificar en el contrato 
de colaboración entre el sector público y el sector privado. El presente 
artículo hace un análisis profundizado de las principales características del 
referido contrato, el cual, juntamente con el contrato de concesión de obras 
públicas, es considerado una típica forma de colaboración público-privada 
contractual. 

Palabras clave: Contratación Pública. Colaboración Público-Privada 
Contractual. Normativa Comunitaria.

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 
DE COLABORAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICO 
E PRIVADO: UMA MUDANÇA DE PARADIGMA NA 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA ESPANHOLA?

* Procurador do Distrito Federal. Cursando Mestrado em Direito Público na Universidad Complutense 
de Madrid. 

 RECEBIDO EM: 18/06/2014     ACEITO EM: 18/07/2014



274

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 273 - 294, 2014

Fernando Zanetti Stauber

RESUMO: Nos últimos anos, a União Europeia intensificou a edição de 
normas, em especial de diretivas, acerca do tema da contratação pública. 
No ano de 2014, por exemplo, foram publicadas no Diário Oficial da 
União Europeia três novas diretivas referentes à adjudicação de contratos 
de concessão, sobre contratação pública e relativa à contratação por 
entidades que atuam nos setores de água, de energia, dos transportes 
e de serviços postais (Diretivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/
UE, todas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 
2014). Seguindo esta linha de inovação, Espanha também modificou sua 
legislação de contratos públicos, com a introdução de novas fórmulas, 
como se pode verificar com o contrato de colaboração entre o setor 
público e o setor privado. O presente artigo analisa de forma detida as 
principais características do referido contrato, o qual, juntamente com o 
contrato de concessão de obras públicas, é considerado uma típica forma 
de colaboração público-privada contratual. 

Palavras-chave: Contratação Pública. Colaboração Público-Privada 
Contratual. Normativa Comunitária.

THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE 
CONTRACT OF COLLABORATION BETWEEN 
PRIVATE AND PUBLIC SECTORS: A CHANGE 

IN THE PARADIGM OF SPANISH PUBLIC 
PROCUREMENT?

ABSTRACT:  In recent years, the European Union has concentrated on 
the publishing of regulations, particularly directives on the theme of Public 
Procurement. In 2014, for instance, the Official Journal of the European 
Union published three new directives regarding the adjudication of 
concession contracts, the public procurement itself and procurement made 
by companies which operate in the water, energy, transport and postal 
services (Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU, all af them issued 
by the European Parliament and the Council, dated February, 26th, 2014). 
Following this line of innovation, Spain has also modified its legislation 
for public contracts by introducing new formulas, which can be seen in 
the contract of collaboration between public and private sectors. This 
study makes a detailed analysis of the main characterists of the referred 
contract which, together with the concession contract on public works, is 
considered a model of public-private contractual collaboration.

Keywords:  Public Procurement. Contractual Public-Private Collaboration.
Community Normative.
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I  INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la colaboración público privada, que es, en términos 
generales, la cooperación entre los sectores público y privado en la 
realización de infraestructuras o prestación de un determinado servicio 
público, puede ser comprendido y analizado en diversos sentidos1.

En España, la referida expresión2 puede ser utilizada en su forma 
contractual (colaboración público privada contractual), o mediante una 
entidad institucional (colaboración público privada institucional), o, 
igualmente, por algunas de las fórmulas patrimoniales, como, por ejemplo, 
los arrendamientos operativos.

El contrato de colaboración entre el sector público y el sector 
privado3, reglamentado por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), es 
considerado, juntamente con el contrato de concesión de obras públicas, 
una de las figuras típicas de la colaboración contractual. 

Como nos recuerda la mayoría de los administrativistas4, el nuevo 
tipo contractual de colaboración público privada del ordenamiento español 
1 Acerca de la relación entre el movimiento de privatización y el contrato de colaboración entre los 

sectores público y privado, véase la obra de GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago. Tratado de 
Derecho Administrativo, tomo VI, Derecho Administrativo Económico. Madrid: Civitas, 2008, p. 113 
y 136. 

  
2 En cuanto a la precisión de la expresión colaboración público-privada, Luis Miguez Macho nos señala 

que “(...) estas fórmulas plantean distintas dificultades de relieve jurídico que merecen un estudio 
detallado. En primer lugar, la propia precisión del concepto de ‘colaboración público-privada’, pues 
se detecta una cierta vulgarización del mismo que lo acaba identificando con cualquier forma de 
externalización de tareas públicas en el sector privado. En este terreno sigue siendo fundamental el 
Libro Verde de la Comisión acerca de la colaboración público-privada y el Derecho comunitario en 
materia de contratación pública y concesiones, de 30 de abril de 2004, y la caracterización que contiene 
de los distintos tipos de colaboración público-privada” (Fórmulas de colaboración público-privada 
contractual y crisis financiera del sector público. In: FERNÁNDEZ ACEVEDO, R.; VALCÁRCEL 
FERNÁNDEZ, P. (directores). La contratación pública a debate: presente y futuro. 1ª edición. 
Pamplona: Civitas, 2014, p. 166).  

3 Acerca del contrato de colaboración entre los sectores público y privado, son recomendables los 
artículos de BUENO HUDSON, Antonio J. (La acotación del riesgo en la financiación estructurada de 
un Project Finance. In: PALOMAR OLMEDA, A. (director). La colaboración público privada: análisis 
avanzado de los problemas prácticos de esta modalidad contractual. 1ª edición. Navarra: Aranzadi, 
2011. P. 257-280) y de PALOMAR OLMEDA, Alberto (El contrato de colaboración público privada. 
In: PALOMAR OLMEDA, A. (director). La colaboración público privada: análisis avanzado de los 
problemas prácticos de esta modalidad contractual. 1ª edición. Navarra: Aranzadi, 2011. P. 85-188).

     
4 HERNANDO RYDINGS, María. La colaboración público privada. Fórmulas contractuales. Pamplona: 

Civitas, 2012, p. 330-331.
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presenta como paradigmas y antecedentes más próximos las experiencias 
jurídicas británica, por medio de la public private partnerships5-6, y francesa, 
con la figura del contrat du partenariat7.

En efecto, dos elementos destacados de la public private partnerships 
del Derecho anglosajón también están previstos en el reglamento español 
de la respectiva figura contractual: el valor por dinero (value for Money) y la 
transferencia de los riesgos entre los contratantes8.

5 Sobre la experiencia jurídica británica de la public private partnerships, Timothy Endicott nos enseña 
que: “Many aspects of the business of government that have not been privatized have been contracted 
out. For any organization, contracting out means taking a function that has been done in-house, and 
hiring someone else to do it (and ideally, to do it better and/or at lower cost). It was invented by large 
companies in the 1980s, and applied to government by the Conservatives and then Labour. When the 
resulting deal involves an ongoing relationship, the government calls it a ‘public-private partnership’, 
or PPP” (Administrative Law. Second Edition. New York: Oxford University Press, 2011, p. 579).

6 En un interesante artículo sobre el contrato de colaboración público privada, Julio V. González 
García explica que: “Como es conocido, los contratos de colaboración público-privada, también 
denominados en España como asociaciones público-privadas – en ambos casos como traducción 
de la expresión británica Public Private Partnership, PPP – , tienen su origen en el año 1992 como 
parte de un programa de reformas emprendido por el Gobierno británico presidido por John 
Major denominado PFI (Private Finance Initiative), cuyo objetivo era precisamente modernizar las 
infraestructuras públicas recurriendo a la financiación privada como instrumento prioritario para la 
dotación de dichos bienes y servicios. A partir de este momento recibió el impulso de las autoridades 
comunitarias en diversas ocasiones, sobre todo con los documentos que surgieron con posterioridad 
a la publicación del denominado Informe Kinnock y del Informe Van Miert, impulso que ha sido 
asumido por los Estados y por las autoridades comunitarias para relanzar estas infraestructuras, tal 
como se aprobó en el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, en donde consideraban a los CPP 
un instrumento básico para la consecución de los objetivos de la denominada estrategia de Lisboa” 
(Contrato de Colaboración Público-Privada. Revista de Administración Pública, Madrid, nº 170, 
mayo-agosto, 2006, p. 8-9). 

7 HERNANDO RYDINGS, María, op. cit., p. 330. En este sentido también son las enseñanzas de Ramón 
Parada (Derecho Administrativo I, Parte General. Madrid: Marcial Pons, 2010, p. 354) y de Andrés 
Jiménez Díaz (Técnicas contractuales de colaboración público-privada (II): El contrato de colaboración 
público-privada en la nueva ley de contratos del sector público. In: DORREGO DE CARLOS, A.; 
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F. (directores). La colaboración público-privada en la ley de contratos del 
sector público. Aspectos administrativos y financieros. 1ª edición. Madrid: La Ley, 2009, p. 269).  

8 Acerca del presente tema, Eva Nieto Garrido nos enseña que: “Aunque uno de los elementos 
esenciales de la PFI es la transferencia de riesgos al sector privado, lo cierto es que la consecución 
final del proyecto (la ejecución de la obra) es responsabilidad última de la Administración pública. 
Por consiguiente, la regla de la transferencia de riesgos al sector privado se ha ido transformando en 
aquella otra que propugna la óptima asignación de riesgos entre las partes del contrato o, lo que es 
lo mismo, que asuma los riesgos la parte más competente para su gestión. De ahí que la PFI (Private 
Finance Initiative) se denomine PPP (Public Private Partnerships) en los últimos documentos del 
Gobierno laborista. El cambio de denominación quiere igualmente sugerir un trabajo en equipo entre 
el sócio público y el privado y, lo que es más importante, una compartición de riesgos o la búsqueda 
de la óptima asignación de los mismos” (La financiación privada de obras y servicios públicos en el 
Reino Unido [De Private Finance Initiative a Public Private Partnerships]. Revista de Administración 
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Además de eso, las ideas de flexibilidad, de mayor control de 
la calidad, de utilización del capital y de los conocimientos del sector 
privado, todas con origen en las experiencias del Reino Unido, se aplican a 
los contratos de colaboración en España.  

Igualmente, los rasgos característicos del contrat du partenariat del 
Derecho francés9 inspiraron de forma directa al legislador español en 
cuanto a la definición legal del contrato de colaboración entre los sectores 
público y privado, “hasta el punto de resultar una mera traducción del 
mismo en muchos aspectos”10.

Como se observará, la definición normativa de los principales 
elementos y características del contrato de colaboración español tuvo 
una fuerte influencia de las respectivas figuras reglamentadas en los 
ordenamientos jurídicos británico y francés. 

Por otro lado, cabe destacar que, a pesar de existir previsiones 
normativas en la mayoría de los sistemas jurídicos de los Estados miembros 
de la Unión Europea, hasta el momento, el tema de las modalidades 
contractuales de colaboración público privada no ha sido objeto de un 
régimen legislativo uniforme por parte del Derecho comunitario11.

En efecto, aunque el Libro Verde sobre la colaboración público-privada y 
el Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones (2004) 
trate algunos aspectos relacionados con la colaboración público privada 
contractual, ni la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, ni las 
actuales Directivas del año 2014, de 26 de febrero, todas del Parlamento 
Europeo y del Consejo, reglamentaron o introdujeron una fórmula 
contractual con las características específicas del contrato español de 
colaboración entre el sector público y el sector privado12.

Pública, Madrid, nº 164, mayo-agosto, 2004, p. 398). Véase también el artículo titulado El New Public 
Management y el Gobierno a través de Contratos en el Reino Unido (Revista de Administración 
Pública, Madrid, nº 162, p. 391-417, septiembre-diciembre, 2003), en el cual Eva Nieto Garrido trata 
con detenimiento la cuestión de la contratación pública en el Reino Unido.  

9 Artículo 1º de la “Ordonnance nº 2004-559 du 17 juin 2004 sur lês contrats de partenariat”.

10 JIMÉNEZ DÍAZ, Andrés, op. cit., p. 271.

11  Ibid., p. 265.

12  Sobre el tema, Ramón Parada nos explica que: “En el ámbito comunitario no hay una regulación de 
este tipo de contrato, que no recoge la Directiva 2004/18. No obstante, la Comisión, en 30 de abril de 
2004, aprobó ‘El libro verde sobre la colaboración público privada y el derecho comunitario en materia 
de contratación pública y concesiones’, distinguiendo dos tipos de colaboración: la contractual y la 
institucional (...)” (op. cit., p. 354)   
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Además, también es interesante resaltar que, en términos generales, 
las diversas modalidades contractuales de colaboración público privada 
tienen como objetivos, básicamente, mejorar la calidad de los gastos de 
los órganos estatales y, en especial, alcanzar una mayor eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos. Como se analizará con posterioridad, 
las figuras contractuales de colaboración entre los sectores público y 
privado están estrechamente relacionadas con las ideas de mayor valor 
por precio (value for Money) y de eficiencia. 

Asimismo, es necesario enfatizar que, a pesar de ser una novedad 
la reglamentación de tales contratos, las técnicas de colaboración público 
privada ya eran utilizadas en España, en especial por medio de la 
aplicación de los mecanismos previstos en la Ley 33/2003, de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas.   

En este sentido, como ha sido bien explicado por María Hernando 
Rydings13:

“España tiene una larga tradición en la utilización de muchos de los 
esquemas contractuales e institucionales que, en los últimos tiempos, 
se reconducen bajo la expresión genérica de ‘colaboración público 
privada’, en virtud de la cual, el sector público coopera junto con el 
privado para la ejecución de infraestructuras o prestación de servicios 
públicos, pudiendo utilizar, para articular la citada cooperación, una 
pluralidad de fórmulas que tratan de aunar eficiencia y calidad”.

Por último, y antes de examinar las principales características de los 
contratos de colaboración previstas en el ordenamiento jurídico español, 
debe ser destacado que, en los contratos colaborativos, cada parte/
colaborador será responsable de una serie de funciones y obligaciones. 
Así, por ejemplo, el sector público siempre deberá fijar los objetivos 
que se persiguen y definir los estándares requeridos. A su vez, el sector 
privado deberá aportar su disciplina y experiencia empresarial, además de 
centrarse en las necesidades de los usuarios del servicio14.

13  HERNANDO RYDINGS, María, op. cit., p. 267.

14 De acuerdo con el Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el Derecho comunitario en materia 
de contratación pública y de concesiones, las operaciones de colaboración público-privada suelen 
caracterizarse, entre otros elementos, por el importante papel del colaborador privado (operador 
económico), que participa en diferentes etapas del proyecto: diseño, realización, ejecución y 
financiación. A su vez, el socio público “(...) se concentra esencialmente en definir los objetivos que 
han de alcanzarse en materia de interés público, calidad de los servicios propuestos y política de 
precios, al tiempo que garantiza el control del cumplimiento de dichos objetivos”.     
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II LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL 
SECTOR PRIVADO EN ESPAÑA

El objeto y las principales características del contrato de colaboración 
entre el sector público y el sector privado están previstos en el artículo 
11 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el cual 
establece que:

“1. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector 
privado aquellos en que una Administración Pública o una Entidad 
pública empresarial u organismo similar de las Comunidades 
Autónomas encarga a una entidad de derecho privado, por un 
período determinado en función de la duración de la amortización 
de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, 
la realización de una actuación global e integrada que, además de la 
financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros 
necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio 
público o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda 
alguna de las siguientes prestaciones:

a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, 
sistemas, y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, 
actualización o renovación, su explotación o su gestión.

b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones 
complejas.

c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que 
incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propósito de 
aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas 
que las existentes en el mercado.

d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la 
Administración del servicio público o actuación de interés general que 
le haya sido encomendado”.              

Sin embargo, la referida figura contractual también está 
reglamentada, de forma dispersa, en casi todos los Libros del mencionado 
Texto Refundido. Así, otros artículos igualmente tratan de las distintas 
características del contrato de colaboración, como por ejemplo: 1) – 
artículos 134 a 136 (actuaciones preparatorias); 2) – artículos 179 a 183 
(diálogo competitivo); 3) – artículo 215 (principio de riesgo y ventura); y, 
4) – artículos 313 a 315 (régimen jurídico, duración y financiación).
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Por otro lado, como se puede deducir del texto normativo, el 
contrato de colaboración tendrá carácter administrativo siempre que sea 
celebrado por una Administración Pública (artículo 19) y estará sujeto a 
una regulación armonizada (artículo 13.1).

II.1  Objeto y Prestaciones del Contrato de Colaboración: Actuación 
Global e Integrada y Actuaciones de Interés General            

De acuerdo con el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el contrato de colaboración entre los sectores 
público y privado tendrá como finalidad la realización de una actuación 
global e integrada.

Así, el contratista, que debe ser una entidad de derecho privado, una 
vez adjudicado el contrato, asumirá la ejecución de una de las actuaciones 
previstas en el apartado primero del artículo 11 (letras a, b, c, d), “además 
de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros 
necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio 
público o relacionados con actuaciones de interés general”15.

En este sentido, los colaboradores privados, además de la 
financiación de la actividad, serán responsables, por ejemplo, de la gestión 
integral del mantenimiento de las instalaciones complejas o, también, 

15  Artículo 11, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por otro lado, en relación 
con la financiación del contratista privado, el artículo 315 del mencionado Texto Refundido (apartados 
1 y 2) establece que: “Financiación. 1. La financiación de los colaboradores privados en los contratos 
de colaboración entre el sector público y el sector privado, en los supuestos en que por razón del 
objeto tengan naturaleza de concesión de obra pública, se llevará a cabo en las condiciones y términos 
previstos para este último contrato. 2. La regulación de la financiación de los adjudicatarios de 
contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado en los supuestos no previstos 
en el apartado anterior se regirá por las siguientes normas: a) Cuando se determine el régimen de 
remuneración del contratista, con el alcance previsto en artículo 136, letras d), e) y f) de esta Ley, 
podrán establecerse previsiones sobre las garantías que conforme a lo previsto en las disposiciones 
reguladoras de la financiación privada de las concesiones de obras públicas puede obtener el 
contratista para la captación de la financiación necesaria para la ejecución de contrato. b) El contrato 
preverá un régimen de notificación por el contratista de las operaciones financieras que concierte 
para la financiación del contrato. En el caso de que proceda la resolución del contrato, el órgano de 
contratación, antes de acordar ésta, dará audiencia a los acreedores por si éstos ofrecen subrogarse en 
el cumplimiento del contrato, directamente o a través de una entidad participada, en condiciones que 
se consideren compatibles con su buen fin, siempre que reúnan los requisitos exigidos al adjudicatario. 
c) Cuando la ejecución del contrato lleve aparejados costes de inversión iniciales y se prevea que las 
obras o equipamientos que se generen vayan a incorporarse al patrimonio de la entidad contratante 
al concluir o resolverse el contrato, podrá establecerse que, cuando proceda la resolución del contrato, 
la entidad contratante pueda poner a disposición de los acreedores una cantidad no superior al 
80 por ciento del coste real de las inversiones realmente ejecutadas detrayendo esta cantidad de la 
liquidación del contrato”. 
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de la construcción e instalación de obras, equipos, sistemas y productos 
complejos, así como de su mantenimiento y explotación.

Sobre el tema, María Hernando Rydings16 explica que:

“Esta afirmación inicial nos podría poner sobre la pista de que 
efectivamente el contrato de colaboración va a tener normalmente por 
objeto actuaciones complejas en las que el contratista se obligue a la 
realización conjunta de varias prestaciones y que las mismas se realicen 
de forma integrada, es decir, bajo la cobertura de un único contrato. 
De esta forma, para la realización de este tipo de prestaciones no va a 
ser necesario acudir a la celebración de un contrato mixto o de vários 
contatos sucesivos para la consecución de la actuación que persiga la 
Administración”.

Esta característica de actuación global e integrada está fuertemente 
conectada con la experiencia británica conocida como private finance 
initiative, en la cual, en términos generales, la actividad del operador 
privado incluye, además de la construcción de la obra, la prestación de un 
servicio público.  

Como hemos visto, en cuanto a las actuaciones previstas en el 
artículo 11, los contratos de colaboración no tendrán como objeto solamente 
prestaciones de servicios públicos asumidos por la Administración, sino 
también aquellas definidas como de interés general (letra d).

De esta manera, se puede concluir que el objeto del contrato de 
colaboración no está restringido a los servicios de titularidad pública, o 
sea, podrá también comprender una actuación destinada a satisfacer el 
interés general.   

Además de eso, ante la naturaleza de los objetos descritos por el 
texto del artículo 11, que no son propiamente nuevos en el ordenamiento 
jurídico español, parte de la doctrina entiende que el contrato de 
colaboración no es una nueva modalidad de contrato público, sino una 
nueva técnica contractual.

En este sentido, Andrés Jiménez Díaz defiende que17:

“(...) la multiplicidad de objetos posibles y la inexistencia de un objeto 
propio y distinto del contrato de colaboración, hace de éste un contrato 

16  HERNANDO RYDINGS, María, op. cit., p. 379.

17  JIMÉNEZ DÍAZ, Andrés, op. cit., p. 289.
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singular, lo que nos ha permitido afirmar que más que un nuevo 
contrato propiamente dicho, definido por un nuevo objeto, se trata de 
una nueva técnica contractual, aplicable subsidiariamente en la medida 
en que la colaboración ofrezca alguna ventaja sobre los contratos típicos 
hasta ahora conocidos”.

Este posicionamiento está relacionado con la característica de la 
subsidiariedad de los contratos de colaboración, tema que será analizado 
más adelante.     

II.2 La Complejidad del Contrato de Colaboración

La Exposición de Motivos de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público, derogada por el Real Decreto Legislativo 3/2011 (que aprobó el 
Texto Refundido), ya aclaraba que los contratos de colaboración entre el 
sector público y el sector privado podrían ser utilizados para la obtención 
de “prestaciones complejas o afectadas de una cierta indeterminación 
inicial, y cuya financiación puede ser asumida, en un principio, por el 
operador privado, mientras que el precio a pagar por la Administración 
podrá acompasarse a la efectiva utilización de los bienes y servicios que 
constituyen su objeto”.

Como hemos visto en la lectura del artículo 11 del Texto Refundido, 
junto con el contrato de colaboración está presente la idea de complejidad o 
dificultad. Como complemento a la referida norma, el artículo 134, también 
del Texto Refundido, intenta aclarar cuál sería el verdadero significado 
del requisito de la complejidad. En este sentido, establece que el órgano 
contratante, al elaborar el documento de evaluación, deberá manifestar 
que, “(...) habida cuenta de la complejidad del contrato, no se encuentra 
en condiciones de definir, con carácter previo a la licitación, los medios 
técnicos necesarios para alcanzar los objetivos proyectados o de establecer 
los mecanismos jurídicos y financieros para llevar a cabo el contrato”.

Tal línea de razonamiento igualmente es utilizada por el artículo 
180, apartado 2, del Texto Refundido. Así, al tratar del diálogo competitivo, 
referida norma determina que: 

“(...) se considerará que un contrato es particularmente complejo cuando 
el órgano de contratación no se encuentre objetivamente capacitado para 
definir, con arreglo a las letras b), c) o d) del apartado 3 del artículo 117, 
los medios técnicos aptos para satisfacer sus necesidades u objetivos, o 
para determinar la cobertura jurídica o financiera de un proyecto”.
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Por lo tanto, se puede observar que el requisito de la complejidad 
está relacionado, básicamente, con los aspectos técnicos, jurídicos o 
financieros del proyecto, que imposibilitan la adecuada definición de los 
elementos del contrato de colaboración.

Con acierto y precisión, María Hernando Rydings afirma que18:

“La idea, por tanto, es que la Administración o entidad contratante no 
está en condiciones de definir los términos del contrato por no poder 
concretar los medios técnicos, los mecanismos jurídicos o financieros, 
y así lo debe hacer constar en el documento de evaluación que 
deberá realizar con carácter prévio a la iniciación del correspondiente 
expediente de contratación”.

Sin embargo, debemos resaltar que, algunos autores, como por 
ejemplo Andrés Jiménez Díaz19, defienden el posicionamiento en el sentido 
de que:

“(...) no es (...) la definición de los mecanismos financieros del contrato 
lo que contará en la elección del contrato de colaboración, sino las 
dificultades de financiar el contrato, la insuficiencia de los recursos 
públicos para hacer frente a la ejecución del proyecto, la que se constituirá 
en causa decisiva en la opción a favor del contrato de colaboración”.   

Así, las dificultades relacionadas con los aspectos técnicos y jurídicos 
podrían ser resueltas de otras maneras, como por ejemplo por medio 
de una licitación de un contrato previo de servicios. Por tanto, para los 
seguidores de esta línea de pensamiento, la insuficiencia de los recursos 
públicos, junto con otras ventajas financieras, constituiría una causa legal 
para la formalización del contrato de colaboración entre el sector público 
y el sector privado.             

II.3  Subsidiariedad y Actuaciones Preparatorias            

Como ya hemos comentado, el contrato de colaboración será 
utilizado solo en los casos más complejos, en los cuales la Administración 
Pública no sea capaz de establecer o fijar los medios técnicos, jurídicos o 
financieros para responder a sus necesidades.

Además de este criterio de complejidad, el Texto Refundido también 
determina que el contrato de colaboración podrá ser celebrado solamente 

18  HERNANDO RYDINGS, María, op. cit., p. 390.

19  JIMÉNEZ DÍAZ, Andrés, op. cit., p. 279-280.
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cuando otras clases alternativas de contratos administrativos no permitan 
la satisfacción de los objetivos públicos.

En este sentido, el artículo 11.2 del mencionado Texto dispone que 
solo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y 
el sector privado “(...) cuando previamente se haya puesto de manifiesto, 
en la forma prevista en el artículo 134, que otras fórmulas alternativas de 
contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas”.

Se percibe así, que la característica de la subsidiariedad del 
contrato de colaboración está, en gran medida, vinculada a la amplitud 
de su propósito. Como ha sido señalado y defendido por María Hernando 
Rydings, de acuerdo con la configuración del objeto del contrato de 
colaboración previsto en el artículo 11.1, en principio, éste podría ser 
utilizado en sustitución de cualquier otra forma contractual20.

En otras palabras21:

“(...) la subsidiariedad del contrato de colaboración sería una 
consecuencia lógica de la ‘doble vía’ que se ofrece en la Ley para obtener 
una misma prestación y, por lo tanto, antes de proceder a celebrar un 
contrato de colaboración será necesário comprobar, en la forma prevista 
en el artículo 134, que la satisfación de finalidades públicas se conseguirá 
de una manera más satisfactoria a través del contrato de colaboración en 
comparación con las fórmulas contractuales recogidas en el TRLCSP”.

Siguiendo también esta línea de razonamiento, Andrés Jiménez 
Díaz22 afirma que:

“Así se explica el carácter subsidiario del contrato, que no significa otra 
cosa que exigir al órgano de contratación que explora la doble vía que a 
partir de este momento se le ofrece para licitar y adjudicar prácticamente 
cualquier contrato, eligiendo la que presente mayor interes en términos 
de eficacia, de modo que la colaboración solo podrá elegirse cuando se 
muestre como la solución más eficaz”.

Ante tales constataciones, se puede decir que el contrato de 
colaboración podrá ser celebrado solo cuando estén presentes los requisitos 
de la complejidad y de la subsidiariedad. Así, el órgano estatal interesado 

20 HERNANDO RYDINGS, María, op. cit., p. 393.

21 Ibid., p. 393.

22 JIMÉNEZ DÍAZ, Andrés, op. cit. p., 282.
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INTRODUÇÃO 

Desde as iniciais discussões doutrinárias sobre uma teoria do 
Direito, sempre houve intensa controvérsia a respeito da relação existente 
entre os âmbitos jurídico e moral. Não se pode negar que o Direito e a 
Moral compartilham entre si diversos vocabulários e terminologias, sendo 
certo, ainda, que o ordenamento jurídico parece incorporar determinados 
valores morais da sociedade (VILAJOSANA, 2007). 

Com efeito, as leis possuem terminologias que recordam o âmbito 
da Moral. Fala-se de direitos e deveres; normas, regras e princípios; 
obrigações e responsabilidades etc. Há, pois, um vocabulário normativo 
que une indubitavelmente o Direito e a Moral, embora alguns críticos 
afirmem que o uso de expressões da seara moral apenas sirva para que 
os detentores do Poder legitimem, sub-repticiamente, as normas jurídicas 
vigentes. 

Ademais, é indiscutível que o sistema jurídico incorpora diversos 
valores morais constantes na sociedade, já que muitas condutas 
consideradas imorais são punidas pelo Estado. Essa moral incorporada 
pelo Direito é aquela decorrente do conjunto de princípios e valores 
compartilhados pelos membros da comunidade política ou, ainda, pelos 
membros da classe dominante (p.ex., burguesia). 

Ensina Horn (2005, p. 43-45) que:

O Direito quer realizar mesmo certos valores morais da comunidade, 
por exemplo, liberdade, segurança jurídica, proteção da confiança na 
fidelidade contratual, proteção da vida e da saúde contra violência. 
Em muitos casos as normas jurídicas concordam totalmente, portanto, 
com mandamentos morais. A proibição de matar outra pessoa já foi 
citada como exemplo (...). O Direito deve procurar realizar, através de 
normas jurídicas, somente uma parte limitada de normas morais. Um 
amplo âmbito de normas morais, ele deixa sem regulamentação em 
nome da liberdade do indivíduo. Isto tem a ver com a limitação geral 
de regras jurídicas. Estas podem, em geral, compreender somente 
comportamento externo, mas não impor um caráter interno. (...) Em 
geral, valores e normas morais reconhecidos na comunidade jurídica são 
expressamente recepcionados em nossa ordem jurídica (...). No Direito 
Privado estabelece-se, sobretudo, relação nas cláusulas gerais, com os 
parâmetros morais reconhecidos na comunidade jurídica, através dos 
conceitos de boa-fé (§§ 157, 242 BGB), bons costumes ou contrário à 
moral (§ 138, § 826 BGB) e o conceito da equidade, por exemplo, do 
juízo equitativo (§§ 315 e 317 BGB).
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Entretanto, a existência de valores morais recepcionados pelo 
sistema jurídico não significa que estão eles automaticamente justificados. 
O fato de a maioria dos membros da comunidade acreditarem que a 
conduta “y” é correta não consiste, obrigatoriamente, na correta realização 
da conduta “y”. Por exemplo, ainda que a maioria da população, em 
determinado período histórico, acredite que discriminar determinado 
grupo minoritário por motivos raciais ou religiosos seja correto, tal fato 
permaneceria injusto. Trata-se, aqui, da denominada Moral Crítica, sendo 
esta compreendida como o conjunto de critérios aptos para avaliar a 
correção das ações, comportamentos e instituições humanas. 

Feitas essas breves considerações, há de se destacar, portanto, que 
o presente estudo ficará adstrito às relações entre Direito e Moral Crítica. 
Para alguns, há uma conexão necessária; para outros, há uma separação, 
com eventual conexão, quando muito, meramente contingente. 

 1 SEPARAÇÃO ENTRE MORAL CRÍTICA E DIREITO

A ausência de conexão obrigatória entre Moral Crítica e Direito é 
defendida, entre outras, pelas doutrinas positivistas. O maior expoente de 
tal concepção, sem dúvida, foi o jusfilósofo Hans Kelsen. Para o professor 
austríaco, o conteúdo do Direito se origina de certos fatos sociais, sem 
qualquer correlação com argumentos morais. Não cabe ao Direito, 
enquanto ciência, responder o que é “justo”. Como bem resumido por 
Sgarbi (2006, p. 55 e 56):

(...) A Teoria Pura do Direito, como teoria, tem por fim a compreensão 
das ordens jurídicas independentemente de suas peculiaridades de 
conteúdo; ela não se ocupa da avaliação moral ou da validade moral 
particular dos regimes políticos; esta é uma tarefa da política. A 
validade “moral” do regime usurpador é outro assunto; não cabe ao 
teórico, ao analisar o fenômeno jurídico, excluir de seu exame ordens 
normativas sob a alegação de que “isso não é direito”. Como teórico, 
ao considerar a juridicidade, deve proceder à leitura dos enlaces de 
atribuição normativa e relatar suas possibilidades, por duas razões: 1) o 
caráter “avalorativo” do conhecimento científico; e 2) a impossibilidade 
“racional” de se dizer o que é justo. 
Quanto ao primeiro ponto, em virtude principalmente da herança de 
um antigo professor seu, Max Weber, Kelsen afirma que ao se analisar 
certo fenômeno jurídico o conhecimento científico deve ser formulado 
sem interferências valorativas, devendo seu plano discursivo manter-
se limitado ao caráter descritivo. A razão é que os juízos de valor são 
subjetivos e, portanto, apenas refletem os desejos, temores e anseios 
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de quem os formula. Por outras palavras, o que está afirmando é que 
o papel da ciência é “conhecer”. Entretanto, cabe às pessoas julgarem 
como devem utilizar o conhecimento obtido.
Sobre o segundo ponto – a impossibilidade racional de se dizer o que 
é justo -, este se encontra intimamente relacionado com o primeiro. 
Como a ideia de justiça mantém laços com nossos desejos e temores, 
o conhecimento total do justo se vê impossibilitado pela oscilação de 
opiniões (...). Por outro lado, a “irracionalidade” da ideia do justo 
também está presente no fato de ser impossível elaborar uma concepção 
que seja exaustiva e não contraditória. Assim, diz Kelsen, o problema 
dos valores é um problema do “conflito dos valores”. 

Fica evidente, portanto, a existência de certo relativismo moral 
na obra de Kelsen, implicando em incertezas quanto às escolhas dos 
conteúdos normativos (SGARBI, 2006, p. 56). Para o positivismo de 
Kelsen, o conceito de Direito possui apenas dois elementos: a legalidade 
autorizativa e a eficácia social. Assim, o Direito não levantaria qualquer 
pretensão de correção moral, isto é, qualquer conteúdo poderia ser Direito. 

Do mesmo modo que Kelsen, Ross, principal expoente do realismo 
jurídico escandinavo, também defende uma separação entre Direito e 
Moral Crítica. É famosa a afirmação de Ross no sentido de que “como uma 
prostituta, o direito natural está à disposição de todos. Não há ideologia 
que não possa ser defendida recorrendo-se ao direito natural” (2003, p. 
304). 

Segundo o citado autor dinamarquês, os preceitos normativos 
seriam apenas previsões genéricas de decisões a serem proferidas pelos 
tribunais no caso concreto. O Direito é, portanto, aquilo que as Cortes 
dizem que é. Em outras palavras, somente se torna possível apreender 
os exatos limites e conteúdos de um ordenamento jurídico a partir dos 
inúmeros julgados dos tribunais, que são, por sua vez, representativos de 
um Direito “vivo”. 

Nos Estados Unidos da América, o representante máximo do 
realismo jurídico, Holmes Jr, magistrado da Suprema Corte, defendia a 
inexistência de vinculação necessária entre Direito e Moral. Alegava, por 
exemplo, que, se alguém desejava conhecer as normas jurídicas, deveria 
considerá-las a partir do ponto de vista do delinquente, sendo que este 
não se preocupava com a dimensão moral que poderia ter o Direito, mas, 
sim, com as consequências materiais do preceito normativo. Dizia Holmes 
que, ao estudar Direito, o futuro operador jurídico deveria dissolver certas 
ideias (p.ex., o sentido de dever) com “ácido cínico” (HOLMES, 1897). 
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Dizia ainda ele (HOLMES, 1897, p. 58):

Atentemos, por exemplo, a este problema fundamental: que coisa é o 
direito? Autores nos dizem que é algo diverso daquilo que dizem as 
cortes de Massachusetts ou da Inglaterra; que é um sistema de razão, 
que é uma dedução a partir dos princípios da moral, ou de axiomas 
universalmente aceitos que podem ou não coincidir com as decisões. 
Se, porém, assumirmos o ponto de visto de nosso “homem mau”, 
concluiremos que de nada importam esses axiomas e essas deduções: 
aquilo que interessa saber é como decidirão efetivamente as cortes de 
Massachusetts ou da Inglaterra. Eu sou também da mesma opinião. Eu, 
por direito, não entendo outra coisa do que as profecias do que farão 
efetivamente os tribunais. 

Mais recentemente, Posner, principal teórico da análise econômica 
do Direito, ensina que a Moral, embora seja um método de controle social 
como o Direito, não serve de fundamento para julgamentos jurídicos. Para 
Posner, a Moral é local, sendo um verdadeiro desastre se os teóricos do 
moralismo alcançarem o seu objetivo de impor uma moralidade uniforme 
na sociedade (POSNER, 1998, p. 1640-1642).

Ademais, há autores, como Hart e Carrió, que advogam a tese de 
que eventual conexão entre Direito e proposições valorativas críticas é 
meramente contingencial. Outros, como Waldron, defendem uma tese 
normativa do Direito, ou seja, o Dreito há de ser de tal modo que possa 
identificar a prescrição sem recorrer à moralidade. O Direito, segundo essa 
corrente, deve respeitar a autonomia moral do indivíduo, devendo regular 
o comportamento humano mediante regras claras e precisas que nos 
permitam determinar com certeza quando as condutas estão juridicamente 
proibidas (apud VILAJOSANA, 2007, p. 80-87). 

Todavia, a ausência de conexão entre Direito e Moral Crítica 
é, atualmente, difícil de ser sustentada na nova ordem jurídica pós-
positivista. Com efeito, a partir da década de 1950, foi inaugurada uma 
nova fase na ciência jurídica: o Pós-positivismo. Com a superação do 
Positivismo Clássico, os princípios ganharam normatividade jurídica; 
houve uma (re)aproximação entre Moral e Direito. Para tanto, contribuíram 
os ensinamentos de Esser e Dworkin. Os princípios jurídicos são, pois, 
espelhos dos valores agasalhados pela sociedade, com previsão explícita 
ou implícita na Constituição. 

Por exemplo, a Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art. 5º, 
inciso XLVII, alínea “e”, que não haverá penas cruéis. Como interpretar tal 
dispositivo sem levar em conta os argumentos morais adjacentes, já que o 
termo “cruel” é, sem dúvida, de conteúdo nitidamente valorativo?  
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Com isso, passemos à análise das teses relativas à conexão existente 
entre Direito e Moral Crítica. 

2 DA CONEXÃO NECESSÁRIA ENTRE DIREITO E MORAL CRÍTICA

Sob outra vertente, há quem argumente que o Direito depende, 
para sua validade, da devida adequação à Moral Crítica. Podem-se citar, 
ao menos, três teses atinentes à referida adequação: a) o Jusnaturalismo 
Clássico; b) o Jusnaturalismo Contemporâneo; e c) a posição doutrinária 
de Dworkin (VILAJOSANA, 2007, p. 65).

2.1 Jusnaturalismo clássico

Para o Jusnaturalismo Clássico, a validade de uma norma depende 
obrigatoriamente de sua validade ou adequação moral e, por conseguinte, 
o preceito que não se ajustar à moralidade não é juridicamente válido. 
Nesse sentido, Tomás de Aquino sustentava que a lei humana que não 
decorre do Direito Natural não é lei, mas corrupção de lei. De Hipona 
disse, por sua vez, que leis injustas não são leis (VILAJOSANA, 2007, p. 
65).

De acordo com tal concepção, há um conteúdo inicialmente teológico 
a caracterizar o Direito Natural, ou seja, este encontra fundamento na 
própria vontade divina. Já para Aristóteles, a origem do Direito Natural 
estava na própria natureza das coisas. 

Não se pode deixar de registrar que o Jusnaturalismo constituiu 
fundamento primordial dos direitos humanos como conquistas em face 
das arbitrariedades do Poder. Contudo, não raras vezes esse mesmo 
Jusnaturalismo serviu para justificar regimes totalitários e sistemas 
injustos. Aristóteles, nunca assaz lembrar, considerava natural a existência 
de escravos na sociedade. Séculos mais tarde, John Locke via esta 
declaração como uma aberração, pois tinha os seres humanos como livres 
por natureza. Essas posições diametralmente opostas já são suficientes 
para demonstrar a falta de acordo nos critérios e nos conteúdos do Direito 
Natural Clássico (VILAJOSANA, 2007, p. 67).

2.2 Jusnaturalismo Contemporâneo

Para alguns autores contemporâneos, a conexão entre Direito e Moral 
Crítica não deve ser compreendida no sentido de que as normas injustas 
não são juridicamente válidas, mas, sim, no sentido de que a existência do 
Direito Positivo tem necessariamente algum valor moral. Em suma, para 
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eles não é possível regular os comportamentos humanos sem incorporar 
alguns valores morais. Existiria uma “moral interna” ao Direito.

De acordo com Vilajosana (2007, p. 68-69), Fuller parte de uma ideia 
incontestável:

(...) sea lo que sea o derecho, éste se utiliza para guiar la conducta de 
las personas. Por tanto, no existirá ningún sistema jurídico que no éste 
compuesto por normas que sean susceptibles de ser seguidas por sus 
destinatarios. Además, quienes emiten estas normas pretendem regular 
el comportamento de grandes masas de ciudadanos, no de unos pocos. 
A partir de estas simples premisas, según FULLER, se pueden extraer 
ciertas propriedades que forzosamente todo sistema jurídico que 
merezca esse nombre debe poseer. 
En primer lugar, el derecho requiere estar compuesto por normas 
generales, dirigidas a clases de indivíduos y clases de situaciones, y no 
por impredecibles disposiciones ad hoc. Sólo así, uno puede adecuar 
su comportamiento a la norma correspondiente. En segundo lygar, las 
normas no deben ser cambiadas muy a menudo y los jueces y demás 
autoridades deben interpretarlas de manera no demasiado distinta 
a como lo harían sus destinatários. De lo contrario, estas normas no 
brindarían ningún tipo de guia para el comportamiento. En tercer 
lugar, las normas deben mirar al futuro, no ser retroactivas, ya que 
nadie puede cambiar su conducta passada. Em cuarto lugar, no deben 
entrañar exigências inconsecuentes u obligar a la gente a comportarse 
de uma manera que esté más allá de sus possibilidades. 
La conclusión a la que llega FULLER es que si un sistema jurídico 
no cumple com estas condiciones, aqui brevemente resumidas, se 
muestra incapaz de desempeñar su función essencial, que consiste em 
proporcionar una orientación general de comportamiento que la gente 
pueda utilizar para regular su propia conducta. Si esto no se cumple, no 
hay realmente derecho en una sociedad.
Las anteriores condiciones conformarían según la terminologia de este 
auto “la moral interna del derecho”. Es “moral” por cuanto proporciona 
uma serie de criterios para enjuiciar valorativamente la tarea que realiza 
la autoridade normativa y es “interna” porque tales condiciones están 
implícitas em el concepto y la naturaliza del derecho. 

Como crítica a Fuller, deve-se ressaltar que a propriedade da 
eficácia da norma não tem valor moral em si mesma. Assim, demonstrar 
que o sistema jurídico requer certas propriedades para que seja suscetível 
de gerar determinado grau de eficácia não consiste em um bom argumento 
para mostrar a conexão necessária entre Direito e Moral Crítica. Eficácia 
normativa da lei e sua validade moral são características diversas, não 
possuindo qualquer correlação mais estreita. 
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3 DIREITO COMO INTEGRIDADE SEGUNDO RONALD DWORKIN

Segundo o jusfilósofo norte-americano Dworkin, há uma 
aproximação do Direito e da Moral Crítica através dos princípios. Na sua 
obra Império do Direito, Dworkin afirma que a integridade é uma virtude que 
exige compromisso com outros ideais (fairness, justice and due legal process), 
estando relacionada à ideia de comunidade de princípios. O Direito como 
integridade seria uma via alternativa entre a corrente convencionalista e a 
pragmática (RODRIGUES, 2005, p. 40-41). 

A doutrina convencionalista é aquela segundo a qual o uso 
legítimo da força jurídica é justificado por decisões políticas precedentes. 
Portanto, ter um Direito, segundo tal concepção, é afirmar um conjunto 
de documentos (convenções) que vinculam o exercício ou atividades dos 
juízes, conforme lição de Sgarbi (2006, p. 185). 

Nas próprias palavras de Dworkin (1999, p. 141), o convencionalismo 
consiste em dizer que “o Direito é o Direito. Não é o que os juízes pensam 
ser, mas aquilo que realmente é. Sua tarefa é aplicá-lo, não modificá-
lo para adequá-lo à sua própria ética ou política”. Assim, para a tese 
convencionalista, Direito é apenas visto como a mera aceitação de decisões 
das autoridades legislativas, razão pela qual a interpretação judicial sofreria 
uma forte discricionariedade. Os juízes, portanto, devem obediência à 
vontade geral representada pela lei. 

Já a doutrina pragmática, segundo Dworkin (1999, p. 185):

(...) adota uma atitude cética com relação ao pressuposto que acreditamos 
estar personificado no conceito de direito: nega que as decisões 
políticas do passado, por si sós, ofereçam qualquer justificativa para o 
uso ou não do poder coercitivo do Estado. Ele encontra a justificativa 
necessária à coerção na justiça, na eficiência ou em alguma outra virtude 
contemporânea da própria decisão coercitiva, como e quando ela é 
tomada por juízes, e acrescenta que a coerência com qualquer decisão 
legislativa ou judicial anterior não contribui, em princípio,  para a justiça 
ou para a virtude de qualquer decisão atual. Se os juízes se deixarem 
guiar por esse conselho, acredita ele, então a menos que cometam 
grandes erros, a coerção que impõem tornará o futuro da comunidade 
mais promissor, liberado da mão morta do passado e do fetiche da 
coerência pela coerência. 

O pragmatismo ou realismo possui como cerne da questão, pois, 
as decisões preferidas pelos juízes, sendo o Direito apenas o que os juízes 



213

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 205 - 218, 2014

As Relações entre Direito e Moral Crítica: o Direito como Integridade segundo 
Ronald Dworkin

dizem que é. As normas prescritas pelo legislador seriam, destarte, apenas 
profecias sobre futuras decisões judiciais. 

Criticando tanto o convencionalismo como o pragmatismo, Dworkin 
defende o Direito como integridade, ou seja, como virtude política; a 
integridade exige que os legisladores criem normas coerentes com a 
estrutura de princípios que fundamentam a existência desta prática social; 
e, por sua vez, que os juízes não se afastem dessa coerência. Isso se justifica 
pelo fato de a integridade, enquanto virtude, ser concebida a partir de uma 
comunidade política como sendo uma associação de princípios. 

Como ensina Dworkin (1999, p. 204-266):

A integridade exige que as normas públicas da comunidade sejam 
criadas e vistas, na medida do possível, de modo a expressar um 
sistema único e coerente de justiça e equidade na correta proporção. 
Uma instituição que aceite esse ideal às vezes irá, por esta razão, afastar-
se da estrita linha das decisões anteriores, em busca de fidelidade aos 
princípios concebidos como mais fundamentais a esse sistema como um 
todo (...). O princípio legislativo da integridade exige que o legislativo 
se empenhe em proteger, para todos, aquilo que vê como seus direitos 
morais e políticos, de tal modo que as normas públicas expressem um 
sistema coerente de justiça e equidade (...) O princípio judiciário de 
integridade instrui os juízes a identificar direitos e deveres legais, até 
onde for possível, a partir do pressuposto de que foram todos criados 
por um único autor – a comunidade personificada -, expressando uma 
concepção coerente de justiça e equidade. 

Toma-se ainda por base o escólio de Rodrigues (2005, p. 41-44) a 
respeito do Direito como integridade: 

Numa concepção como a do direito como integrity, as proposições 
jurídicas só são verdadeiras se decorrerem de princípios de justiça, 
fariness e due legal process que oferecem a melhor interpretação 
construtiva da prática legal da comunidade. O programa proposto pelo 
law as integrity é um programa interpretativo, que pede aos juízes que 
decidem hard cases que interpretem o mesmo material que se afirma já 
interpretado e com êxito. Esta corrente interpretativa conduz a uma 
continuidade das interpretações, dando origem a interpretações cada 
vez mais detalhadas e sofisticadas. (...) No law as integrity é convocada 
uma coerência de princípios, dado que requer que as normas sejam 
interpretadas e as decisões judiciais sejam moldadas em harmonia com 
a história legal e o sistema de princípios ético-políticos
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Intimamente relacionado com o Direito como integridade, não 
se pode perder de vista a argumentação do chain novel. Consoante essa 
argumentação, o Direito há de ser visto como sendo um romance em cadeia 
escrito por diversos romancistas, em que cada um inicia o seu trabalho 
onde acabou o romancista anterior, sempre com o objetivo de escrever 
uma obra que se traduza num todo coerente. Uma obra com início, meio 
e fim, como se escrito fosse por um único autor, e não com conjunto de 
contos diferentes com os mesmos personagens (RODRIGUES, 2005, p. 55-
56). 

Assim, os romancistas são, concomitantemente, criadores e 
intérpretes do texto, isto é, para escreverem os seus capítulos e acrescentarem 
à cadeia, devem levar em consideração o que já foi escrito pelos autores 
anteriores. Os juízes, em suma, devem considerar em suas interpretações 
a história legal da comunidade política em que vivem, as tradições e 
pré-compreensões. Com o desenvolvimento da cadeia, aumenta, pois, a 
vinculação do intérprete/autor, de tal modo que o juiz que toma a última 
decisão se encontra mais vinculado aos precedentes que os julgadores que 
proferiram as decisões iniciais (RODRIGUES, 2005, p. 56).  

Não se desconhece a crítica de Posner ao argumento do chain novel 
de Dworkin. Afirma aquele que o romance em cadeia, como sugerido por 
Dworkin, não limita ou vincula os capítulos subsequentes nem vincula o 
autor ao que foi escrito nos capítulos anteriores, pois, num romance ou 
novela, sempre será possível alterar o roteiro bem como matar ou fazer 
nascerem novas personagens. Porém, olvida Posner que, mesmo para 
matar ou fazer nascerem novas personagens, o autor deve partir daquelas 
já existentes nos capítulos anteriores. Por exemplo, como autor/intérprete 
do meu capítulo do romance, posso desejar matar todas as personagens 
num único ato, mas antes tenho que determinar a presença de todas, por 
exemplo, no hotel e, em seguida, relatar o início de um incêndio de grandes 
proporções. 

Segundo Dworkin, e partir do viés interpretativo que ele concede 
à teoria do Direito, este é identificado nos casos particulares, sendo que 
tal circunstância leva inexoravelmente a considerações morais do que o 
Direito deve ser. Em suma, existem juízos valorativos que determinam, 
ainda que parcialmente, o que é o Direito. 

Assim, a presença de princípios é de suma importância para 
a identificação do Direito. Normas principiológicas, por sua vez, são 
identificadas por seus conteúdos e não por sua origem em determinados 
órgãos. E tais conteúdos possuem essencialmente um caráter moral. 
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Contudo, como constataríamos a existência de um princípio se não 
podemos identificá-lo a partir da origem em certos órgãos ou autoridades? 
Para Dworkin, um princípio jurídico existe se segue a melhor interpretação 
política e moral das decisões legislativas e judiciais. Os princípios jurídicos 
ocupariam, pois, um espaço intermediário entre as regras jurídicas e os 
princípios morais (apud VILAJOSANA, 2007, p. 73). 

Em outras palavras, as regras jurídicas são criadas por instituições 
públicas pertinentes e sua validade decorre da sua origem, ou seja, da 
fonte do Direito de que se trata (legislação, costume etc). Já os princípios 
morais, são o que são puramente por seus conteúdos e sua validade 
decorre exclusivamente desses mesmos conteúdos. Na via intermediária, 
os princípios jurídicos obtêm sua validade a partir de uma combinação 
de considerações fundadas nas fontes e nos conteúdos. A esse respeito, 
deixou registrado Dworkin (1999, p. 272) que “segundo o Direito como 
integridade, as proposições jurídicas são verdadeiras se constam, ou 
se derivam, dos princípios de justiça, equidade e devido processo legal 
que oferecem a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da 
comunidade”.

A teoria do Direito de Dworkin, portanto, é essencialmente uma 
teoria interpretativa. Para ele, a determinação do que o Direito requer 
em cada caso particular necessariamente incorpora um raciocínio 
interpretativo, sendo que a interpretação sempre contém considerações de 
ordem moral. Para maior especificidade, a interpretação não é nem uma 
questão puramente fática nem uma questão puramente valorativa, mas 
uma mistura inseparável de ambas (VILAJOSANA, 2007, p. 74). 

4 CONCLUSÃO

Portanto, é inquestionável que o sistema jurídico incorpora diversos 
valores morais prevalecentes na sociedade. São valores compartilhados 
pelos membros da comunidade política, que estão institucionalizados 
(ainda que parcialmente) mediante princípios jurídicos. Não se pode 
olvidar, por exemplo, que a concepção atual do princípio da dignidade da 
pessoa humana deriva de uma prévia ética judaico-cristã.

Porém, a simples constatação de valores morais recepcionados pelo 
sistema jurídico não significa que estão eles obrigatoriamente justificados. 
Com efeito, o fato de a maioria da população da Alemanha nazista acreditar 
que a discriminação e o extermínio de judeus era correta não significa, 
necessariamente, que é correto realizar tal discriminação e extermínio. Eis, 
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aqui, a chamada Moral Crítica, que compreende critérios para avaliar a 
correção das ações humanas. 

Nesse sentido, conquanto existam muitos autores que defendam 
uma absoluta separação entre Direito e Moral Crítica, certo é que o Pós-
positivismo, atual fase da ciência jurídica, que se iniciou após as atrocidades 
da 2ª Guerra Mundial, ensejou uma reaproximação entre Direito e Moral 
Crítica. Os direitos fundamentais, por exemplo, além de ganharem 
normatividade e eficácia direta, não estão alheios à argumentação moral, 
pois envolvem valores tais como liberdade, segurança, igualdade etc.

Como esclarece Figueroa (apud SARMENTO; SOUZA NETO, 2007, 
p. 16-25):

(...) Frequentemente se tem sugerido que o recurso à argumentação 
sobre bases extrajurídicas que impulsiona uma teoria dos princípios 
compromete gravemente a objetividade da argumentação jurídica, 
porque supõe atribuir ao juiz a emissão de juízos morais. Sem embargo, 
o argumento torna-se retorsivo, pois aqui se assumirá (dogmaticamente, 
por ora) precisamente todo o contrário: o único modo de fundamentar 
o trabalho jurisdicional na aplicação de direitos fundamentais reside em 
conceber a aplicação do Direito como um caso especial de argumentação 
moral, pois somente através do discurso moral podemos alcançar 
resultados de um certo nível de objetividade, e isso, na realidade, 
representa um pressuposto pragmático da argumentação jurídica
(...)
Os direitos fundamentais, tanto por seu conteúdo como por sua 
estrutura, reforçam este processo de gradação, orientando o Direito à 
moral, criando, por assim dizer, um tropismo até o discurso moral que 
lhe proporciona objetividade (...).

Nesse sentido, a teoria que melhor recepciona uma necessária 
avaliação moral dos comportamentos humanos é aquela desenvolvida 
pelo jusfilósofo norte-americano Dworkin sob o rótulo de “direito como 
integridade”.

Para Dworkin, os princípios jurídicos que ensejam a melhor 
interpretação política e moral das decisões legislativas e judiciais de 
determinado país ocupam um espaço intermediário entre as regras 
jurídicas e os princípios morais. Enquanto a regra é criada por instituições 
(legitimidade derivada da origem ou fonte), o princípio moral é o que é 
simplesmente por seu conteúdo, nada mais. No meio termo, os princípios 
jurídicos aparecem como uma combinação de considerações baseadas nas 
fontes e nos conteúdos. 
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Logo, como explica Figueroa (apud SARMENTO; SOUZA NETO, 
2007, p. 25): 

Portanto, entre Direito e Moral encontramos atualmente um continuum. 
(...) [desde o momento em] que o Direito se remete a princípios e valores 
morais (desde o momento em que o Direito se moraliza), as relações 
entre Direito e moral não podem ser formuladas nos mesmos termos, 
e isto desvirtua a dialética positivismo/jusnaturalismo. Nesta transação 
entre Direito e moral e neste processo de gradação entre Direito e moral, 
os princípios constitucionais apresentam uma grande relevância. Os 
direitos fundamentais, tanto por seu conteúdo como por sua estrutura, 
reforçam este processo de gradação, orientando o Direito à moral, 
criando, por assim dizer, um tropismo até o discurso moral que lhe 
proporciona objetividade, mas não objetividade absoluta. 

Em última instância, e parafraseando Kolakowski (1970, p. 171), o 
Direito é a imagem de um mundo cheio de buracos que o discurso moral 
vai tapando, enquanto que outros vão se abrindo em pontos diferentes.
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O ESTUDO DO MOBBING NO CONTEXTO DAS 
RELAÇÕES LABORAIS

Sônia Regina Teixeira da Silva*

RESUMO: Neste estudo fazemos uma reflexão sobre o trabalho na vida 
moderna através da análise do mobbing. A prática acolhida no Brasil 
como assédio trata do cometimento de reiteradas condutas abusivas, 
tais como gestos, palavras e atitudes por parte do empregador contra 
um empregado, ameaçando sua integridade física e/ou psicológica. A 
abordagem de sua origem, causas e consequências busca explicar o porquê 
de sua rápida evolução. As descrições do seu modus operandi e dos perfis 
dos envolvidos permitem o reconhecimento dos elementos que o compõe 
e proporcionam excelentes recursos para sua prevenção. Como o ilícito 
ainda não chamou a atenção dos nossos juristas, esta explanação se reveste 
de grande relevância na medida em que lança mais luz sobre a questão e 
traz a máxima fundamental de que empregadores, empregados, juristas e 
sociedade têm que estar unidos em torno deste objetivo social tão precioso, 
que é a preservação das relações laborais.

Palavras-chave: Mobbing. Violação à dignidade humana. Assédio moral. 
Relações laborais.

THE MOBBING STUDY IN THE CONTEXT OF 
LABOUR RELATIONS

ABSTRACT: This study presents a reflection on work in modern life 
through the mobbing analysis. The rule acknowledged in Brazil as 
harassment means the perpetration of repeated abusive acts, such as 
gestures, speeches and attitudes from an employer to an employee, in order 
for threatening its physical and/or psychological integrity. The approach 
of mobbing origin, causes and consequences aims to explain its so fast 
evolution. The description of its modus operandi and of the involved 
subject’s psychological profiles allows us to recognize the elements which 
make part of it and provides us with excellent means to its prevention. As 
this illicit habit has not drawn our lawyers attention yet, the explanation 
provided by this present report reveals itself of a great relevance at the 
same time that it clarifies the issue and brings to light the fundamental 
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precept of the union among employers, employees, lawyers and society in 
order for reaching this powerful intention that is the preservation of work 
relationships.

Keywords:  Mobbing. Human dignity violation. Harassment. Labor 
relationship.

1 INTRODUÇÃO

As ideias como proposições surgem na Filosofia, consagram-se na 
Moral e se fortalecem no Direito.

O tema ora abordado realmente surgiu de propostas dos estudiosos 
do comportamento humano, mas foi na seara do Direito que se fortaleceu, 
sendo hoje alvo de interesse mundial quando se foca na qualidade das 
relações laborais.

Apesar do reconhecimento e importância do mobbing serem 
recentes neste âmbito, os principais aspectos aqui abordados pretendem 
dimensionar o impacto do seu rápido desenvolvimento sobre o trabalho.

Na busca de uma visão mais profunda, nos deparamos com a 
opressão psicológica que reveste a prática e justifica sua abordagem sob o 
ponto de vista psicossocial, relevante para o entendimento da conduta em 
si e do comportamento de seus agentes.

Como os elementos violados pelo ilícito se revestem de caráter 
subjetivo, torna-se intrincado seu reconhecimento lesivo na esfera jurídica, 
circunstância que é agravada pela ausência de leis específicas atinentes à 
conduta.

Quando valores como respeito e colaboração no ambiente de 
trabalho são substituídos por comportamentos autoritários e desumanos, 
o mobbing se instala e, muitas vezes, ante a falta de uma definição legal 
concreta, não é passível de um pronto reconhecimento.

Assim é que um dos escopos principais deste artigo é demonstrar 
que a procura desenfreada pelo lucro não pode ser ilimitada, há que se 
normatizar o modelo econômico globalizado para que o mesmo não se 
instale à custa do descaso à dignidade humana.



221

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 219 - 234, 2014

O Estudo do Mobbing no Contexto das Relações Laborais

2 ORIGEM

Atestam os registros mais antigos que os primeiros passos para 
a formação da palavra mobbing foram dados na busca para melhor se 
conceituar o termo inglês mob, que significava tão somente turba, multidão 
de indivíduos, especialmente aquela que pode tornar-se violenta.

Como as primeiras pesquisas sobre o assunto se iniciaram nos 
campos da Medicina e da Psicologia, a grafia mobbing foi utilizada pela 
primeira vez pelo médico sueco Heinemann ainda na década de 1970, ao 
estudar a interação de pequenos grupos de crianças durante o intervalo das 
aulas que apresentavam um comportamento destrutivo e de hostilização 
constante contra uma determinada criança.

Quase vinte anos depois, o mesmo termo aparece novamente, 
desta feita usado pelo zoólogo e psicólogo austríaco Lorenz, para definir 
o comportamento predatório de um grupo de pássaros contra um único 
animal.

A partir dos estudos realizados por Heinemann, o termo mobbing 
se firma tanto na linguagem usada pelos estudiosos do comportamento 
humano como pelos que se dedicavam ao estudo do comportamento 
animal.

A desfragmentação destes conceitos só vai surgir por volta de 1990, 
quando Leymann1(1996), considerado hoje o pai do mobbing, sintetiza 
sua definição: “mobbing é simplesmente o conflito cuja ação visa a uma 
manipulação no sentido não amigável”. (LEYMANN, 1996, p. 172).

A partir desta acepção, a aplicação extensiva do termo no contexto 
ocupacional se difunde, embora ainda não alcance uma adoção de consenso 
internacional.

3 CONCEITO

As duas definições precursoras e de caráter geral do mobbing são 
atribuídas a Leymann (1996) e a Hegel (2002), este último pelo estudo do 
dano causado pela conduta moral e imoral diante da força da vontade.

Para o primeiro, o mobbing é uma forma de terrorismo psicológico 
que implica uma atitude hostil e não ética, praticada de forma sistemática 
e não ocasional ou episódica, por parte de uma ou mais pessoas, 

1 LEYMANN, Heinz. The mobbing encyclopaedia. 2011.
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eminentemente, no confronto com um só indivíduo, o qual acaba por se 
encontrar numa situação indefesa, tornando-se objeto de uma série de 
iniciativas vexatórias e persecutórias.

Assim, para que o conceito possa ser aplicado a um caso concreto, 
são necessárias que as iniciativas descritas sejam levadas a termo com 
constância.

Clássica também é a definição de Hegel2(2002), segundo o qual o 
mobbing se caracteriza por ser substancialmente habitual e com um objeto 
definido.

Portanto, para Hegel (2002), além dos requisitos contidos na 
abordagem de Leymann (1996), a agressão deve ter uma intenção definida, 
que, no caso, é a opressão, mas que somente se exteriorizada vai firmar o 
ato imoral.

Em ambas as definições, dois elementos são comuns e essenciais à 
caracterização da prática: a frequência e a intencionalidade. Isso difere o 
mobbing de um conflito eventual no trabalho não pelo que é infligido à 
vítima, mas, sim, pelo como é infligido.

Embora a abordagem evolucionista do termo tenha sido elaborada a 
partir da concepção psicossocial, seu conceito muito se expandiu e superou 
essa delimitação, na medida em que atualmente entende-se o mobbing 
como uma síndrome psicossocial de caráter multidimensional.

Esse fenômeno amoral, que nenhum bem propicia às relações 
laborais, torna-se cada vez mais relevante para o Direito na proporção que 
permeia as relações trabalhistas de conflitos, violentando dolosamente a 
delimitação da conduta humana traçada pela norma.

Nesse sentido, preconiza Diniz3(2009) que as sociedades têm 
sempre que editar mandamentos que a orientem, no sentido de restringir 
a liberdade individual em prol da coletiva; caso contrário; seriam regidas 
pelo caos.

Leis específicas que sancionem a prática e resultem em uma punição 
rigorosa provocarão o repensar das relações laborais, fazendo com que 
a vítima encontre mais respaldo para denunciar o abuso ao se sentir 
efetivamente amparada pelo Estado.

2 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 
2002. 329 p. 

3 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009.
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4 SUJEITOS

A Consolidação das Leis do Trabalho define, em seu artigo 2º, o 
sujeito ativo do mobbing, como a empresa, individual ou coletiva, que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 
prestação pessoal de serviços.

Completando a definição legal, no dizer de Alkimin (2008), “o 
sujeito ativo da prática é qualquer superior hierárquico; colega de serviço 
ou subordinado em relação ao superior hierárquico”. (ALKIMIN, 2008, 
p.36).

Pacífico, portanto, na doutrina, a premissa de que o sujeito ativo da 
prática exerce na relação trabalhista um poder diretivo hierarquicamente 
superior, manifestando-se tal poder por força do contrato.

É natural que o empregador busque fazer valer este contrato para 
atingir o objetivo econômico através do poder disciplinar e amparado pelo 
exercício de um cargo de direção, organização e fiscalização.

O que não se concebe é que, para obter a obediência de seu 
subordinado, ele o faça de forma desumana e, ao impor sanções, o faça 
sem o menor respeito à dignidade da pessoa humana.

Há que se ressaltar aqui que, com a descentralização organizacional, 
fator cada vez mais necessário ao crescimento empresarial, surge outra 
figura no polo ativo do mobbing, que, embora seja também empregado, é 
equiparado por lei ao empregador, quando contratado para o exercício de 
funções de confiança, tais como diretores, gerentes, supervisores.

É a figura do preposto, que, na lição de Cavallieri Filho4(2008), 
presta serviço por conta ou orientação de outrem, seja por um ato isolado 
ou por uma função duradoura.

 O fato é que há uma relação de dependência entre o preponente e o 
preposto, de sorte que este último recebe ordens do primeiro e está sob seu 
poder de direção e vigilância.

Com a equiparação do preposto a empregador, cria-se, no Direito 
Positivo, a responsabilidade objetiva deste em relação aos atos daquele 
sem que haja prejuízo à responsabilização direta de quem efetivamente 
causou o dano.

4 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2007.
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Portanto, a omissão ou permissão da prática do mobbing no ambiente 
de trabalho é passível de reparação por parte do empregador, ainda que 
este não tenha contribuído diretamente para a instauração do ilícito.

Na Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 3º, afigura-se a 
definição do sujeito passivo do mobbing, como toda pessoa física que presta 
serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência 
deste e mediante salário.

Desta forma, o sujeito passivo do mobbing é sempre o empregado 
que na constância de sua obrigação contratual, submete-se a reiteradas 
agressões tornando-se vítima de seu empregador sem que esboce qualquer 
tipo de reação, em função de sua subordinação.

A observação sistemática de que alguns trabalhadores eram mais 
propensos a serem vítimas do ilícito do que outros levou a Psicologia 
a buscar respostas para questões que intrigavam e dificultavam o 
reconhecimento fiel do perfil assediado.

As pesquisas suecas foram as precursoras na elaboração desses 
perfis e constataram, em um primeiro momento, que, em sua grande 
maioria, as vítimas eram do sexo feminino e tinham entre 25 e 40 anos.

Observou-se também que os empregados identificados como 
vítimas são os que possuem maior dificuldade de adaptação social ou 
profissional por serem pouco flexíveis e, mais, são os mais resistentes à 
introdução de novas padronizações da organização, fato que os leva à 
estéril tentativa de fazer valer seu ponto de vista em detrimento do ponto 
de vista do empregador.

A contrário sensu são indivíduos cujas características pessoais 
se destacam das demais pessoas do grupo por serem extremamente 
detalhistas, competentes e dedicados ao trabalho.

Justamente esse trabalhador, cujo perfil está longe de ser 
desqualificado, é que vê seus atributos tornarem-se um acinte, uma ameaça 
aos olhos do agressor, que, em dado momento, revidará com alguma 
forma de abuso.

E é nesse instante, em que empregador e empregado com perfis 
psicológicos tão diferenciados, com papéis tão diversos na relação de 
trabalho e gerindo interesses tão opostos, é que se estabelece o mobbing.
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5 CLASSIFICAÇÃO

O exercício do mobbing se manifesta na relação laboral de duas 
principais maneiras, classificadas de acordo com quem o exerce: mobbing 
vertical, que é o mais comum, e  mobbing horizontal.

O mobbing vertical caracteriza-se pelo agressor deter um nível 
hierárquico superior dentro da empresa e, escudado por seu cargo, fazer 
um mau uso do poder de mando, adotando um comportamento abusivo 
ao expor seu subordinado a situações constantes de constrangimento.                   

Esse tipo de mobbing está atrelado ao poder diretivo do empregador 
e transparece claramente no desvirtuamento desse poder quando a 
insegurança e o medo de perder o controle sobre seus subordinados leva à 
necessidade de rebaixá-los para se engrandecer.

O exercício da chefia vale-se de um status dentro da organização, 
abusando do direito de fiscalizar, de punir, provocando situações 
estressantes no ambiente de trabalho com atitudes de um rigor excessivo.

Por vezes, o comportamento humilhante a que submete o empregado 
tem um dolo específico, tratando-se de uma estratégia destinada a forçá-lo 
a abandonar “voluntariamente” o serviço, visando minimizar os custos 
que a empresa arcaria no caso de uma dispensa imotivada.

Esse tipo de mobbing é de fácil identificação e não se confunde com 
outro mais raramente constatado, que é o denominado mobbing vertical 
descendente, no qual os perpetradores são os subordinados que insurgem-
se contra um superior hierárquico, resistindo às suas ordens na tentativa 
de retirar sua autoridade. 

Neste caso, a chefia não alcança um nível de empatia com os seus 
comandados, demonstrando não possuir as qualidades exigidas para o 
exercício do cargo e, por isso, não consegue se impor nem mesmo para 
cobrar o resultado do trabalho a ser executado.

As consequências para as relações laborais são basicamente 
as mesmas do mobbing ascendente, pois, em ambos os casos, os 
comportamentos minam a capacidade de reação da vítima, provocando 
a redução de sua autoestima com um único intento: o de conseguir com 
mais facilidade os objetivos desejados.
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Já a prática do mobbing na modalidade horizontal, tem tanto no polo 
ativo como no passivo colegas de trabalho que têm a mesma hierarquia 
dentro da empresa.

Este tipo de violência enseja motivações de cunho competitivo e 
individualista e, quase sempre, tem como agentes deflagradores causas de 
cunho preconceituoso, tais como sexo, religião e diferença racial.

A vítima convive com algo diferenciado no seu dia a dia, fazendo 
com que se distinga do restante dos colegas e seja alvo de rejeição, o que 
torna difícil sua inserção no grupo.

O grupo de trabalhado, nesses casos, é composto por indivíduos 
que têm dificuldade em conviver com as diferenças e se mobilizam contra 
a vítima escolhida por julgarem-na mais fraca física ou mentalmente, 
passando à agredi-la, por vezes, de forma sutil, mas que subjuga sua 
capacidade de reação.

Esse tipo de conflito, via de regra, é agravado pela ausência de 
limites dentro da empresa, que, ao se recusar a intervir de maneira justa 
aplicando sanções educativas e/ou punitivas, opta pela omissão e acaba 
por fortalecer a posição dos agressores.

6 CONSEQUÊNCIAS

Um dos fatores que mais chama a atenção na prática do mobbing 
é sua capacidade de destruir por completo a saúde física e psíquica da 
vítima. Heloani (2004) afirma:

Qualquer tipo de agressão no trabalho costuma gerar patologias em suas 
vítimas, na medida em que faz com que elas acreditem ser exatamente 
o que seus agressores pensam, ou desejam que sejam e embora seus 
agressores tentem desqualificá-las, as vítimas não costumam ser 
indivíduos doentes ou frágeis. São pessoas que tomam, de forma 
consciente ou inconsciente, posições de enfrentamento algumas vezes 
questionando privilégios ou situações injustas. Isso ocorre justamente 
por não se deixarem dominar, por não se curvarem ou por não aceitarem 
práticas de desrespeito ou exploração (HELOANI, 2004, p.1-8).

Infelizmente, esse lado assertivo do perfil do assediado não é o 
bastante para dirimir os efeitos da prática e somente a conscientização desses 
efeitos, aliada à edição de normas contundentes, dirigidas exclusivamente ao 
ilícito, é que poderão limitar seus danos, que hoje se equiparam às doenças 
definidas como ocupacionais pelo Ministério da Saúde.
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Muitas vezes, para fugir da situação degradante a que é submetido, 
o trabalhador suporta a dor em silêncio, dedicando-se mais intensamente 
ainda às suas atividades como forma de agradar a seu algoz e, nesse ponto, 
em que o excesso de trabalho o torna mais vulnerável, ainda é que pode 
lhe advir o chamado estresse de sobrecarga, também conhecido como 
Síndrome de Burnout, doença psicossomática caracterizada por um grande 
desgaste físico e mental que gera imenso cansaço e depressão.

Estes sintomas afetam todos os aspectos da personalidade do 
trabalhador, fazendo com que ele não consiga dar cabo das menores 
tarefas que lhe são atribuídas por haver perdido totalmente a confiança 
em si mesmo.

É essa exposição prolongada e repetitiva a causadora de um ambiente 
de trabalho hostil e tenso, que provoca sintomas físicos e psíquicos que se 
alternam de forma sucessiva e permanente, gerando no trabalhador uma 
arrasadora incapacidade de reação. 

Ora, uma das finalidades atreladas ao trabalho é destacar o homem 
no seio da família e da sociedade e, quando este objetivo não é atingido, o 
trabalhador se sente aviltado em sua dignidade.

Nesse sentido, separação da família, perda da saúde, sensação 
de fracasso, de inutilidade podem gerar vício em bebida alcoólica ou 
drogas, além de traumas por vezes jamais passíveis de reparação, uma 
vez que, mesmo ao término do assédio, ainda subsistirá uma insegurança 
profissional que vai se refletir desfavoravelmente na disputa por uma vaga 
no mercado de trabalho.

De fato, se compararmos os danos gravosos acarretados pela prática 
do mobbing para o empregado e para o empregador, vemos que os que 
atingem o primeiro são, sem dúvida, imensuráveis na medida de suas 
extensas repercussões.

Porém, não menos importantes são os danos causados ao lado 
patronal, danos estes que se revelam em diversos fatores, entre eles, a 
queda da produtividade, o absenteísmo, a rotatividade de mão de obra, a 
deterioração da imagem da empresa e o aumento significativo de despesas 
ante o pagamento de indenizações decorrentes de processos judiciais.

Isso sem falar que, muitas vezes, em decorrência dos ataques sofridos, 
o empregado tem dificuldade de concentração e torna-se vulnerável aos 
acidentes no trabalho, que, no cômputo, vem a ser mais um prejuízo a ser 
arcado por ambas as partes.
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A produtividade do empregado está diretamente ligada à 
importância que lhe é atribuída pelo empregador dentro da organização 
e às chefias e gerenciamentos cabe facilitar condições que lhe propiciem 
uma boa atuação e gerem uma produção constante e de qualidade.

Quando as causas e estímulos para esta boa atuação desaparecem 
por completo, sendo substituídas pelo ambiente hostil descrito acima, as 
perspectivas profissionais desaparecem e com elas a motivação.

Se o ambiente de trabalho estiver afeto à pressão e perseguição 
psicológica, o trabalhador deixa de exercer sua potencialidade tanto 
com relação à quantidade como com relação à qualidade do serviço, 
comprometendo o resultado final do trabalho e é quando, mesmo sem 
intenção, acaba por causar prejuízo à organização.

Na tentativa de minimizar o estresse a que é submetido, o trabalhador 
responderá com faltas injustificadas, acabando por resultar, por sua vez, 
na sua demissão e provocando um alto índice de rotatividade funcional, o 
que não é interessante para a empresa, que, em algum momento, investiu 
na qualificação de seus empregados.

O chamado psicoterror aumenta os riscos de acidente de trabalho, 
pois, em função dos constantes ataques sofridos, a vítima fica desatenta 
e sua grande dificuldade de concentração acaba por gerar um infortúnio 
que, no cômputo empresarial, significa um prejuízo de monta também.

Note-se que os estudos ainda apontam que os efeitos da prática a 
longo prazo levam doenças graves às vítimas, em um percentual de 10% a 
20%, com índices altos de pensamentos mórbidos de suicídio.

Além das consequências já vistas, as de origem previdenciárias 
também merecem destaque, pois, quanto maior for o número de 
trabalhadores que dela se socorrem para fazer valer seus benefícios sociais 
ante uma incapacidade temporária ou permanente, tanto pior para a 
sobrecarga da Previdência Social.

Para Hirigoyen5(2005), gastos com despesas de saúde por parte 
do seguro social com hospitalizações, indenizações de desemprego, 
aposentadorias antecipadas, tratando da situação econômica de um país, 
transformam-se em bilhões.

5 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2005.
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7 PROVA

A prova como elemento essencial ao exercício do Direito desde os 
mais remotos tempos é um dos obstáculos mais difíceis de transpor no 
mobbing, posto que a apuração da verdade real se dá quase que somente 
pela prova testemunhal.

Já nos primórdios, para o povo egípcio, era a prova testemunhal a 
principal e a mais relevante, posto que, como os “contratos” eram ajustados 
oralmente, não se permitia que se recorresse a outro meio probatório.   

Com relação ao mobbing, a dificuldade impera no ônus probandi 
propriamente dito, já que, pelas regras gerais do direito pátrio, cabe à 
vítima provar o comportamento do agressor e estabelecer o nexo causal 
entre a conduta persecutória e o dano por ela causado.

Em função disso, apesar de todas as provas que são admitidas em 
nosso ordenamento jurídico, a única que é capaz de elucidar e comprovar 
de forma contundente a ocorrência do mobbing é a testemunhal.

Em que pese o consenso doutrinário sobre a relevância da prova 
testemunhal, no caso do mobbing, há que se diluir essa importância, 
pois as testemunhas são os próprios colegas de trabalho da vítima, os 
quais presenciaram os atos danosos, mas têm ressalvas à sua apuração 
verdadeira, quase sempre por terem com a empresa-ré um contrato de 
trabalho ainda em vigor.

Algumas testemunhas deixam de expor fatos da prática por 
temeram alguma sanção ante um comportamento omissivo ou ativo 
durante a mesma e outras sequer entendem o real alcance do que viram 
e não percebem que aquele conjunto de atos disparados contra um colega 
faz parte de uma conduta proibitiva e passível de punição.

Diante disso, levando em consideração essas questões, vários países 
da Europa têm autorizado a inversão do ônus da prova ao permitirem que 
a vítima do mobbing possa alegar todos os fatos que sejam presumíveis 
ao conceito do comportamento indesejado, cabendo ao agente causador 
provar que os comportamentos alegados não se assentam em nenhum 
fator discriminatório e não têm qualquer correspondência com descrição 
da conduta.

A nossa legislação trabalhista, seguindo o comando do Código 
Processo Civil em vigor, preceitua, no artigo 818 da CLT, que o ônus de 



230

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 219 - 234, 2014

Sônia Regina Teixeira da Silva

provar as alegações incumbe à parte que as fizer, mas prevalece, na nossa 
doutrina, a teoria da aptidão da prova, ou seja, cabe a prova a quem tiver 
melhores condições de provê-la.

Se ainda não é o ideal, pelo menos pretende desobrigar a parte mais 
fraca da relação jurídica de prover de forma absoluta todos os meios de 
prova.

Como é a subordinação que rege o contrato de trabalho e ela 
que dota o trabalhador de uma hipossuficiência presumida, afigura-se 
razoável que, em alguns casos, como os de mobbing, o uso da inversão do 
ônus da prova seja aplicado no intuito da apuração da verdade real, mas 
sempre com muito critério, para que um mal maior não se instale: o risco 
de eventuais falsas acusações.

8 LEGISLAÇÃO

Inobstante as parcas estatísticas divulgadas sobre o crescimento 
do mobbing no mundo, merece atenção o crescente número de ações que 
assolam nossos tribunais.

Ressalte-se que estamos falando de casos registrados, ações que 
chegam ao Judiciário em decorrência da denúncia corajosa da vítima, o 
que infelizmente ainda é minoria.

Em um estudo realizado em 2002 pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) em conjunto com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
detectou-se a incidência do assédio moral em relação aos empregados da 
União Europeia na ordem de 8% (oito por cento), o que corresponde a 12 
milhões de pessoas. Ainda segundo este mesmo relatório, a previsão é que, 
nas próximas duas décadas, o percentual sofra um sensível aumento.

A Suécia foi o primeiro país que se tem notícia a normatizar o mobbing 
através de uma série de medidas preventivas de cunho administrativo, 
editadas pela Ordenação do Conselho Nacional Sueco de Saúde em 1993.

Quase dez anos depois, em 2002, a França se tornou a precursora 
da legislação formal sobre o assunto, quando, ao se basear na Cartilha da 
Organização Mundial do Trabalho, edita a Lei de Modernização Social nº 
73, definindo várias formas de exercício da prática do mobbingbem como 
de suas sanções.

Alguns países, como França, Itália, Suécia e Portugal há muito 
possuem no seu ordenamento jurídico leis que tanto proíbem e apenam 
de forma específica o assédio exercido entre crianças em idade escolar, 
denominado bullying, como o exercido entre os trabalhadores, denominado 
mobbing.
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Uma legislação específica sobre o mobbing ainda não faz parte do 
nosso cenário jurídico.

As múltiplas tipificações doutrinárias, quando aplicadas sem 
estarem amparadas por uma lei mais severa, acabam por gerar uma 
punição bem mais leve do que outras afetas a delitos menos gravosos por 
possuírem estes uma previsão legal mais contundente.

Os operadores do Direito têm, na Constituição Federal6, na 
Consolidação das Leis do Trabalho7 e no Código Penal8 alguns dos 
dispositivos legais que mais os socorrem na aplicação a um caso concreto.

Pelo Congresso Nacional, tramitam projetos de lei antigos, que até 
hoje não foram aprovados e que não têm previsão de votação, como o PL nº 
5.090/2001, que altera a alínea g do artigo 483 da CLT e o PL nº 4.501/20019.

Em uma tentativa de minimizar o problema por prevenção, foi 
sancionada, em 16.06.2009, a Lei nº 11.048/2009, que proíbe a concessão de 
empréstimos pelo BNDES - Banco do Desenvolvimento Econômico e Social 
a empresas que tenham praticado assédio moral e, no mesmo sentido, o PL 
nº 80/2009, que proíbe a participação de empresas condenadas por assédio 
moral em licitações públicas, prevendo ainda a proposta a criação de um 
cadastro nacional de empresas com as organizações condenadas, surgindo, 
assim,  uma “ficha suja” que pode inibir casos deste tipo.

O mais recente Projeto de Lei que se reporta ao tema foi o apresentado 
à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público em maio de 2010 
- PL nº 7.202/2010, que equipara o assédio moral ao acidente de trabalho 
e, se aprovado, garantirá ao trabalhador que sofreu violência psicológica 
a mesma estabilidade no emprego que hoje é concedida ao trabalhador 
acometido de doença profissional.10

O Ministério Público do Trabalho muito tem colaborado no combate 
à prática tanto através da ação civil pública impetrada perante a Justiça 
Federal do Trabalho como através de processo administrativo, com o 
Termo de Ajuste de Conduta.

6 CF, artigo 7º, incisos.

7 CLT, artigo 483.

8 CP, artigo 146.

9      Revista da ESMESC, v. 15, n. 21, 2008.

10 Folha de São Paulo, 09.08.2010
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Em vista disso tudo, em função da complexidade deste tema, é 
imprescindível unificar através de lei a sua definição, pois isso possibilitará 
ao Direito do Trabalho dar um salto quantitativo nas suas condenações 
indenizatórias, proporcionando a prestação de uma tutela compensatória 
digna ao trabalhador.

Enunciar direitos sem oferecer garantia a sua concretização é função 
totalmente estéril.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do curso da História, temos que o Direito do Trabalho 
surgiu no século XVIII, em decorrência da Revolução Industrial, que, se, 
por um lado, trouxe o progresso econômico ao mundo, por outro, ante a 
ausência total de valores na condução das relações de trabalho, provocou 
um fenômeno que hoje a maioria dos países chama de mobbing.

Embora o reconhecimento mundial do problema seja relativamente 
recente, os trabalhadores sempre passaram por situações de 
constrangimento e humilhações no ambiente de trabalho, sendo esta forma 
de tratamento tida até a bem pouco tempo como normal, sob o ponto de 
vista social.

No passado, a representação social do trabalho era tida como algo 
inferior, sem valoração e não um bem essencial à sadia qualidade de vida 
do indivíduo.

Foi esse pensamento que norteou durante muito tempo a relação 
empregador/empregado, impondo ao segundo um sofrimento causado 
pelo ônus de arcar com o desrespeito patronal a seus direitos.

Com o advento da globalização trazendo mudanças rápidas tanto 
do ponto de vista tecnológico como no das políticas econômicas, o estresse 
que acometeu essas relações suscitou o interesse dos estudiosos nas esferas 
psicossociais e jurídica, mobilizando-lhes a atenção para a necessidade 
fremente da revisão desse comportamento.

Ao seguir as normas do mercado atual, que é voltado única e 
exclusivamente a um capitalismo feroz, a empresa opta por fazer prevalecer 
a razão econômica em detrimento a qualquer outra, quer seja ela política 
ou social.

Em razão disso, as relações laborais hoje se regem pela racionalização 
e impessoalidade extremas, e a força de trabalho do empregado é vista 
somente como uma peça na produção e um meio para atingir um fim, que 
é o maior lucro com o menor dispêndio financeiro possível.
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E nunca é demais salientar que os fortes estressores a que o 
trabalhador vítima do mobbing se submete cotidianamente o acometem 
de danos de toda ordem e que por vezes, jamais serão passíveis de uma 
integral recuperação.

A nova ordem jurídica mundial que está sendo erigida com base na 
dignidade humana e na promoção da justiça e do bem-estar social, parte 
da premissa de que o direito ao trabalho é um direito fundamental do 
indivíduo e por consequência seu direito a um meio ambiente de trabalho 
equilibrado também o é.

Um dos grandes desafios atuais da humanidade é conseguir o 
equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e um ambiente de trabalho 
sadio; entre a conciliação das vantagens econômicas e a preservação de 
condições justas de trabalho.

A busca do equilíbrio é mais do que nunca primordial, e um dos 
caminhos que lançam a uma solução é a prevenção, mas como tudo que 
envolve grandes transformações, sejam elas do indivíduo ou do meio é 
lenta, o caminho da restauração se encontra na união da prevenção com a 
tutela estatal.
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RESUMO: O princípio constitucional da integralidade na assistência 
à saúde é utilizado como justificativa em demandas judiciais em que se 
almeja a condenação do Estado a fornecer os mais diversos tratamentos de 
saúde. Frequentemente os pedidos extrapolam aquilo que foi planejado 
e definido na política de saúde, de modo que a interferência do Poder 
Judiciário ocasiona, de acordo com os gestores, desequilíbrio na gestão 
do sistema, que é todo embasado em estudos epidemiológicos, além 
de importar em desequilíbrio orçamentário. Assim, o dever estatal em 
relação à saúde não seria ilimitado, mas definido por contornos jurídicos, 
administrativos e orçamentários que compatibilizem as crescentes 
necessidades da população com os limites da reserva do possível. O 
objetivo desse artigo é verificar a existência de limites na atuação do 
Estado na prestação do direito à saúde. Utilizou-se pesquisa bibliográfica e 
documental, além de legislação e de jurisprudência. Partiu-se da análise, de 
forma panorâmica, do fenômeno de massa consistente no manejo de ações 
judiciais que determinam ao Estado o fornecimento dos mais diversos 
tratamentos de saúde, sendo analisados alguns dos principais argumentos 
utilizados nessas ações pelos autores, réus e magistrados. Em sequência, 
é apresentada uma série de visões sobre o que representa o princípio 
da integralidade, comparando-se os diversos significados e tentando-se 
analisar criticamente suas convergências e divergências. Por fim, busca-se 
concluir sobre qual seria o sentido e alcance do princípio da integralidade, 
na busca para se definir seus contornos e alcançar o real significado desse 
preceito constitucional na tentativa de delimitar o dever do Estado.
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THE DUTY OF THE STATE IN RELATION TO HEALTH: 
MEANING AND SCOPE OF THE PRINCIPLE OF FULL 

HEALTH ASSISTANCE

ABSTRACT: This work has the goal of analyzing the Constitutional 
principle of a full health assistance, so as to substantiate the limits of the 
State in providing this social right, considering legal, economic, budgetary, 
humanitarian and sanitary factors. A document and bibliography survey 
was carried out to attain that goal, resorting to books, articles, Master’s 
and PhD degree theses, as well as to the analysis of the 1988 Constitution, 
the Health Charter, and other reference legislation for the right to health 
assistance, in addition to court rulings. First our endeavor was to make 
a wide-ranging portrayal on the mass phenomenon of the handling of 
lawsuits determining that the State provide several health treatments, 
with the analysis of some of the main arguments used in these legal 
proceedings, be it by the plaintiff, defendant, or judge. Third, we present 
several views on the meaning of the principle of full health assistance, 
comparing several points of view and implications, attempting to make 
a critical analysis of converging and diverging opinions. Lastly, we try 
to reach a conclusion on which would be the meaning and scope of the 
constitutional principle of full health assistance, attempting to define its 
boundaries and grasp the real significance of this constitutional precept 
when attempting to determine the obligation of the State

Keywords:  Right to Health Assistance. Obligation of the State. Full Health 
Assistance. Legal Proceedings.

INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 determina, em seu artigo 196, que a 
“saúde é direito de todos e dever do Estado”. Prosseguindo na leitura do 
texto constitucional, encontra-se, no artigo 198, que as “ações e serviços 
de saúde deverão constituir um Sistema Único, consistente em uma 
rede regionalizada e hierarquizada, tendo como uma de suas diretrizes 
a integralidade no atendimento, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.

Sendo a saúde um direito constitucional que envolve o dispêndio 
de recursos públicos, é frequente a argumentação, por parte dos gestores 
do sistema de saúde, de que os recursos destinados para a área são 
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insuficientes para atender a todas as demandas da população (SALAZAR; 
GROU, 2009).

Dessa forma, as políticas públicas, elaboradas pela Administração 
através de critérios epidemiológicos e orçamentários, representariam 
o norte para a aplicação dos recursos, uma vez que não haveria verba 
pública que se apresentasse suficiente ante a multiplicidade de demandas 
e inovações tecnológicas na área da saúde.

Contrapondo-se a tais argumentos, há os que defendem que o 
direito à saúde, estabelecido constitucionalmente, não pode ser limitado 
por questões de cunho orçamentário ou burocrático, cabendo ao Estado 
a obrigação de fornecer gratuitamente qualquer procedimento ou 
medicamento disponível no mercado, não importando o seu custo 
financeiro (SALAZAR; GROU, 2009).

Tal diversidade de opiniões encontrou âmbito de discussão no seio 
do Poder Judiciário por meio de demandas judiciais que visam compelir 
o Estado a fornecer gratuitamente aos demandantes os mais diversos 
procedimentos de saúde. Com efeito, pode-se dizer que se tornou um 
fenômeno de massa o ajuizamento de ações perante o Poder Judiciário 
cujo objeto é a obtenção de provimento jurisdicional que obrigue o 
Estado a despender recursos na satisfação das mais variadas necessidades 
relacionadas com saúde, desde o fornecimento de medicamentos até 
o fornecimento de transporte para os pacientes, dietas e serviços de 
profissionais especializados.

Essa questão representa uma problemática de ordem financeira para 
o Estado, na medida em que se multiplicam os pedidos de tratamentos 
dispendiosos ou sem eficácia clínica comprovada, o que fatalmente 
ocasiona o desequilíbrio do Orçamento e atrapalha a Administração 
na alocação de recursos para o que se determinou como prioritário nas 
políticas de saúde estabelecidas (BARROSO, 2008).

Também representa um problema para o Poder Judiciário, na 
medida em que vem sobrecarregando juízes e outros profissionais da área 
jurídica, que se vêem surpreendidos e obrigados a lidar com questões de 
alta complexidade técnica e que exigem uma pesquisa mais ampla do que 
a limitada pelos conhecimentos jurídicos (MARQUES, 2009).

Por fim, é uma questão importante para a vida dos milhares de 
pacientes portadores das mais variadas moléstias, que vêem, no manejo 
de ações judiciais, mais uma das poucas chances que têm de preservar sua 
vida e saúde.
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Desse modo, faz-se necessário analisar o princípio constitucional 
da integralidade na assistência à saúde, a fim de verificar os limites do 
Estado na prestação desse direito social, uma vez que a problemática aqui 
retratada é composta de complexas variáveis de ordem jurídica, econômica, 
orçamentária ou humanitária e que precisam ser compreendidas e 
compatibilizadas, de modo que o direito individual à saúde, concretizado 
pela via judicial, não comprometa as políticas de saúde estabelecidas para 
atender a população em nível coletivo.

1 A PROBLEMÁTICA DO DIREITO À SAÚDE NOS TRIBUNAIS 
BRASILEIROS

Foi uma importante conquista social a elevação do direito à saúde 
a um patamar constitucional. No entanto, não foi simplesmente com sua 
elevação ao patamar de direito fundamental, em 1988 ,que o direito a 
saúde se viu amplamente concretizado no Brasil. Questões relacionadas à 
gestão e burocracias administrativas, normatização, recursos financeiros, 
entre outras, precisaram e precisam ser enfrentadas para garantir a 
execução dessa importante conquista social (AITH, 2007; BARBOSA, 2008; 
BOTELHO, 2009).

Isso porque a elaboração e efetivação de políticas públicas demandam 
gastos orçamentários, sendo esse um dos principais argumentos das 
administrações para se esquivar de seu dever constitucional em relação 
ao direito à saúde e uma das principais linhas de defesa da Administração 
Pública em demandas judiciais (MARQUES, 2005). 

Por outro lado, são cada vez maiores as inovações tecnológicas na 
área de saúde, acompanhadas, na mesma proporção, do aumento dos 
custos de sua utilização. 

Esse conflito de interesses consistente numa cada vez mais 
crescente demanda por medicamentos e procedimentos de alta tecnologia 
(e, consequentemente, alto custo) e obrigatoriedade ou não de seu 
financiamento pelo Estado (que conta com recursos limitados) tem se 
transformado num dos principais problemas a ser enfrentado, atualmente, 
pelo Poder Judiciário, inclusive no Estado Brasileiro.

O crescimento da participação do Poder Judiciário nas discussões 
sobre o direito à saúde acarreta desafios das mais diversas ordens, como 
o fato de a maioria dos magistrados e operadores do Direito não estarem 
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familiarizados com questões técnicas típicas do cotidiano dos profissionais 
da saúde e as decisões judiciais passarem a influenciar na escolha das 
políticas públicas de saúde, o que representaria, segundo Marques (2005 
p.140), “uma atuação do sistema jurídico para além de suas fronteiras 
estruturais, determinando a tomada de decisões coletivas pelo sistema 
político”.

Ademais, dada a multiplicação dessas ações e sua transmutação 
em fenômeno de massa, verifica-se que diversos gestores dos diferentes 
entes da federação vêm alegando que seus orçamentos encontram-se 
desequilibrados por conta de decisões judiciais que não levaram em conta 
as inúmeras variáveis em jogo, tais como restrições de ordem orçamentária, 
de material humano e de ordem legal, como a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (VIEIRA; ZUCCHI, 2007). 

Outra problemática apontada consiste nos produtos comercializados 
fora do Brasil ou ainda em fase de testes, que não possuem registro no 
país e não devem ser distribuídos pelo SUS, uma vez que podem pôr em 
risco a saúde de quem os consumir. Além disso, na opinião de parte dos 
gestores, a entrega de medicamentos por decisão da Justiça comprometeria 
a dispensação gratuita regular, já que os governos precisam remanejar 
recursos vultosos para atender situações isoladas, tendo que replanejar 
toda a gestão.

Toda essa discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal - STF 
através de recursos interpostos em inúmeras ações judiciais, acarretando, 
inclusive, a realização de audiências públicas para a tomada de informações 
técnicas fornecidas por todos os segmentos envolvidos (pacientes, Estado, 
profissionais de saúde, cientistas etc).

Os esclarecimentos prestados pela sociedade e especialistas na 
Audiência Pública realizada nos dias 27, 28 e 29 de abril, e 4, 6 e 7 de 
maio de 2009 serviram de subsídio ao Supremo Tribunal no julgamento 
de processos que versavam sobre o direito à saúde, como nos casos das 
Suspensões de Tutela Antecipada números 175; 211 e 278, das Suspensões 
de Segurança números 3724; 2944; 2361; 3345 e 3355. Nas citadas decisões, o 
Ministro Gilmar Mendes, julgador dos processos em epígrafe, abordou os 
argumentos trazidos por autores e réus em suas peças judiciais, tentando 
estabelecer parâmetros para o julgamento desse tipo de ação.

Das conclusões da Corte Suprema, verificou-se que, 
imprescindivelmente, a situação concreta posta em exame tem que 
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ser analisada através de ampla instrução probatória, restando clara a 
necessidade de boa instrução das demandas de saúde para que não ocorra, 
como vem ocorrendo, a produção padronizada de iniciais, contestações 
e sentenças, que, muitas vezes, não apreciam as especificidades do caso 
concreto examinado.

Apesar das brilhantes conclusões do Supremo Tribunal Federal, 
tiradas após a realização das audiências públicas, o fato é que o número 
de demandas relativas à saúde tem aumentado bastante nos últimos anos 
e os magistrados e operadores do Direito em geral vêm encontrando 
dificuldades das mais variadas para lidar com matéria de tão grande 
complexidade técnica e que, ao mesmo tempo, envolve valores tão 
importantes quanto vida e saúde.

Isso resulta, como apontou o Ministro Gilmar Mendes do STF 
(BRASIL, 2009), numa padronização indevida de petições iniciais, 
contestações e sentenças, tratando-se os casos como fenômeno de massa 
(multiplicidade de demandas) e impedindo a apreciação das peculiaridades 
de cada caso concreto.

Em extenso trabalho, Marques (2005) catalogou 31 Ações de 
Conhecimento e Mandados de Segurança ajuizados nas Varas de Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo e identificou os principais argumentos 
dos demandantes, réus e magistrados em matéria de direito à assistência 
farmacêutica. A pesquisa ocorreu no período compreendido entre agosto 
a dezembro de 2004 e os processos analisados datavam do período de 1997 
a 2004.

Em seu estudo, Marques (2005) cita como principais argumentos 
dos demandantes, entre outros:

[...] que o direito à saúde do autor e a assistência farmacêutica integral é 
um direito fundamental garantido por lei; que o medicamento prescrito 
pelo médico que assiste o autor é o único capaz de controlar a moléstia 
que o acomete; que o autor não possui condições financeiras de adquirir 
o tratamento/medicamento; que os direitos à saúde e à assistência 
farmacêutica não dependem de regulamentação infraconstitucional para 
serem exercidos; que os direitos fundamentais à saúde e à assistência 
farmacêutica não podem ser condicionados por políticas de saúde ou 
por questões orçamentárias; que a política de assistência farmacêutica 
do Estado é falha e, por isso, não contempla o medicamento pleiteado 
pelo autor (MARQUES, 2005 p. 45). 
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Estudos realizados por Vieira e Zucchi (2007), também analisando 
ações judiciais referentes a medicamentos no estado de São Paulo, mas no 
período de 2005, apresentaram dados compatíveis com os apresentados 
por Marques (2005), no tocante ao aumento exponencial de ações relativas 
ao direito à saúde no Brasil e no tocante ao fato de que nem sempre os 
magistrados, ao proferir suas decisões, o fazem de acordo com as políticas 
públicas de saúde existentes, muitas vezes mesmo desconhecendo a 
existência de tais políticas públicas.

Dados da Promotoria de Defesa da Saúde do Estado do Ceará 
(CEARÁ, 2010) e do Núcleo de Ações Judiciais com a temática assistência 
à saúde da Procuradoria Geral do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 
2010) demonstram que outros estados da federação brasileira enfrentam a 
mesma situação apresentada nas pesquisas acima realizadas no estado de 
São Paulo.

Na quase totalidade das petições iniciais, observa-se a repetição dos 
argumentos de que o direito à saúde é um direito fundamental decorrente 
do direito à vida; que é obrigação do Estado fornecer assistência à saúde de 
forma integral aos cidadãos; e que entraves burocráticos e orçamentários 
não podem servir de justificativa para obstaculizar o direito à saúde 
(DISTRITO FEDERAL, 2010; CEARÁ, 2010).

De posse dos citados dados e estudos, podem-se mencionar muitos 
pontos comuns entre as petições iniciais das ações judiciais relativas 
à assistência à saúde, tais como a alegação de ausência de condições 
financeiras para custear o tratamento; a solicitação de remédio pelo nome 
comercial; e a invocação do dever do Estado em custear tratamento de 
saúde para assegurar o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Como contraponto ao discurso apresentado pelas partes autoras 
das demandas judiciais, vêm os discursos dos entes políticos apontados 
como réus nos processos de conhecimento ou das autoridades tidas como 
coatoras nos Mandados de Segurança. Da mesma forma que os discursos 
autorais, também se pode perceber a repetição de ideias nos argumentos 
daqueles que se encontram no polo passivo das demandas judiciais.

Marques (2005, p. 56) identificou, em seu trabalho, como ideias 
centrais no “discurso do sujeito coletivo dos réus” os seguintes pontos 
argumentativos: 
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[...] não há violação a direito líquido e certo; o pedido do autor não se 
enquadra na Padronização da Política de Assistência Farmacêutica para 
o tratamento da respectiva doença; o medicamento pleiteado não possui 
registro na ANVISA; O Estado possui limitações legais e orçamentárias 
que obstam a garantia da pretensão do autor; o Poder Judiciário não 
pode ser transformado em um co-gestor dos recursos destinados à 
saúde pública, sob pena de afronta ao princípio da separação dos 
poderes; o direito à saúde deve ser interpretado em consonância com 
os demais preceitos constitucionais, de forma a atender os interesses 
de toda a coletividade; atender a pretensão do autor seria sobrepor o 
individual ao coletivo.

Salazar e Grou (2009) confirmam os dados de Marques (2005) 
apontando os argumentos acima como bastante frequentes nos discursos 
dos réus (entes públicos) nas ações judiciais propostas no Judiciário 
brasileiro:

Para Barroso (2008), o argumento e crítica mais frequentemente 
utilizados contra a judicialização das políticas de saúde é o financeiro, 
formulado sob a denominação de “Reserva do Possível”, consistindo no 
fato de que, sendo o Orçamento limitado, os recursos públicos seriam 
insuficientes para atender a todas as necessidades sociais, impondo ao 
governante a tomada de decisões difíceis, uma vez que “investir recursos 
em determinado setor sempre implica deixar de investi-los em outros” 
(BARROSO, 2008 p. 28).

Ademais, Barroso (2008) cita como argumento que vem surgindo 
mais recentemente o fato de as decisões judiciais em matéria de políticas 
públicas de saúde ocasionarem a desorganização da Administração 
Pública, uma vez que as decisões determinando o fornecimento imediato 
de um fármaco ou a realização de um procedimento a um determinado 
paciente individualizado privariam a Administração da capacidade de se 
planejar, comprometendo a eficiência administrativa no atendimento ao 
cidadão (BARROSO, 2008). 

Em relação às decisões prolatadas pelos magistrados, também se 
verifica a mesma repetição dos discursos, dando a impressão de que se 
padronizam as decisões da mesma forma que se padronizam as peças de 
defesa e petições iniciais, sem se dar atenção às provas existentes nos autos.

No trabalho de Marques (2005), encontrou-se a estatística de que 93% 
das sentenças proferidas pelos juízes julgaram o pedido procedente, sendo 
concedido o provimento já em caráter liminar na maioria dos processos. Já 
Vieira (2008), afirma que, nas demandas relacionadas ao direito à saúde, os 
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juízes não observam a existência de política pública sobre o assunto; além 
disso, o princípio do contraditório é anulado, uma vez que as ações são 
deferidas, em sua maioria, com antecipação de tutela inaudita altera pars1. 

A simplificação na fundamentação das demandas judiciais é 
também criticada por Veríssimo (2006), quando diz que, muitas vezes, 
o Poder Judiciário, sob a justificativa de implementar direitos sociais, 
simplifica a questão posta em análise, deixando de levar em consideração 
complexas variáveis de governabilidade e gestão, que são inerentes aos 
Poderes Executivo e Legislativo, e que o Judiciário não está acostumado 
a lidar.

Após a análise de alguns argumentos apontados pela doutrina como 
os mais utilizados por autores, réus e juízes nas ações judiciais envolvendo 
o direito à saúde, convém, nesse momento, fazer uma breve discussão e 
crítica sobre o assunto, não podendo tão importante questão ser apreciada 
de forma tão simplista.

É certo que saúde pública é direito de todos e dever do Estado, 
estando tal mandamento insculpido no artigo 196 da Constituição Federal. 
Contudo, também é certo que a implementação de políticas públicas 
e o fornecimento de serviços de saúde e de medicamentos requerem o 
empreendimento de recursos financeiros, materiais e humanos, muitas das 
vezes limitados no âmbito dos orçamentos dos diversos entes públicos. 

Tal situação se agudiza quando o pleito do demandante judicial 
consiste em tecnologias terapêuticas de última geração, muitas vezes ainda 
nem presentes no mercado brasileiro ou pendentes de aprovação pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA2 para comercialização 
no país (VIEIRA; ZUCCHI, 2007). 

Isso porque existem impossibilidades fáticas e jurídicas para 
se atender administrativamente o requerimento dos autores. As 
impossibilidades fáticas do Estado em fornecer tudo o que é pleiteado 
consistem, principalmente, na própria limitação orçamentária de recursos, 
uma vez que, em diversos entes estatais, mormente em Municípios de 
pequeno porte, a receita total arrecadada com os tributos, somada ao 

1 Sem ouvir a outra parte (Tradução livre).

2 Segundo a Lei 9782/99, a ANVISA é uma autarquia federal, de regime especial, que tem como 
finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle 
sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, 
inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados bem como 
o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.



244

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 235 - 256, 2014

Giullianno Caçula Mendes

repasse de recursos da União e do Estado, são insuficientes até para atender 
as despesas ditas “ordinárias”, como a folha de pessoal e a implementação 
das políticas sociais já previstas no Orçamento (BARROSO, 2008). 

As impossibilidades de ordem jurídica consistem na determinação 
legal de limitar gastos públicos, como as existentes na Lei Complementar 
101 de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que estabelece limites totais de gastos bem como limites temporais 
para realização de despesas, podendo o ente federativo ou até mesmo o 
gestor público que o representa sofrerem severas sanções, como a perda 
de repasses por parte da União, no caso do ente, e a acusação formal de 
improbidade administrativa, no caso do agente público.3

A mesma crítica feita aos argumentos autorais também pode ser feita 
aos argumentos de quem ocupa o polo passivo das demandas judiciais, ou 
seja, há uma espécie de generalização simplista nas defesas judiciais, em 
que os argumentos centrais acabam sendo sempre os mesmos. 

Em relação à necessidade de observância dos princípios 
orçamentários, pode-se afirmar que estatisticamente esse é o argumento 
que mais se repete nos discursos dos réus (MARQUES, 2005; BARROSO, 
2008). No entanto, apesar de se reconhecer a existência de dificuldades 
de ordem jurídica ou material para adquirir medicamentos ou fornecer 
tratamentos de saúde, não pode o réu simplesmente alegar tais dificuldades 
genericamente, sem comprová-las.

Nesse sentido, pertinente o argumento de Salazar e Grou (2009), ao 
observarem que as defesas do Estado nos processo judiciais, muitas vezes, 
alegam a chamada reserva fática do possível, desvinculada de qualquer 
comprovação, como a juntada de planilhas comprovando os reais gastos 
do Estado naquele exercício. Esse seria um exemplo de argumentação 
simplista dos procuradores do Estado, que, limitando-se a alegações 

3 Lei Complementar 101: Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.

 § 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 
no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

 § 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios.
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genéricas de falta de recursos, sem juntar efetivamente planilhas de tudo o 
que foi investido no setor saúde, não conseguem convencer os magistrados 
da insuficiência do Orçamento. 

Assim, do mesmo modo que não se pode ceder ao argumento genérico 
de que o direito à vida e à saúde é o mais fundamental de todos os direitos, 
igualmente não pode o Estado se esquivar de seu dever constitucional 
de proteger a saúde de seus cidadãos sob alegações simplistas de falta 
de recursos, sem comprovar que efetivamente Orçamento é insuficiente 
para atender o pleito do portador de moléstia grave e que haverá real 
desequilíbrio orçamentário e prejuízo no sistema de saúde no âmbito 
coletivo.

O Poder Judiciário, da mesma forma que as partes, não pode 
tratar as ações envolvendo o direito à saúde de forma simplificada, 
como fenômeno de massa, sem se ater às peculiaridades de cada caso. 
Isso poderia representar um risco de ingerência de um poder em outro, 
desequilibrando o Estado Democrático de Direito e interferindo no 
trabalho da Administração, que fica a cargo do Poder Executivo. 

Cotejando alguns dos principais argumentos utilizados por autores, 
réus e magistrados, verificou-se que as questões relativas ao fornecimento 
de medicamentos/tratamentos de saúde pelo Estado à população são 
questões de natureza extremamente complexa, sendo simplista qualquer 
solução a priori, devendo sempre o julgador levar em consideração as 
peculiaridades do caso particular, sopesando, por ocasião do conflito de 
princípios, os valores relativos à vida e à saúde e os relativos à regularidade 
fiscal e orçamentária e transparência na gestão. 

Qualquer decisão proferida não pode deixar de lado a multiplicidade 
de sentidos do Princípio da Integralidade na Assistência à Saúde e seus 
inúmeros vieses, tema que será abordado na próxima seção.

2 INTEGRALIDADE: uma palavra polissêmica

Como visto anteriormente, o princípio da integralidade é utilizado 
como um dos principais fundamentos das demandas judiciais propostas 
contra o Estado em que se almeja a obtenção de medicamentos ou outros 
tipos de tratamento não previstos nas listas e protocolos oficiais do SUS. 
No entanto, a depender da forma em que é utilizado, o termo integralidade 
pode tomar mais de uma conotação, podendo-se inferir que a expressão 
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não é unívoca, comportando diversos significados e, consequentemente, 
conferir diversas dimensões axiológicas ao referido princípio.

Uma primeira visão bastante comum da integralidade é a de que ela, 
prevista constitucionalmente, seria sinônimo de assistência curativa total e 
irrestrita, seja farmacêutica ou terapêutica, cabendo ao Estado custear toda 
e qualquer necessidade que se relacione com a saúde de seus cidadãos, 
ainda que essa necessidade tenha impacto exclusivamente individual em 
detrimento do coletivo (BARROSO, 2008).

Como demonstrado na seção anterior, é corrente, nas petições 
iniciais em demandas por tratamento curativo, os argumentos de que o 
direito à saúde do autor e à assistência terapêutica integral são direitos 
fundamentais garantidos por lei e que não podem ser condicionados 
por políticas de saúde ou por questões orçamentárias (MARQUES, 2005; 
BARATA, 2007; VIEIRA, ZUCCHI, 2007). Tal visão da integralidade 
também é adotada em muitas decisões judiciais, sejam elas liminares ou 
de mérito. 

No entanto, direitos de cunho prestacional, como o direito à 
assistência terapêutica, custam caro. Dworkin (2005) constatou que, 
nos Estados Unidos, os serviços médicos representaram cerca de 14% 
(quatorze por cento) de produto interno bruto no ano de 1991, quantitativo 
que estaria previsto para atingir cerca de 18% (dezoito por cento) no ano 
de 2000. Se isso representa muito numa economia como a americana, 
imagine-se no Brasil.

Luz (2006) também aborda a problemática da integralidade como 
sinônimo de assistência integral, referindo-se à saúde como a “nova 
utopia”, uma vez que os avanços tecnológicos na área médica acabaram 
por acarretar uma ampliação do sentido da expressão “ter saúde”. Dessa 
forma, ter saúde, hodiernamente, significaria não apenas não padecer de 
moléstias, mas sim ter juventude, beleza, força, trabalho, estabilidade no 
emprego, num sentido socioeconômico mais amplo e, evidentemente, de 
maior custo social (LUZ, 2006). Assim, surgiriam demandas por tratamentos 
estéticos, tratamentos de pele, aparelhos ortodônticos, tratamentos para 
crescimento, contratação de sexólogos pelo Estado e outras demandas 
que, antigamente, não seriam pensadas como diretamente relacionadas à 
saúde.

O problema é confirmado nas palavras de Barata (2007), ex-secretário 
de Saúde do Estado de São Paulo, quando diz:
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[...] o Estado vê-se obrigado a entregar produtos como iogurtes, requeijão 
cremoso, queijo fresco, biscoitos, adoçante, leite desnatado, remédio 
para disfunção erétil, mel e xampu, dentre outros itens. Em 2004, por 
exemplo, chegou a ter de custear, por força de decisão judicial, a feira 
semanal para morador da capital.

Critica-se essa visão de integralidade como sinônimo de assistência 
terapêutica integral pelo fato de não ser possível ignorar a existência de uma 
ordem financeira constitucionalmente estruturada, que impõe ao Estado 
a observância do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e dos Orçamentos Anuais, além de ser vedada a realização de despesas 
e a assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais (Artigos 165 e 167 da Constituição da República).

Um segundo sentido de integralidade busca conceber o ser humano 
e suas necessidades em saúde de modo holístico e não fragmentado em 
diversos subsistemas, objeto de estudo de cada especialidade médica 
de modo individualizado, como determina o paradigma flexneriano4 
(MATTOS, 2006). Esse paradigma influenciou durante muito tempo o 
ensino e as práticas biomédicas, que se caracterizavam por privilegiar 
as especialidades médicas com os médicos tendendo a fragmentar os 
pacientes, atentando apenas para o funcionamento do aparelho ou 
sistema no qual se especializaram (MATTOS, 2006). Tal atitude, além 
de fragmentária, seria reducionista, pois o conhecimento nas diversas 
especialidades ressalta apenas as dimensões biológicas do adoecimento, 
deixando de lado os fatores psicológicos e sócioambientais. 

Com a evolução do entendimento causal da doença, se mudou-
se o paradigma dominante e passou-se a conceber a doença como um 
processo multicausal, em que o processo saúde/doença deveria ser 
entendido como resultado coletivo de fatores políticos, econômicos, 
sociais e culturais, devendo ser adotada uma visão de medicina integral 
que supõe a conjugação de fatores biológicos, psicológicos e sociais como 
condicionantes e determinantes das doenças.

Pode-se encontrar reflexo de tal visão no artigo 3º da Lei 8080/90 e 
no conceito de saúde formulado pela Organização Mundial da Saúde, que 
diz: “saúde é o mais completo estado de bem estar físico e mental e não 
simplesmente a ausência de doença ou enfermidades” (OMS, 1947)5.

4 O paradigma flexneriano tinha ênfase na determinação biológica das doenças e no reforço da 
especialização e fragmentação do saber médico, resultando num modelo curativista e centrado nas 
instituições hospitalares (PAULI, 2007).

5 Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity (OMS, 1947) - Tradução livre do original.
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Desse modo, a integralidade, nessa concepção, se caracterizaria por 
conceber o paciente como um todo e não fragmentado e encarado apenas 
como um conjunto de aparelhos ou sistemas desprovidos de conexão entre 
si, devendo sempre ser buscada uma abordagem do paciente em que se 
leve em consideração todos os fatores biológicos, assim como os fatores 
ambientais, psicológicos e sociais que interferem no humano e causam, 
numa concepção holística e multicausal, os processos do adoecimento e 
da cura.

Um terceiro sentido que se pode atribuir à integralidade consiste na 
junção de medidas preventivas abordadas de forma coletiva com medidas 
assistenciais abordadas de forma individual.

Tal visão tem uma origem histórica no Brasil. Uma vez que na época 
da ditadura militar havia uma divisão entre as instituições responsáveis 
pela saúde pública e as instituições responsáveis pela assistência médica, 
predominando o entendimento de que as necessidades das práticas de 
saúde pública e das práticas assistenciais eram bem distintas (MATTOS, 
2006). 

Tal dicotomia sofria duras críticas. Primeiramente se afirmava que 
eram gastos mais recursos com a assistência médica e procedimentos 
curativos do que com a saúde pública e procedimentos preventivos. Outra 
crítica consistia em indicar que a prestação dos serviços de saúde estava 
centralizada nos hospitais (MATTOS, 2006). 

 Nesse contexto surgiu a necessidade de uma maior articulação 
entre a as práticas assistenciais e as práticas de saúde pública, ou seja, 
uma associação entre a abordagem coletiva e individual da saúde. Assim 
Mattos (2006, p.54) conclui que “o princípio da integralidade, em um dos 
seus sentidos, corresponde exatamente a uma crítica da dissociação entre 
as práticas de saúde pública e as práticas assistenciais”. 

Outra forma de se entender a integralidade seria através da tentativa 
de definir os seus contornos normativos. Com efeito, tanto na Constituição 
da República de 1988 como em normas infraconstitucionais (como a Lei 
8.080 de 19 de setembro de 1990), se faz presente o conceito de integralidade 
dentro do sistema de saúde. Mas tal conceito, por estar presente em normas 
jurídicas, não pode ser interpretado de per si, em caráter absoluto, uma 
vez que, de acordo com o pensamento de Bobbio (1982), o ordenamento 
jurídico representa um sistema complexo e dotado de completude em que 
nenhuma norma deve ser interpretada isoladamente fora de seu sistema.
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Dessa forma, se quisermos apreender a extensão e o alcance do 
princípio constitucional da integralidade na saúde e definirmos os seus 
contornos, deveremos cotejá-lo com as demais normas correlatas do sistema 
jurídico, como as que tratam da questão do financiamento, da elaboração 
do orçamento, da universalidade no acesso, da entrada no sistema único e 
da necessidade de regulação por meio de normas técnicas e científicas para 
a incorporação de novas tecnologias no atendimento à saúde.

De acordo com Santos (2009, p. 64):

A integralidade precisa ser balizada por princípios, diretrizes e normas 
constitucionais e legais para, desde logo, impedir o argumento de que 
tudo, irrestritamente, cabe no direito à saúde, ou, ao contrário senso, 
tudo pode ser negado em nome da falta de financiamento (grifo no 
original). 

A necessidade de delimitação do conceito de integralidade 
surge do fato de a Constituição Federal trazer um conceito de saúde de 
natureza abrangente, pois, seriam fatores determinantes da saúde de um 
país a qualidade de vida individual e coletiva e além de moradia, meio 
ambiente, trabalho e renda. Dado esse conceito abrangente de saúde e seus 
determinantes, não pode ser o Sistema Único de Saúde considerado como 
um balcão de livre demanda, sem planejamento e em que todos têm direito 
irrestrito a tudo que direta ou indiretamente se relacionarem com seu bem-
estar.

Nesse sentido é que se recomenda a interpretação do artigo 196 
conjuntamente com os artigos 198 (que trata do financiamento) e 200 (que 
trata das competências do sistema único de saúde), todos da Constituição da 
República, além das demais normas infraconstitucionais que regem o SUS. 
Assim, um balizador do conceito de integralidade estaria consubstanciado 
nas questões orçamentárias e normas jurídicas que as disciplinam. 

Outro balizador da integralidade na saúde se configuraria 
na necessidade da existência de normas técnicas e científicas para a 
incorporação de tecnologia, destacando-se, nesse caso, o papel das agências 
reguladoras, principalmente da ANVISA. Além de visar prioritariamente 
o bem estar coletivo por determinação legal e constitucional, tais normas e 
procedimentos adotados com base no poder regulador do Estado também 
serviriam para a segurança dos indivíduos ante a utilização de novos 
medicamentos e tecnologias bem como para verificar se há real eficácia 
nessas novidades da indústria medicinal e incremento terapêutico em 
relação às técnicas convencionais ou se somente correspondem a um 
dispêndio de recursos.
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O papel do Estado diretamente e através de suas Agências 
Reguladoras em estabelecer quais medicamentos seriam eficazes e seguros 
para os pacientes, estabelecendo os protocolos clínicos e concedendo ou 
negando registros, configuraria outro limite balizador da integralidade na 
saúde.

É de se salientar que o Poder Judiciário, por meio de seu órgão 
controlador, o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, atentou para tal 
delimitador da integralidade e editou a recomendação número 31, de 
março de 2010, cujo texto expressamente afirma que os Tribunais de Justiça 
dos Estados e do DF e os Tribunais Regionais Federais orientem, através de 
suas corregedorias, que os magistrados evitem autorizar o fornecimento de 
medicamentos ainda não registrados pela ANVISA, ou que ainda estejam 
em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em 
lei (CNJ, 2010) .

Por fim, um quarto critério normativo balizador e delimitador 
do princípio da integralidade estaria configurado nos critérios para o 
planejamento das políticas públicas com base na epidemiologia. Esse 
critério normativo está previsto no artigo 7º, VII da Lei 8.080/906, sendo ele 
norteador das políticas públicas de saúde e, por conseguinte, dos gastos 
com a saúde.

Tal critério, além de lógico, é imperativo, por decorrer de norma 
jurídica cogente, devendo o gestor da saúde planejar a política pública com 
base na epidemiologia e características demográficas da região, devendo, 
com base nesses dados, ser destinado orçamento compatível.

Com base no exposto acima, pode-se ver que a integralidade na 
assistência à saúde não pode ser interpretada isoladamente nem de forma 
absoluta, pois, por se tratar de um princípio jurídico decorrente de norma 
jurídica, exige sua interpretação em cotejo com os demais princípios e 
normas do sistema, sob pena de levar ao colapso o próprio sistema de 
saúde.

Dada a multiplicidade de sentidos da expressão integralidade, 
Pinheiro e Mattos (2006) preocuparam-se em organizar uma obra inteira 
para tratar do assunto, intitulando-a “Os sentidos da integralidade na 
atenção e no cuidado à saúde”.
6 Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS)  são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

 (...) VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 
a orientação programática;
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Na tentativa de definir o que é a integralidade, Mattos (2006) expõe 
a ideia de integralidade como uma “imagem-objetivo” (Mattos, 2006, 
p.41), uma espécie de ideal a ser perseguido que se diferenciaria de uma 
utopia justamente por ser possível alcançá-lo dentro de um limite temporal 
definido. Mattos (2006) também sugere que toda imagem-objetivo é 
polissêmica e que, por isso, a integralidade possuiria vários sentidos, todos 
correlatos, posto que, forjados num mesmo contexto de luta, mas distintos 
entre si, possibilitando aos diversos atores sociais que trabalham com o 
termo utilizá-lo de diferentes formas, de acordo com suas indignações e 
concepções de mundo.

Assim, a integralidade como imagem-objetivo que é não seria um 
conceito único e acabado consistente na obrigação do Estado em dar tudo 
o que se pedir a todos aqueles que pedirem, no tocante à assistência à 
saúde. Seria algo mais. Algo como um ideal a ser alcançado, abrangido 
por seus diversos sentidos, mas sempre de acordo com as circunstâncias 
fáticas e jurídicas que lhe são determinantes e limitadoras.

A ideia de integralidade como imagem-objetivo ou ideal a ser 
perseguido seria um conceito fluido, uma realidade constantemente 
transformada e transformável, de acordo com diversas circunstâncias 
presentes, tanto na cadeia de causalidade do processo de saúde/doença 
como na definição de políticas públicas a serem implementadas em 
benefício dos cidadãos e usuários do sistema de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de constar no texto constitucional que o direito subjetivo à 
saúde de cada um corresponde a um dever jurídico do Estado, é comum, 
na vida cotidiana, verificarem-se violações de diversas ordens ao direito à 
saúde, seja no mau atendimento realizado pelos agentes públicos, seja nas 
enormes filas de espera existentes nos hospitais da rede pública, seja pela 
pura e simples omissão do Poder Público quando se trata de elaborar ou 
efetivar políticas públicas de saúde.

Como dever jurídico, o direito à saúde pode ser cobrado 
coercitivamente através do Poder Judiciário, o qual, por sua vez, com base 
no arcabouço jurídico existente, pode julgar determinado caso concreto e 
realizar a efetivação e materialização desse direito. 

No entanto, em se tratando de um direito social que, em regra, 
necessita do dispêndio de recursos públicos, a discussão ganha 
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complexidade, sendo muitos os argumentos utilizados para combater a 
participação do Poder Judiciário no que atine à elaboração ou efetivação 
de políticas públicas de saúde.

Esse problema cresceu ao ponto de tomar tamanha complexidade 
que foram realizadas inúmeras discussões por parte dos mais variados 
operadores do Direito que se encontraram surpreendidos não apenas 
com o volume de ações, mas também com a complexidade do tema, 
apresentando cada vez mais questões de imensa profundidade técnica que 
conhecimentos jurídicos de magistrados e patronos jurídicos das partes se 
mostram insuficientes para o deslinde da questão.

O que se pode concluir das discussões apresentadas no trabalho 
desenvolvido é que a problemática, apesar do exponencial crescimento 
no que tange ao quantitativo de ações, não pode ser tratada de forma 
padronizada a ser resolvida através da massificação de decisões. Nesse 
tipo de demanda, a riqueza de detalhes e a complexidade técnica de cada 
caso devem ser apreciadas em todos os seus pormenores. Evidentemente 
que isso dificulta bastante a atuação dos operadores do Direito não 
familiarizados com questões de complexidade técnica que refogem à sua 
área do saber. 

A solução, ao que parece, aponta para uma especialização cada 
vez maior dos profissionais atuantes nessa área, o que, provavelmente, 
culminará com a criação de Varas de Fazenda Pública especializadas em 
Direito Sanitário, núcleos nas Procuradorias de Estado especializados na 
área e a criação de cursos de especialização patrocinados pela Ordem de 
Advogados do Brasil - OAB ou outros institutos de educação jurídica, no 
intuito de preparar profissionais para atuar na área sanitarista.

Por fim, pode-se dizer que a questão do significado do princípio da 
integralidade no tocante ao dever do Estado em relação à saúde é bastante 
complexa e que tentar reduzi-la através da massificação significaria retirar 
a sua riqueza, proveniente do fato de a integralidade consistir numa 
“imagem-objetivo”, ideal a ser perseguido e concretizado dia a dia. 

Assim, não é recomendável que se defina “a priori” o quão integral 
deve ser o dever do Estado em relação à saúde, uma vez que a ideia de 
integralidade traz consigo um grande número de possibilidades de 
realidades futuras a serem criadas de acordo com as lutas e necessidades 
que surgirem diretamente da realidade a ser transformada.

Por isso, devem ser combatidos os sentidos de integralidade 
simplistas como os que a tratam unicamente como assistência integral e 
irrestrita de todo procedimento clínico ou produto farmacêutico por parte 
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do Estado, assim como o sentido de integralidade circunscrita unicamente 
às listas e protocolos clínicos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Tais reducionismos, além de esvaziarem o conceito de sua riqueza e 
potencial transformador, representam uma simplificação da problemática 
em que o primeiro sentido (assistência curativa irrestrita) representa um 
risco à organização do sistema de saúde e à definição de políticas públicas, 
determinando a alocação de recursos a partir de casos individuais e sem se 
basear em critérios coletivos e epidemiológicos.

Já o segundo sentido, o de integralidade restrita às listas e 
protocolos clínicos oficiais, pode esconder a omissão estatal em atualizar 
seus protocolos clínicos, além de mascarar problemas de gestão, que, 
infelizmente, são mais comuns do que deveriam na prestação dos serviços 
públicos em nosso país, inclusive os de saúde.

Dessa forma, por ser um conceito polissêmico e dinâmico, 
transformável e transformador, a integralidade deve ser compreendida 
como um ideal a ser perseguido em sua máxima amplitude, mas sem 
se olvidar de que, como conceito indeterminado, deve moldar-se às 
circunstâncias do caso concreto em sua aplicação. Aplicação esta que 
nunca deve ocorrer de modo absoluto, mas sempre se compatibilizando 
com os demais princípios constitucionais, como o da universalidade do 
acesso, da isonomia e de equilíbrio econômico-financeiro do Orçamento 
Público.
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RESUMO: Do laissez faire ao laissez passer é uma alusão ousada ao evolutivo 
pensamento econômico a representar a vontade de uma sociedade elitista 
burguesa em se libertar das travas do Poder de um Estado absolutista, a 
atravessar o Liberalismo, o Estado do bem-estar social e do Neoliberalismo 
até os presentes tempos, a requerer uma intervenção do Estado na regulação 
da Economia. Eis que a vontade agora é construir uma filosofia – ainda 
que lato senso - da regulação, para, depois, ingressar na autorregulação, e, 
mais adiante, evoluir para uma ausência de regulação – a desregulação -. 
Eis, afinal, o laissez passer.
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LAISSEZ FAIRE OF THE LAISSEZ PASSER

ABSTRACT: The Laissez faire laissez passer to is a bold allusion to the 
evolving economic thought, to represent the will of a bourgeois elitist 
society to release the latches of the power of an absolutist state, going 
through liberalism, the state of social welfare and neoliberalism, to the 
present time, to require state intervention in regulating the economy. 
Behold, now is the will to build a philosophy - albeit broad sense - of 
regulation, then joining self-regulation, and later evolve into a lack of 
regulation - deregulation -. Here is the final, the Laissez passer.
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1 INTRODUÇÃO

 “Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même” (Deixe fazer, 
deixe passar, o mundo vai por si mesmo)1 não é brocardo jurídico. Tal 
locução é de derivação econômica, a sustentar uma filosofia combatente ao 
regime de Governo monárquico absolutista. Tal modelo, de essência liberal, 
baseia-se numa construção social-filosófica para firmar a participação da 
elite burguesa nas decisões do Poder. Além disso, tal locução diz respeito 
à forma de atividade econômica privada sem a necessidade da presença do 
Estado. Tal locução acompanha o pensamento do economista John Smith2 
a ensejar o seu fortalecimento, justo com a filosófica expressão da “mão 
invisível” a fundamentar uma estrutura econômica ausente de Estado, 
cujo significado se robusta na ideia de que a Economia tem a capacidade 
de resolver seus próprios problemas e os da sociedade, como se fosse uma 
mão invisível.

Mas a evolução da Economia, pari passo com a ciência do 
Direito, revelou-se contrária aos desejos dos economistas, a saber, que o 
pensamento liberal fora vencido pelo Estado intervencionista do Welfire 
State. Em um tempo seguinte, novamente se deparou com pensamentos 
neoliberais a exigir a configuração de uma Economia a partir de um 
afastamento total do Estado executor para um Estado limitado apenas aos 
seus fins primordiais – com poderes de Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Contudo, tal filosofia foi inexitosa, dando lugar, agora, ao pensamento de 
um Estado gerencial. O título não está ensimesmado no erro. Eis que ele 
alude ao pensamento diapasado do posto onde se deseja chegar. Inicia-se 
pelo desejo da legalização para findar na vontade da desregulação. Nesse 
caminho, e partindo-se fundamentalmente da produção literária de Souto 
e Moreira, tentar-se-á construir um evolutivo do que foi, do que é e vagar 
ao que se quer, sendo este por diapasão.

Tal produção acadêmica deverá passar pelos trabalhos intelectuais 
de Bresser Pereira a construir o pensamento de reforma do Estado e de uma 
Administração Pública de natureza gerencial, com intencional reforma do 
Estado executor para um Estado regulador. Nesse compasso, seguir-se-á 
a fórmula de Moreira em companhia de Souto a preconizar um Estado 
regulador, passando por um momento – quiçá histórico a se formar – da 
autorregulação, até se chegar ao cume do que se quer - a desregulação. 

1 FRANÇOIS Quesnay (1694 – 1774) e Anne Robert Jacques Turgot (1727 – 1781). Outro pensador de 
suma importância foi Vincent de Gournay (1712 – 1759), autor da célebre frase. In: <http://www.
brasilescola.com/historiag/economistas-iluminismo.htm.> Acesso em: 15  jun. 2013.

2 SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo: Nova Cultural, 1985. v. 1, 415 p. (Os Economistas).
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Óbvio que tal construção filosófica deverá ter a mesma configuração do 
laissez faire; contudo, não com a vontade de participação no Poder do 
Estado, mas para a instalação do laissez passer, a denotar que o Estado, 
desta feita, não possa interferir nas relações econômicas – a desregulação. 
A notar que do laissez faire ao laissez passer é uma forma evolutiva do 
ultrapassado laissez faire, laissez passer. 

2 DAS FORMAS EVOLUTIVAS

O Estado absolutista cedeu lugar ao pensamento cognominado 
laissez faire, escopado na ideia de que a Economia deveria estar imune 
ao poder de intervenção do Estado. Este movimento social, de cunho 
econômico, fortaleza de uma classe econômica liberal burguesa elitista, 
tinha como ponto de partida não só desvencilhar a Economia do Poder 
do rei, detentor de Poder soberano absoluto, mas também incluir-se na 
própria estrutura do Poder. Pregava-se a não intervenção do Estado em 
instituições privadas, tais como a propriedade, as liberdades individuais, 
religiosas, liberdade de mercado, através de uma estrutura que deveria 
subordinar a todos, inclusive os governantes, transmutando-se do 
Absolutismo ao Estado de Direito, portadora de uma estrutura política 
com pregação da liberdade, igualdade e fraternidade, cuja imparcialidade 
adviria da sobreposição da lei à vontade individual ou dos grupos.

A formulação filosófica de então era o “deixa estar, deixa passar” 
como panaceia dos males do regime anterior, a impor uma sociedade 
desprovida de poder central absolutista, no compasso de uma sociedade 
em que a ordem econômica restaria sem amarras e sem a presença estatal. 
Deveria ser esse Estado pensado como uma estrutura suplementar, na 
qual a sua presença seria aceita em setores em que a Economia privada não 
pudesse ou não quisesse interagir. Tal pensamento liberal cedeu lugar ao 
capitalismo regulado, a partir de publicações de Keynes (apud MOREIRA, 
1997, p. 18), entre elas a denominada the end of laissez faire, que passou a 
ser chamado de “uma certidão de óbito ao capitalismo liberal de expressão 
oitocentista” (MOREIRA, 1997, p. 19).

Dá-se, então, lugar ao Estado assistencialista e de economia regulada, 
pós-guerra, a incluir questões econômicas em sede constitucional. É 
a intervenção do Estado na Economia, não apenas para regular o seu 
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funcionamento, mas para garantir a satisfação de determinados objetivos 
sociais, posto em relevo pela “questão social”. Assim, a Revolução Russa 
substituiu o capitalismo pela ordem baseada na propriedade coletiva; a 
Alemanha introduz a Economia em sua constituição; na Itália, o Fascismo 
coloca a Economia no dirigismo estatal (MOREIRA, 1997, p. 20).

As duas grandes guerras foram eventos de suma importância para a 
concretização da intervenção do Estado na Economia, como fórmulas para 
a afirmação de um Estado social. Tal pretensão começou a sua ruína a partir 
do Tratado de Roma (ocorrido em 1957), cujo conteúdo era a instituição 
de um mercado comum. Essa formulação de Estado intervencionista 
e executor, nesse ínterim, deu azo a dois novos pensamentos: o 
Neoliberalismo e o Estado gerencial. Segundo Bresser Pereira (1996, p. 
1), o Neoliberalismo seria um pensamento filosófico que diz respeito à 
estrutura de Poder dentro do Estado, a querer diminui-lo ao que se chama 
Estado mínimo, de conteúdo reducionista do tamanho do Estado ao seu 
papel político –Executivo, Legislativo e Judiciário -, cuja origem está no 
enfrentamento da crise fiscal desse mesmo Estado. O Estado gerenciador, 
de acordo com o autor acima, seria a mudança do agir desse Estado, a 
pregar uma reforma capaz de transpor as expectativas de um Estado 
voltado a si mesmo para um Estado voltado ao cidadão. Nessa premissa, 
foi idealizada a fórmula de migração de um Estado burocrático, portador 
de estrutura administrativa pesada, para um Estado gerencial, a partir de 
medidas de redução de gastos públicos e do número de funcionários como 
resposta ao enfrentamento do déficit fiscal.

Tal reforma implicou na privatização de empresas públicas e na 
criação de Agências Reguladoras, indicando que o Estado passava de 
intervencionista e executor para um Estado gerencial e regulador. Mas 
a reforma estatal não significava o seu desmonte. Para Cardoso3, seria o 
abandono do Estado assistencialista e paternalista para concentrar-se 
na sua capacidade regulatória. Guiddens4 traduz a reforma como uma 
“desconstrução construtiva”, posto que, ao tempo em que se desconstrói – 
sem destruir -, vai-se reconstruindo.

Nessa seara, a do Estado regulador, perceptível que o Governo de 
Fernando Henrique Cardoso inaugurasse, no Brasil, o Estado gerencial de 
regulação da Economia, ao passo que tal prática já era percebida desde a 
3 CARDOSO, Fernando Henrique. A reforma do Estado. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser-Pereira e 

SPINK, Peter.(Orgs). Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. Trad. ANDRADE, 
Carolina. 7. Ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

4 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução: Raul Fiker. São Paulo: UNESP, 
1991. 180 p.
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década de 1980, nos Estados Unidos e Inglaterra, encabeçados por Thatcher 
e Reagan (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 24). O Estado gerencial reclama 
um sistema de controle substitutivo ao burocrático, este com vícios que 
tornaram o Estado ineficiente, e aquele, proposta de um modelo voltado 
ao cidadão. Daí, a sua implementação se daria aos moldes do modelo 
anglo-americano de controle através de Agências Reguladoras e de uma 
Economia subsumida a um modelo normativo de regulação.

3 REGULAÇÃO DA ECONOMIA

Regulação é um conceito eminentemente de cunho econômico 
e diverge de regulamentação, pois este açambarca conceitos e critérios 
políticos e aquele, a se referir a critérios técnicos. Regulação, na lição 
de Mitinick (apud MOREIRA, 1997, p. 21), seria “o controle público-
administrativo da atividade privada de acordo com regras estabelecidas 
no interesse público”.

O evento regulatório da Economia tem em seu arcabouço 
alguns sentidos, preocupações e finalidades. No campo dos sentidos e 
preocupações, tem-se: a) regulação da atividade estatal na Economia; 
b) intervenção estatal no comportamento das empresas privadas; c) 
manutenção de um funcionamento equilibrado do sistema através da 
redução do Estado apenas à função de estabelecer regras. No tocante às 
finalidades, inferem-se: a) delimitar a atividade econômica estatal e da 
iniciativa privada (SOUTO, 2005, p. 25).

E do que se trata essa regulação? É a possibilidade, a partir da 
migração de serviços de interesse público, ora desenvolvidos pelo próprio 
Estado, para que, daí em diante, sejam desempenhados pela iniciativa 
privada com regulação das formas de ingresso dessas empresas nesse novo 
sistema e, então, regular também a eficácia e eficiência na prestação desses 
serviços. Aqui, o Estado deveria regular a Economia pública e interferir na 
Economia privada. Assim, e como se vê em Souto (2005, p. 113), haveria 
uma regulação da Economia pública, ao lado de uma regulação da 
Economia privada. 

No campo da regulação econômica privada, poder-se-ia dizer que 
o Estado se sub-roga no direito de interferir na relação de atividades 
eminentemente privadas para resguardar os interesses da coletividade. 
Restaria, no direito de interferir na Economia, a finalidade de mantê-la 
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em patamar aceitável, com o escopo de regular a forma de competição, o 
monopólio, e regular os setores que interferem na propriedade e no bem 
estar da sociedade; na política agrícola, no sistema financeiro, na bolsa de 
valores, na propriedade intelectual, na energia, n água, nas atividades de 
setores de profissões regulamentadas etc. (SOUTO, 2005, p. 117).

Dentro da esperada regulação econômica pública, ocorreria de 
forma bipolar, isto é: em um primeiro momento, haveria a transferência 
de objetivos públicos para a iniciativa privada, tendo o Estado uma 
participação apenas como regulador, ocorrendo “inversão conceitual, 
ou seja, menor participação como produtor, maior a exigência como 
regulador, principalmente na atividade de prestação de serviços públicos 
(MOREIRA,1997, p. 37).”

Nessa banda, a regulação da Economia público-privada passaria 
pelos crivos do Poder Estatal a regular as formas de ingresso da iniciativa 
privada na execução dos serviços públicos, qualidade dos serviços 
prestados e seus preços, restando, ainda, o Estado, como titular da gestão 
desses serviços, com o escopo de manter intacto o interesse público e 
dando uma proteção às atividades reguladas; competição, monopólios, 
regulação setorial, –mercado, sistema financeiro, propriedade, políticas 
públicas (MOREIRA, 1997, p. 101).

Em um segundo momento, seria a vez da autorregulação da 
Economia pública (regulação nas atividades administrativas), composta 
de premissas a exigir também um gerenciamento da execução de serviços 
públicos indelegáveis, de derivação do seu poder de polícia, com mudança 
de paradigma na questão de planejamento e gestão desses serviços. O 
escopo do Estado regulador é tão somente deixar para si apenas os serviços 
de império, o chamado poder de polícia (licenças, autorizações, permissões, 
fiscalização, sanção, regulação - segurança e preços). Perceptível é que 
a ideia, a princípio, finca-se em uma Economia baseada em um Estado 
regulador, mas o intuito de centro é a autorregulação a partir de um estado 
ótimo a se notar na Economia.

Moreira ainda propõe a regulação profissional a possibilitar o 
controle estatal sobre o exercício de profissões liberais, independentemente 
de elas exercerem ou não atividades econômicas stricto sensu ou se 
pertencerem ao campo da administração econômica. Afirma o citado 
autor que essas atividades profissionais pertencem à lógica própria do 
sistema econômico. E informa, ainda, que as fronteiras entre atividades 
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profissionais e atividades empresariais “diminuem a olhos vistos”. Assim, 
essas atividades profissionais são organizadas em verdadeiras corporações 
a exigir a preocupação do Estado na sua regulação e ou seu controle com 
vistas ao consequente estado ótimo da Economia. Desse modo, o Estado, 
através da regulação, deve interferir na capacidade representativa dessas 
corporações, nas regras de acesso à profissão, do seu exercício, nas suas 
funções disciplinadoras e dos poderes administrativos das ordens.

 3.1 O surgimento do Estado-regulador. A subsidiariedade

Souto (2005, p. 35) informa que o Estado regulador surgiu 
da necessidade de mudança do conteúdo do conceito de atividade 
administrativa para o conceito de função do princípio da subsidiariedade 
e da crise do Estado do Bem-estar Social, que, por seu agigantamento e 
pelo déficit fiscal, tornou-se impotente na produção do “bem de todos com 
qualidade e com custos que possam ser cobertos pelo sacrifício social.

A princípio, pensou-se que a descentralização seria viável através de 
concessões e permissões públicas, entendidas como capazes de satisfazer as 
necessidades sociais. Ainda assim, tal prática restava em falta de eficiência 
do setor a exigir mudança ideológica, a se pensar na redução do Estado a 
serviços e atividades meramente essenciais ou primordiais, dando lugar à 
atividade típica de concorrência. Nesse orbe, foi pensada uma ação estatal 
de forma subsidiária – princípio da subsidiariedade - a ditar que o Estado 
se concentre apenas na execução daquilo que é essencial, transferindo 
as funções que podem ser desenvolvidas com maior eficiência pelos 
particulares (decidindo-se, nesse ponto, qual o regime jurídico aplicável a 
esse serviço migrado: se de Direito privado ou público).

Moraes (apud MOREIRA, 1997, p. 96) informa que o princípio da 
subsidiariedade aparece como princípio político de organização social 
que discute a relação do indivíduo e da sociedade para com o Estado 
a determinar quais tarefas compete ao Poder Público. Tal princípio 
transpassa a exigência de determinação de competência do Estado e assim 
que tal competência seja definida passa-se ao ponto seguinte, à divisão de 
competência entre as entidades públicas. O Estado regulador não surge 
da ideia de soberania tradicional, mas da ideia de mercados globalizados 
ou de blocos regionais, a exigir regras estatais para mercados com livre 
circulação de bens, serviços e pessoas. Surge, então, a ideia de serviços de 
interesse geral que deveriam ser submetidos à intensa regulação Estatal.
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3.2 A regulação executiva. A regulação Judicante.  O exercício da função 
regulatória

Antes de se adentrar nesse subtópico, há que se fazer uma análise 
da legalidade e da legitimidade da regulação normativa a fundamentar 
a migração do Estado executor para o Estado regulador que orienta 
e acompanha o atendimento das necessidades da coletividade pela 
iniciativa privada. É que, no Estado de Direito, o que se questiona é a 
legitimidade e legalidade do exercício da competência legislativa, sendo 
discutida a transmissão democrática de competência do legislador para o 
de regulador. Daí se projetou a teria do pluralismo, a partir do fato de o 
Poder Legislativo não possuir a característica de formação e proximidade 
com a pluralidade de interesses da sociedade.

Nesse campo, surge, com Hauriou e Santi Romano, a buscar dessa 
legitimidade para grupos enquanto produtores de ordenamento jurídico. 
Moreira Neto (apud MOREIRA, 1997, p. 112) informa que há uma espécie 
de delegação legislativa dada pelo Poder Executivo, que é o Poder de 
preenchimento de uma espécie de quadro, de moldura, com conhecimentos 
técnicos à luz da realidade em que a lei vai ser aplicada. Assim, não se 
estará suprimindo do Poder Legislativo o seu desiderato de legislar, o 
que se verá é uma regulação complementar a dar maior eficácia ao que 
foi legislado a ponto de colocar o prestador do serviço mais próximo dos 
reclames da sociedade. 

Agora, sim, poder-se-á retornar ao subtópico para se desenvolver 
os potenciais da regulação executiva, da regulação judicante e o exercício 
dessa atividade regulatória. O exercício de atividades regulatórias via 
executivo se dá basicamente através de atos de consentimentos de ingresso 
no mercado através de licenças, autorizações e permissões, assim como de 
adjudicações via contratos administrativos de concessões e permissões de 
serviços públicos, do uso de bens públicos ou do exercício da atividade 
econômica relacionada com esses bens e serviços.

Também se dará, através de fiscalização da correta execução da 
atividade consentida ou contratada e dos limites da regulação produzida 
para tal fim, v.g., a tarefa de aprovar reajustes e revisões de tarifas e preços. 
É do Poder Executivo a competência para regular licitações e celebrar 
contratos em nome da concedente ou através de suas Agências Reguladoras, 
as quais têm somente o poder de fiscalizar o setor e a competência de editar 
normas de regulação. Já o poder de regulação judicante, diz respeito ao 
poder de dirimir conflitos e garantir o bom funcionamento dos serviços 
concedidos ou permitidos; contudo, admitem-se, em momento posterior, a 
atuação do Poder Judiciário, garantindo-se, assim, o poder de agir estatal.
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O poder judicante das entidades reguladoras diz respeito às 
formas de conciliação, mediação e arbitragem e, por força do princípio 
da subsidiariedade, os interessados somente teriam a participação estatal 
naquilo em que não se possa resolver por forças próprias. Contudo, 
encerrando-se essa etapa da regulação, há que se pausar nas propostas, 
envidadas por Moreira (1997, p. 121), como diretrizes para o exercício 
da função regulatória, acompanhado do pensamento do jurista Tércio 
Sampaio Ferraz Jr, que encerra:

a) Em uma política regulatória eficiente, a observar uma política ótima 
de distribuição de renda;

b) Uma política de distribuição de riqueza total disponível, a evitar a 
política de recompensa pública;

c) Transparência das regras públicas, a exigir o seu prévio conhecimento 
pela sociedade regulada;

d) Competência através de mandato para as autoridades dos atos 
regulatórios;

e) Possibilidade de participação do Judiciário;

f) Objetivos setoriais pautados na eficiência;

g) Participação democrática dos usuários dos serviços e atividades 
reguladas.

4 AUTORREGULAÇÃO

 Por sua vez, a autorregulação ou regulação profissional, carrega 
o conceito de um “sistema sob as quais as regras são feitas por aqueles 
a quem elas vão ser aplicadas” (Davison, 1987, apud MOREIRA, 1997, 
p. 182). Assim, para o mencionado autor, a autorregulação começaria a 
partir da detecção de um estado ótimo na prestação de serviços públicos 
via iniciativa privada, da substituição da regulação estatal para uma 
regulação de origem na própria estrutura da Economia privada a pregar 
que as empresas que se inseriram naquele sistema de prestação de serviços 
públicos o fazem dentro do que se espera de eficiência e eficácia. A partir 
da satisfação da sociedade, a regulação deverá ser mitigada, dando azo a 
uma regulação elaborada pela própria Economia privada, derivando de 
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modelos americanos de agências reguladoras para instituições corporativas 
privadas, com presunção de existência real e de adesão voluntária.

 Portadora de um sentido, a autorregulação seria a imposição 
de regras de regulação de natureza externa ao Direito Estatal; contudo, 
com reconhecimento oficial através do Direito Público. Tal sistema – de 
autorregulação – deve possuir instrumentos, tais como: autorregulação, 
autoexecução e autodisciplina. A primeira, diz respeito à capacidade de 
criação de normas próprias, com força suficiente para lhe dar capacidade 
de regulação e de execução (códigos de condutas, v.g.); a segunda trata-se 
da capacidade de aplicação e execução das normas, própria ou alheias, 
do ordenamento regulatório. (v.g, autorizações, certificações etc.). Já a 
autodisciplina, diz respeito a um potencial de coercibilidade. O modelo 
ora proposto pelo sistema é fundado na premissa de que, em essência, a 
reação dos regulados sempre exige novas regras, o que causa hipertrofia 
legislativa e dá azo à teoria da desconcentração da regulação estatal para 
estruturas infraestaduais – coletividades locais, regionais e de profissionais -.

Moreira (1997, p. 70) teoriza a autorregulação: a) autorregulação 
privada independente; b) autorregulação privada oficialmente reconhecida 
c) a autorregulação pública, d) a corregulação; e e) a autorregulação 
por meio de Agências Reguladoras “capturadas”. Para o citado autor, a 
autorregulação privada independente diz respeito ao fenômeno pela qual 
uma categoria homogênea de pessoas ou de pluralidade de categorias 
compartilharem interesses comuns e se sujeitarem voluntariamente a 
observar um corpo mais ou menos complexo de normas ditadas em 
função de escopos determinados. Há que se observar que essas normas 
são ditadas pela própria categoria interessada através de uma organização 
representativa, passando pelo crivo, a priori, da autorregulação, sendo, 
portanto, a implementação de normas que regulam padrões relativos à 
conduta das empresas do setor.

Já a autorregulação privada oficialmente reconhecida, tem como 
parâmetro de diferenciação o fato de que as normas de autorregulação 
privada independente serem oficialmente reconhecidas e incorporadas 
no sistema de regulação pública. A autorregulação pública é aquela 
protagonizada por organismos profissionais ou de representação 
profissional dotados de estatuto jurídico público. Esses organismos 
autorregulatórios dispõem de poderes típicos de autoridades públicas, que 
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podem ocorrer de duas formas: a) publicização de formas de autorregulação 
preexistentes; ou b) entrega de funções reguladoras originalmente estatais 
para organismos criados propositadamente para tal fim. Tem-se como 
exemplo as Ordens de profissões liberais. A autorregulação do tipo 
corregulação se estabelece quando uma instância de regulação profissional 
se conjuga com a intervenção do Estado, variando a sua estrutura de acordo 
com o peso dessa intervenção (predominância, limitação ou equivalência 
de poder).

A autorregulação por meio de Agências Reguladoras capturadas 
é a possibilidade, segundo o autor em comento, da ocorrência de uma 
Agência Reguladora estatal ser “pura presa” da profissão regulada, um 
instrumento desta, passando a reconhecer os interesses do setor regulado, 
em detrimento do interesse da sociedade e do cidadão. Contudo, esse 
modelo – autorregulação – é um meio-termo da proposta, posto ser ele um 
caminho a ser percorrido, cujo escopo é o de se atingir a desregulação, ou 
seja, o afastamento do Estado da Economia.

5 DESREGULAÇÃO

A desregulação nada mais é - ou quiçá seria - do que a retirada 
do Estado da ordem econômica, a liberação dos mercados, a abertura da 
concorrência. Neste ponto, Moreira informa que haveria três vertentes a 
serem seguidas: a) a privatização de empresas públicas ou a participação 
pública em empresas mistas; b) a liberalização de atividades e setores 
econômicos até então restritos ao setor público ou aqueles dependentes 
de concessão e permissão; e c) a desregulação propriamente dita, 
compreendendo no “aligeiramento ou eliminação do controle público 
sobre a produção e o mercado de numerosas indústrias” (MOREIRA, 1997, 
p. 76). 

Na verdade, o festejado autor português informa que tal premissa 
somente teve força para diminuir o papel do Estado no setor econômico, 
mas não foi capaz de diminuir o seu papel regulatório. Informa também 
o mencionado autor que as privatizações e as liberações de setores 
econômicos não conduziram à desregulação; pelo contrário, houve um 
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aumento sensível na legislação a regular as atividades das empresas 
privatizadas e principalmente nos serviços que o autor denomina de 
serviços de utilidade pública.  Segue ainda dizendo o autor português 
que a esperada desregulação operou-se apenas no domínio da Economia 
tradicional sem atingir a regulação social, comprometendo a era por ele 
denominada de “economic deregulation”, sendo que ainda se está na era 
da “social regulation” (Majone & La Spina, apud MOREIRA, 1997, p. 77).

A retirada do Estado dos mercados econômicos provocou a 
liberalização do acesso a produtos e liberdade de preços, sendo que o 
Estado passou da condição de interferência direta como Estado executivo 
para um Estado de regulação tradicional, com intuito de proteger os 
consumidores. E, de novo, mais regulação. Dentro do plano que se pensou 
para a desregulação, a década na qual ela deveria ocorrer, a regulação e 
ou a corregulação não foram diminuídas e tornaram-se mais complexas e 
mais difíceis, segundo informa o citado autor português. Assim, o que se 
observou foi que a desregulação cedeu lugar à regulação pelos próprios 
interessados, desta feita, por imposição estatal.

6 CONCLUSÕES

O pensamento liberal oitocentista desejava maior proteção para a 
economia privada. Com pensamento ainda na manjedoura, a classe de 
pensadores economistas não tinha a praxe moderna de construir regras 
a partir de metas programáticas. Assim, o seu “laissez faire, laissez passer” 
fincou-se em atitudes combativas a um regime autoritário de monarquia 
absolutista. Desejava a mitigação do poder monárquico a partir da 
concepção da submissão de todos ao Estado de Direito. Assim, a construção 
desse pensamento fincou-se na produção de bens sem a possibilidade de 
intervenção estatal, de forma direta, através de uma legislação que desse 
maior proteção aos negócios, à propriedade, ao mercado. A “mão invisível” 
da economia deveria ser a panaceia de todos os males. Esses ideais se 
perderam com o tempo. Iniciou-se uma época de estado protecionista e 
executor de atividades conhecidas como serviços públicos – ou quiçá de 
interesse da coletividade -, posto que a relação da sociedade com os grupos 
empresariais, de forma desregulada, deram azo à pobreza e marginalização 
social.Mas, com a crescente participação do Estado executor paternalista 
(CARDOSO, 2005, p. 2), cuja administração se tornou do tipo burocrática, 
não se satisfazia mais os interesses da sociedade. Para isso, e segundo esse 
mesmo autor, haveria necessidade de se migrar a forma de administrar a 
res pública para a forma de Estado gerencial.
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Nesse escopo, a Administração Pública passou a privatizar suas 
empresas – com sucessivos programas de demissões de servidores e ou 
empregados públicos - e a conceder ou delegar os serviços tidos como não 
essenciais submissos a um sistema de regulação através de intervenção 
direta do Estado ou de suas Agências Reguladoras. Estava instalada, 
assim, a Era da Regulação; instalado o Estado regulador. Ingênuo é pensar 
que a vontade estava atingida. O novo laissez faire laissez passer, desta feita, 
é do tipo programático. É que o novo pensamento – há quem diga que ele 
não possui conteúdo neoliberal – do Estado gerencial tem meta definida 
a atingir. E se nota que o novo laissez faire está composto em etapas, com 
cada etapa prevendo uma meta a se atingir, conforme veremos a seguir.

O mercado globalizado atingiu em cheio os mercados nacionais, 
protegidos pela conhecida soberania nacional. São os mercados compostos 
por blocos regionais integrativos de uma economia transnacional. O 
primeiro passo que se pensou foi a transformação do Estado executor em um 
Estado regulador. O estado deixaria de produzir bens e serviços e passaria 
a controlar a Economia através do seu poder de expedir normas. Esse 
poder normativo do Estado restaria até que o mercado fosse organizado 
e respondesse com eficiência aos reclames da sociedade e satisfizesse o 
interesse público. Daí, estaria aberto a possibilidade para a implementação 
do segundo passo, que é a autorregulação, a exigir que a regulação estatal 
ceda lugar às regras elaboradas pelos próprios interessados, restando ao 
mesmo Estado o reconhecimento e legitimação dessas normas.

Acontece que essa autorregulação deveria passar por um período 
de “acomodação” a exigir da Economia privada uma voluntária aceitação 
e cumprimento dessas normas, elaborada pelos grupos que compõem o 
mesmo ramo econômico. Poder-se-ia, em um segundo momento, tornar 
as Agências Reguladoras no tipo “capturadas”, para que elas pudessem 
agir em nome e servissem aos interesses dos grupos econômicos privados. 
Saindo dessa fase, estaria aberta a possibilidade da derradeira parte do 
plano: a desregulação. Esta, a seu passo, seria o auge do que sonhara os 
liberais oitocentista: a liberdade total da Economia privada. 

Aí, o laissez faire laissez passer, mentalizado no passado, estaria 
instalado, legitimando o título deste trabalho - Do laissez faire ao laissez 
passer -, a significar que, desta vez, a implementação do pensamento 
de outrora foi orquestrado em etapas programáticas, de forma mais 
racionalizada, com força suficiente para colocar em cheque o Estado do 
bem-estar social e do Estado executor. Assim, no começo, orquestrada a 
liberdade de mercado a partir do afastamento do Estado como produtor, 
ficaria comprometia o sistema concorrencial de mercado - eis o deixa estar. 
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Depois, passou-se para o Estado regulador com a finalidade de se atingir a 
autorregulação e a desregulação - o auge do deixa passar.
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RESUMEN: En los últimos años, la Unión Europea ha intensificado 
la edición de normas, en especial de directivas, acerca del tema de la 
contratación pública. En el año 2014, por ejemplo, han sido publicadas en 
el Diario Oficial de la Unión Europea tres nuevas directivas referentes a 
la adjudicación de contratos de concesión, sobre contratación pública y 
relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales (Directivas 2014/23/UE, 
2014/24/UE y 2014/25/UE, todas del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014). Siguiendo esta línea de innovación, España 
igualmente ha cambiado su legislación de contratos públicos, con la 
introducción de fórmulas novedosas, como se puede verificar en el contrato 
de colaboración entre el sector público y el sector privado. El presente 
artículo hace un análisis profundizado de las principales características del 
referido contrato, el cual, juntamente con el contrato de concesión de obras 
públicas, es considerado una típica forma de colaboración público-privada 
contractual. 

Palabras clave: Contratación Pública. Colaboración Público-Privada 
Contractual. Normativa Comunitaria.
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RESUMO: Nos últimos anos, a União Europeia intensificou a edição de 
normas, em especial de diretivas, acerca do tema da contratação pública. 
No ano de 2014, por exemplo, foram publicadas no Diário Oficial da 
União Europeia três novas diretivas referentes à adjudicação de contratos 
de concessão, sobre contratação pública e relativa à contratação por 
entidades que atuam nos setores de água, de energia, dos transportes 
e de serviços postais (Diretivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/
UE, todas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 
2014). Seguindo esta linha de inovação, Espanha também modificou sua 
legislação de contratos públicos, com a introdução de novas fórmulas, 
como se pode verificar com o contrato de colaboração entre o setor 
público e o setor privado. O presente artigo analisa de forma detida as 
principais características do referido contrato, o qual, juntamente com o 
contrato de concessão de obras públicas, é considerado uma típica forma 
de colaboração público-privada contratual. 

Palavras-chave: Contratação Pública. Colaboração Público-Privada 
Contratual. Normativa Comunitária.

THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE 
CONTRACT OF COLLABORATION BETWEEN 
PRIVATE AND PUBLIC SECTORS: A CHANGE 

IN THE PARADIGM OF SPANISH PUBLIC 
PROCUREMENT?

ABSTRACT:  In recent years, the European Union has concentrated on 
the publishing of regulations, particularly directives on the theme of Public 
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I  INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la colaboración público privada, que es, en términos 
generales, la cooperación entre los sectores público y privado en la 
realización de infraestructuras o prestación de un determinado servicio 
público, puede ser comprendido y analizado en diversos sentidos1.

En España, la referida expresión2 puede ser utilizada en su forma 
contractual (colaboración público privada contractual), o mediante una 
entidad institucional (colaboración público privada institucional), o, 
igualmente, por algunas de las fórmulas patrimoniales, como, por ejemplo, 
los arrendamientos operativos.

El contrato de colaboración entre el sector público y el sector 
privado3, reglamentado por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), es 
considerado, juntamente con el contrato de concesión de obras públicas, 
una de las figuras típicas de la colaboración contractual. 

Como nos recuerda la mayoría de los administrativistas4, el nuevo 
tipo contractual de colaboración público privada del ordenamiento español 
1 Acerca de la relación entre el movimiento de privatización y el contrato de colaboración entre los 

sectores público y privado, véase la obra de GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago. Tratado de 
Derecho Administrativo, tomo VI, Derecho Administrativo Económico. Madrid: Civitas, 2008, p. 113 
y 136. 

  
2 En cuanto a la precisión de la expresión colaboración público-privada, Luis Miguez Macho nos señala 

que “(...) estas fórmulas plantean distintas dificultades de relieve jurídico que merecen un estudio 
detallado. En primer lugar, la propia precisión del concepto de ‘colaboración público-privada’, pues 
se detecta una cierta vulgarización del mismo que lo acaba identificando con cualquier forma de 
externalización de tareas públicas en el sector privado. En este terreno sigue siendo fundamental el 
Libro Verde de la Comisión acerca de la colaboración público-privada y el Derecho comunitario en 
materia de contratación pública y concesiones, de 30 de abril de 2004, y la caracterización que contiene 
de los distintos tipos de colaboración público-privada” (Fórmulas de colaboración público-privada 
contractual y crisis financiera del sector público. In: FERNÁNDEZ ACEVEDO, R.; VALCÁRCEL 
FERNÁNDEZ, P. (directores). La contratación pública a debate: presente y futuro. 1ª edición. 
Pamplona: Civitas, 2014, p. 166).  

3 Acerca del contrato de colaboración entre los sectores público y privado, son recomendables los 
artículos de BUENO HUDSON, Antonio J. (La acotación del riesgo en la financiación estructurada de 
un Project Finance. In: PALOMAR OLMEDA, A. (director). La colaboración público privada: análisis 
avanzado de los problemas prácticos de esta modalidad contractual. 1ª edición. Navarra: Aranzadi, 
2011. P. 257-280) y de PALOMAR OLMEDA, Alberto (El contrato de colaboración público privada. 
In: PALOMAR OLMEDA, A. (director). La colaboración público privada: análisis avanzado de los 
problemas prácticos de esta modalidad contractual. 1ª edición. Navarra: Aranzadi, 2011. P. 85-188).

     
4 HERNANDO RYDINGS, María. La colaboración público privada. Fórmulas contractuales. Pamplona: 

Civitas, 2012, p. 330-331.
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presenta como paradigmas y antecedentes más próximos las experiencias 
jurídicas británica, por medio de la public private partnerships5-6, y francesa, 
con la figura del contrat du partenariat7.

En efecto, dos elementos destacados de la public private partnerships 
del Derecho anglosajón también están previstos en el reglamento español 
de la respectiva figura contractual: el valor por dinero (value for Money) y la 
transferencia de los riesgos entre los contratantes8.

5 Sobre la experiencia jurídica británica de la public private partnerships, Timothy Endicott nos enseña 
que: “Many aspects of the business of government that have not been privatized have been contracted 
out. For any organization, contracting out means taking a function that has been done in-house, and 
hiring someone else to do it (and ideally, to do it better and/or at lower cost). It was invented by large 
companies in the 1980s, and applied to government by the Conservatives and then Labour. When the 
resulting deal involves an ongoing relationship, the government calls it a ‘public-private partnership’, 
or PPP” (Administrative Law. Second Edition. New York: Oxford University Press, 2011, p. 579).

6 En un interesante artículo sobre el contrato de colaboración público privada, Julio V. González 
García explica que: “Como es conocido, los contratos de colaboración público-privada, también 
denominados en España como asociaciones público-privadas – en ambos casos como traducción 
de la expresión británica Public Private Partnership, PPP – , tienen su origen en el año 1992 como 
parte de un programa de reformas emprendido por el Gobierno británico presidido por John 
Major denominado PFI (Private Finance Initiative), cuyo objetivo era precisamente modernizar las 
infraestructuras públicas recurriendo a la financiación privada como instrumento prioritario para la 
dotación de dichos bienes y servicios. A partir de este momento recibió el impulso de las autoridades 
comunitarias en diversas ocasiones, sobre todo con los documentos que surgieron con posterioridad 
a la publicación del denominado Informe Kinnock y del Informe Van Miert, impulso que ha sido 
asumido por los Estados y por las autoridades comunitarias para relanzar estas infraestructuras, tal 
como se aprobó en el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, en donde consideraban a los CPP 
un instrumento básico para la consecución de los objetivos de la denominada estrategia de Lisboa” 
(Contrato de Colaboración Público-Privada. Revista de Administración Pública, Madrid, nº 170, 
mayo-agosto, 2006, p. 8-9). 

7 HERNANDO RYDINGS, María, op. cit., p. 330. En este sentido también son las enseñanzas de Ramón 
Parada (Derecho Administrativo I, Parte General. Madrid: Marcial Pons, 2010, p. 354) y de Andrés 
Jiménez Díaz (Técnicas contractuales de colaboración público-privada (II): El contrato de colaboración 
público-privada en la nueva ley de contratos del sector público. In: DORREGO DE CARLOS, A.; 
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F. (directores). La colaboración público-privada en la ley de contratos del 
sector público. Aspectos administrativos y financieros. 1ª edición. Madrid: La Ley, 2009, p. 269).  

8 Acerca del presente tema, Eva Nieto Garrido nos enseña que: “Aunque uno de los elementos 
esenciales de la PFI es la transferencia de riesgos al sector privado, lo cierto es que la consecución 
final del proyecto (la ejecución de la obra) es responsabilidad última de la Administración pública. 
Por consiguiente, la regla de la transferencia de riesgos al sector privado se ha ido transformando en 
aquella otra que propugna la óptima asignación de riesgos entre las partes del contrato o, lo que es 
lo mismo, que asuma los riesgos la parte más competente para su gestión. De ahí que la PFI (Private 
Finance Initiative) se denomine PPP (Public Private Partnerships) en los últimos documentos del 
Gobierno laborista. El cambio de denominación quiere igualmente sugerir un trabajo en equipo entre 
el sócio público y el privado y, lo que es más importante, una compartición de riesgos o la búsqueda 
de la óptima asignación de los mismos” (La financiación privada de obras y servicios públicos en el 
Reino Unido [De Private Finance Initiative a Public Private Partnerships]. Revista de Administración 
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Además de eso, las ideas de flexibilidad, de mayor control de 
la calidad, de utilización del capital y de los conocimientos del sector 
privado, todas con origen en las experiencias del Reino Unido, se aplican a 
los contratos de colaboración en España.  

Igualmente, los rasgos característicos del contrat du partenariat del 
Derecho francés9 inspiraron de forma directa al legislador español en 
cuanto a la definición legal del contrato de colaboración entre los sectores 
público y privado, “hasta el punto de resultar una mera traducción del 
mismo en muchos aspectos”10.

Como se observará, la definición normativa de los principales 
elementos y características del contrato de colaboración español tuvo 
una fuerte influencia de las respectivas figuras reglamentadas en los 
ordenamientos jurídicos británico y francés. 

Por otro lado, cabe destacar que, a pesar de existir previsiones 
normativas en la mayoría de los sistemas jurídicos de los Estados miembros 
de la Unión Europea, hasta el momento, el tema de las modalidades 
contractuales de colaboración público privada no ha sido objeto de un 
régimen legislativo uniforme por parte del Derecho comunitario11.

En efecto, aunque el Libro Verde sobre la colaboración público-privada y 
el Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones (2004) 
trate algunos aspectos relacionados con la colaboración público privada 
contractual, ni la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, ni las 
actuales Directivas del año 2014, de 26 de febrero, todas del Parlamento 
Europeo y del Consejo, reglamentaron o introdujeron una fórmula 
contractual con las características específicas del contrato español de 
colaboración entre el sector público y el sector privado12.

Pública, Madrid, nº 164, mayo-agosto, 2004, p. 398). Véase también el artículo titulado El New Public 
Management y el Gobierno a través de Contratos en el Reino Unido (Revista de Administración 
Pública, Madrid, nº 162, p. 391-417, septiembre-diciembre, 2003), en el cual Eva Nieto Garrido trata 
con detenimiento la cuestión de la contratación pública en el Reino Unido.  

9 Artículo 1º de la “Ordonnance nº 2004-559 du 17 juin 2004 sur lês contrats de partenariat”.

10 JIMÉNEZ DÍAZ, Andrés, op. cit., p. 271.

11  Ibid., p. 265.

12  Sobre el tema, Ramón Parada nos explica que: “En el ámbito comunitario no hay una regulación de 
este tipo de contrato, que no recoge la Directiva 2004/18. No obstante, la Comisión, en 30 de abril de 
2004, aprobó ‘El libro verde sobre la colaboración público privada y el derecho comunitario en materia 
de contratación pública y concesiones’, distinguiendo dos tipos de colaboración: la contractual y la 
institucional (...)” (op. cit., p. 354)   
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Además, también es interesante resaltar que, en términos generales, 
las diversas modalidades contractuales de colaboración público privada 
tienen como objetivos, básicamente, mejorar la calidad de los gastos de 
los órganos estatales y, en especial, alcanzar una mayor eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos. Como se analizará con posterioridad, 
las figuras contractuales de colaboración entre los sectores público y 
privado están estrechamente relacionadas con las ideas de mayor valor 
por precio (value for Money) y de eficiencia. 

Asimismo, es necesario enfatizar que, a pesar de ser una novedad 
la reglamentación de tales contratos, las técnicas de colaboración público 
privada ya eran utilizadas en España, en especial por medio de la 
aplicación de los mecanismos previstos en la Ley 33/2003, de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas.   

En este sentido, como ha sido bien explicado por María Hernando 
Rydings13:

“España tiene una larga tradición en la utilización de muchos de los 
esquemas contractuales e institucionales que, en los últimos tiempos, 
se reconducen bajo la expresión genérica de ‘colaboración público 
privada’, en virtud de la cual, el sector público coopera junto con el 
privado para la ejecución de infraestructuras o prestación de servicios 
públicos, pudiendo utilizar, para articular la citada cooperación, una 
pluralidad de fórmulas que tratan de aunar eficiencia y calidad”.

Por último, y antes de examinar las principales características de los 
contratos de colaboración previstas en el ordenamiento jurídico español, 
debe ser destacado que, en los contratos colaborativos, cada parte/
colaborador será responsable de una serie de funciones y obligaciones. 
Así, por ejemplo, el sector público siempre deberá fijar los objetivos 
que se persiguen y definir los estándares requeridos. A su vez, el sector 
privado deberá aportar su disciplina y experiencia empresarial, además de 
centrarse en las necesidades de los usuarios del servicio14.

13  HERNANDO RYDINGS, María, op. cit., p. 267.

14 De acuerdo con el Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el Derecho comunitario en materia 
de contratación pública y de concesiones, las operaciones de colaboración público-privada suelen 
caracterizarse, entre otros elementos, por el importante papel del colaborador privado (operador 
económico), que participa en diferentes etapas del proyecto: diseño, realización, ejecución y 
financiación. A su vez, el socio público “(...) se concentra esencialmente en definir los objetivos que 
han de alcanzarse en materia de interés público, calidad de los servicios propuestos y política de 
precios, al tiempo que garantiza el control del cumplimiento de dichos objetivos”.     



279

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 273 - 294, 2014

Las Principales Características del Contrato de Colaboración entre los Sectores 
Público y Privado: ¿Un Cambio de Paradigma en la Contratación  Pública Española?

II LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL 
SECTOR PRIVADO EN ESPAÑA

El objeto y las principales características del contrato de colaboración 
entre el sector público y el sector privado están previstos en el artículo 
11 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el cual 
establece que:

“1. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector 
privado aquellos en que una Administración Pública o una Entidad 
pública empresarial u organismo similar de las Comunidades 
Autónomas encarga a una entidad de derecho privado, por un 
período determinado en función de la duración de la amortización 
de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, 
la realización de una actuación global e integrada que, además de la 
financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros 
necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio 
público o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda 
alguna de las siguientes prestaciones:

a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, 
sistemas, y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, 
actualización o renovación, su explotación o su gestión.

b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones 
complejas.

c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que 
incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propósito de 
aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas 
que las existentes en el mercado.

d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la 
Administración del servicio público o actuación de interés general que 
le haya sido encomendado”.              

Sin embargo, la referida figura contractual también está 
reglamentada, de forma dispersa, en casi todos los Libros del mencionado 
Texto Refundido. Así, otros artículos igualmente tratan de las distintas 
características del contrato de colaboración, como por ejemplo: 1) – 
artículos 134 a 136 (actuaciones preparatorias); 2) – artículos 179 a 183 
(diálogo competitivo); 3) – artículo 215 (principio de riesgo y ventura); y, 
4) – artículos 313 a 315 (régimen jurídico, duración y financiación).
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Por otro lado, como se puede deducir del texto normativo, el 
contrato de colaboración tendrá carácter administrativo siempre que sea 
celebrado por una Administración Pública (artículo 19) y estará sujeto a 
una regulación armonizada (artículo 13.1).

II.1  Objeto y Prestaciones del Contrato de Colaboración: Actuación 
Global e Integrada y Actuaciones de Interés General            

De acuerdo con el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el contrato de colaboración entre los sectores 
público y privado tendrá como finalidad la realización de una actuación 
global e integrada.

Así, el contratista, que debe ser una entidad de derecho privado, una 
vez adjudicado el contrato, asumirá la ejecución de una de las actuaciones 
previstas en el apartado primero del artículo 11 (letras a, b, c, d), “además 
de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros 
necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio 
público o relacionados con actuaciones de interés general”15.

En este sentido, los colaboradores privados, además de la 
financiación de la actividad, serán responsables, por ejemplo, de la gestión 
integral del mantenimiento de las instalaciones complejas o, también, 

15  Artículo 11, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por otro lado, en relación 
con la financiación del contratista privado, el artículo 315 del mencionado Texto Refundido (apartados 
1 y 2) establece que: “Financiación. 1. La financiación de los colaboradores privados en los contratos 
de colaboración entre el sector público y el sector privado, en los supuestos en que por razón del 
objeto tengan naturaleza de concesión de obra pública, se llevará a cabo en las condiciones y términos 
previstos para este último contrato. 2. La regulación de la financiación de los adjudicatarios de 
contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado en los supuestos no previstos 
en el apartado anterior se regirá por las siguientes normas: a) Cuando se determine el régimen de 
remuneración del contratista, con el alcance previsto en artículo 136, letras d), e) y f) de esta Ley, 
podrán establecerse previsiones sobre las garantías que conforme a lo previsto en las disposiciones 
reguladoras de la financiación privada de las concesiones de obras públicas puede obtener el 
contratista para la captación de la financiación necesaria para la ejecución de contrato. b) El contrato 
preverá un régimen de notificación por el contratista de las operaciones financieras que concierte 
para la financiación del contrato. En el caso de que proceda la resolución del contrato, el órgano de 
contratación, antes de acordar ésta, dará audiencia a los acreedores por si éstos ofrecen subrogarse en 
el cumplimiento del contrato, directamente o a través de una entidad participada, en condiciones que 
se consideren compatibles con su buen fin, siempre que reúnan los requisitos exigidos al adjudicatario. 
c) Cuando la ejecución del contrato lleve aparejados costes de inversión iniciales y se prevea que las 
obras o equipamientos que se generen vayan a incorporarse al patrimonio de la entidad contratante 
al concluir o resolverse el contrato, podrá establecerse que, cuando proceda la resolución del contrato, 
la entidad contratante pueda poner a disposición de los acreedores una cantidad no superior al 
80 por ciento del coste real de las inversiones realmente ejecutadas detrayendo esta cantidad de la 
liquidación del contrato”. 
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de la construcción e instalación de obras, equipos, sistemas y productos 
complejos, así como de su mantenimiento y explotación.

Sobre el tema, María Hernando Rydings16 explica que:

“Esta afirmación inicial nos podría poner sobre la pista de que 
efectivamente el contrato de colaboración va a tener normalmente por 
objeto actuaciones complejas en las que el contratista se obligue a la 
realización conjunta de varias prestaciones y que las mismas se realicen 
de forma integrada, es decir, bajo la cobertura de un único contrato. 
De esta forma, para la realización de este tipo de prestaciones no va a 
ser necesario acudir a la celebración de un contrato mixto o de vários 
contatos sucesivos para la consecución de la actuación que persiga la 
Administración”.

Esta característica de actuación global e integrada está fuertemente 
conectada con la experiencia británica conocida como private finance 
initiative, en la cual, en términos generales, la actividad del operador 
privado incluye, además de la construcción de la obra, la prestación de un 
servicio público.  

Como hemos visto, en cuanto a las actuaciones previstas en el 
artículo 11, los contratos de colaboración no tendrán como objeto solamente 
prestaciones de servicios públicos asumidos por la Administración, sino 
también aquellas definidas como de interés general (letra d).

De esta manera, se puede concluir que el objeto del contrato de 
colaboración no está restringido a los servicios de titularidad pública, o 
sea, podrá también comprender una actuación destinada a satisfacer el 
interés general.   

Además de eso, ante la naturaleza de los objetos descritos por el 
texto del artículo 11, que no son propiamente nuevos en el ordenamiento 
jurídico español, parte de la doctrina entiende que el contrato de 
colaboración no es una nueva modalidad de contrato público, sino una 
nueva técnica contractual.

En este sentido, Andrés Jiménez Díaz defiende que17:

“(...) la multiplicidad de objetos posibles y la inexistencia de un objeto 
propio y distinto del contrato de colaboración, hace de éste un contrato 

16  HERNANDO RYDINGS, María, op. cit., p. 379.

17  JIMÉNEZ DÍAZ, Andrés, op. cit., p. 289.
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singular, lo que nos ha permitido afirmar que más que un nuevo 
contrato propiamente dicho, definido por un nuevo objeto, se trata de 
una nueva técnica contractual, aplicable subsidiariamente en la medida 
en que la colaboración ofrezca alguna ventaja sobre los contratos típicos 
hasta ahora conocidos”.

Este posicionamiento está relacionado con la característica de la 
subsidiariedad de los contratos de colaboración, tema que será analizado 
más adelante.     

II.2 La Complejidad del Contrato de Colaboración

La Exposición de Motivos de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público, derogada por el Real Decreto Legislativo 3/2011 (que aprobó el 
Texto Refundido), ya aclaraba que los contratos de colaboración entre el 
sector público y el sector privado podrían ser utilizados para la obtención 
de “prestaciones complejas o afectadas de una cierta indeterminación 
inicial, y cuya financiación puede ser asumida, en un principio, por el 
operador privado, mientras que el precio a pagar por la Administración 
podrá acompasarse a la efectiva utilización de los bienes y servicios que 
constituyen su objeto”.

Como hemos visto en la lectura del artículo 11 del Texto Refundido, 
junto con el contrato de colaboración está presente la idea de complejidad o 
dificultad. Como complemento a la referida norma, el artículo 134, también 
del Texto Refundido, intenta aclarar cuál sería el verdadero significado 
del requisito de la complejidad. En este sentido, establece que el órgano 
contratante, al elaborar el documento de evaluación, deberá manifestar 
que, “(...) habida cuenta de la complejidad del contrato, no se encuentra 
en condiciones de definir, con carácter previo a la licitación, los medios 
técnicos necesarios para alcanzar los objetivos proyectados o de establecer 
los mecanismos jurídicos y financieros para llevar a cabo el contrato”.

Tal línea de razonamiento igualmente es utilizada por el artículo 
180, apartado 2, del Texto Refundido. Así, al tratar del diálogo competitivo, 
referida norma determina que: 

“(...) se considerará que un contrato es particularmente complejo cuando 
el órgano de contratación no se encuentre objetivamente capacitado para 
definir, con arreglo a las letras b), c) o d) del apartado 3 del artículo 117, 
los medios técnicos aptos para satisfacer sus necesidades u objetivos, o 
para determinar la cobertura jurídica o financiera de un proyecto”.
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Por lo tanto, se puede observar que el requisito de la complejidad 
está relacionado, básicamente, con los aspectos técnicos, jurídicos o 
financieros del proyecto, que imposibilitan la adecuada definición de los 
elementos del contrato de colaboración.

Con acierto y precisión, María Hernando Rydings afirma que18:

“La idea, por tanto, es que la Administración o entidad contratante no 
está en condiciones de definir los términos del contrato por no poder 
concretar los medios técnicos, los mecanismos jurídicos o financieros, 
y así lo debe hacer constar en el documento de evaluación que 
deberá realizar con carácter prévio a la iniciación del correspondiente 
expediente de contratación”.

Sin embargo, debemos resaltar que, algunos autores, como por 
ejemplo Andrés Jiménez Díaz19, defienden el posicionamiento en el sentido 
de que:

“(...) no es (...) la definición de los mecanismos financieros del contrato 
lo que contará en la elección del contrato de colaboración, sino las 
dificultades de financiar el contrato, la insuficiencia de los recursos 
públicos para hacer frente a la ejecución del proyecto, la que se constituirá 
en causa decisiva en la opción a favor del contrato de colaboración”.   

Así, las dificultades relacionadas con los aspectos técnicos y jurídicos 
podrían ser resueltas de otras maneras, como por ejemplo por medio 
de una licitación de un contrato previo de servicios. Por tanto, para los 
seguidores de esta línea de pensamiento, la insuficiencia de los recursos 
públicos, junto con otras ventajas financieras, constituiría una causa legal 
para la formalización del contrato de colaboración entre el sector público 
y el sector privado.             

II.3  Subsidiariedad y Actuaciones Preparatorias            

Como ya hemos comentado, el contrato de colaboración será 
utilizado solo en los casos más complejos, en los cuales la Administración 
Pública no sea capaz de establecer o fijar los medios técnicos, jurídicos o 
financieros para responder a sus necesidades.

Además de este criterio de complejidad, el Texto Refundido también 
determina que el contrato de colaboración podrá ser celebrado solamente 

18  HERNANDO RYDINGS, María, op. cit., p. 390.

19  JIMÉNEZ DÍAZ, Andrés, op. cit., p. 279-280.
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cuando otras clases alternativas de contratos administrativos no permitan 
la satisfacción de los objetivos públicos.

En este sentido, el artículo 11.2 del mencionado Texto dispone que 
solo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y 
el sector privado “(...) cuando previamente se haya puesto de manifiesto, 
en la forma prevista en el artículo 134, que otras fórmulas alternativas de 
contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas”.

Se percibe así, que la característica de la subsidiariedad del 
contrato de colaboración está, en gran medida, vinculada a la amplitud 
de su propósito. Como ha sido señalado y defendido por María Hernando 
Rydings, de acuerdo con la configuración del objeto del contrato de 
colaboración previsto en el artículo 11.1, en principio, éste podría ser 
utilizado en sustitución de cualquier otra forma contractual20.

En otras palabras21:

“(...) la subsidiariedad del contrato de colaboración sería una 
consecuencia lógica de la ‘doble vía’ que se ofrece en la Ley para obtener 
una misma prestación y, por lo tanto, antes de proceder a celebrar un 
contrato de colaboración será necesário comprobar, en la forma prevista 
en el artículo 134, que la satisfación de finalidades públicas se conseguirá 
de una manera más satisfactoria a través del contrato de colaboración en 
comparación con las fórmulas contractuales recogidas en el TRLCSP”.

Siguiendo también esta línea de razonamiento, Andrés Jiménez 
Díaz22 afirma que:

“Así se explica el carácter subsidiario del contrato, que no significa otra 
cosa que exigir al órgano de contratación que explora la doble vía que a 
partir de este momento se le ofrece para licitar y adjudicar prácticamente 
cualquier contrato, eligiendo la que presente mayor interes en términos 
de eficacia, de modo que la colaboración solo podrá elegirse cuando se 
muestre como la solución más eficaz”.

Ante tales constataciones, se puede decir que el contrato de 
colaboración podrá ser celebrado solo cuando estén presentes los requisitos 
de la complejidad y de la subsidiariedad. Así, el órgano estatal interesado 

20 HERNANDO RYDINGS, María, op. cit., p. 393.

21 Ibid., p. 393.

22 JIMÉNEZ DÍAZ, Andrés, op. cit. p., 282.
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deberá demostrar, además de la complejidad, la presencia de alguna ventaja 
comparativa sobre la contratación convencional23, como por ejemplo en las 
condiciones de reparto de riesgos entre las partes contratantes.       

Por otro lado, para demostrar y comprobar la presencia del requisito 
de la subsidiariedad, la Administración Pública interesada, por medio 
del procedimiento de las actuaciones preparatorias, deberá elaborar un 
documento de evaluación y afirmar que no se encuentra en condiciones 
de determinar las fórmulas necesarias para alcanzar los objetivos 
proyectados24. 

Sobre el tema de las actuaciones preparatorias, que se constituyen en 
la fase preliminar del diálogo competitivo y de la adjudicación, el artículo 
134, en su apartado 1, del Texto Refundido, determina que:

“Con carácter previo a la iniciación de un expediente de contrato de 
colaboración entre el sector público y el sector privado, la Administración 
o entidad contratante deberá elaborar un documento de evaluación en 
que se ponga de manifiesto que, habida cuenta de la complejidad del 
contrato, no se encuentra en condiciones de definir, con carácter previo 
a la licitación, los medios técnicos necesarios para alcanzar los objetivos 
proyectados o de establecer los mecanismos jurídicos y financieros 
para llevar a cabo el contrato, y se efectúe un análisis comparativo 
con formas alternativas de contratación que justifiquen en términos 
de obtención de mayor valor por precio, de coste global, de eficacia o 
de imputación de riesgos, los motivos de carácter jurídico, económico, 
administrativo y financiero que recomienden la adopción de esta 
fórmula de contratación”.

  Como se puede verificar, el documento de evaluación, por medio 
de un análisis comparativo, también deberá demostrar las ventajas de 
la utilización del contrato de colaboración sobre otras modalidades 
23 En la forma prevista en el artículo 134 del Texto Refundido.

24 En este tema, Santiago González-Varas Ibáñez nos explica que: “En el régimen jurídico de las 
actuaciones preparatorias de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado 
destaca la fase de evaluación previa, recogida en el artículo 118 de la LCSP. Este énfasis en la regulación 
de una fase de evaluación previa se explica por la propia idiosincrasia de este tipo de proyectos, 
generalmente complejos. Importante es que la Administración, en la línea de las afirmaciones que 
supra exponíamos, valore adecuadamente si, pese al espejismo muchas veces de este tipo de fórmulas 
financieras que tanto atraen al sector privado, realmente le conviene para la mejor realización de 
los intereses públicos (lo que seguramente será el caso) o si finalmente el atractivo empresarial se 
difumina mediante un examen más a fondo que pone de manifiesto más riesgos y desembolsos que 
aquellos que ocasionan las viejas formas contractuales que sirven a igual fin, ya que el contrato de 
colaboración pretende abrir los cauces de las formas de gestión (lo que es positivo) pero no obligar a 
encauzar proyecto alguno de esta manera” (op. cit., p. 179).    
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contractuales, en criterios como la obtención de mayor valor por precio, 
de coste global, de eficacia o de imputación de riesgos (Public Sector 
Comparator)25.

Igualmente, es necesario distinguir entre el documento de 
evaluación y el programa funcional como fases distintas de las actuaciones 
preparatorias.

En efecto, la elaboración del mencionado programa funcional se 
constituye en la segunda fase de las actuaciones preparatorias y el órgano 
estatal interesado en la contratación describirá todos los elementos básicos 
que informarán el diálogo con los candidatos y que se incluirá en el 
documento descriptivo del contrato.

En este sentido26:

“al documento descriptivo debe añadirse el llamado programa 
funcional. Éste surge de la evaluación previamente realizada y se sitúa 
como pieza básica para centrar el futuro diálogo con los candidatos a la 
adjudicación del contrato (no con los contratistas como erróneamente 
afirma la Ley, puesto que en el diálogo participan todos los candidatos, 
también los que no resulten adjudicatários, como lo prueba la rúbrica 
del art. 166 de la Ley) y, al menos, ha de identificar ‘la naturaleza y 
dimensión de las necesidades a satisfacer, los elementos jurídicos, 
técnicos o econômicos mínimos que deben incluir necesariamente las 
ofertas para ser admitidas al diálogo competitivo, y los critérios de 
adjudicación del contrato’ (art. 119 LCSP)”.

En el próximo epígrafe, serán analizadas de forma más 
pormenorizada las diferentes fases del procedimiento de adjudicación 
aplicable a los contratos de colaboración.  

II.4  Procedimiento de Adjudicación. Diálogo Competitivo            

Después de la elaboración del programa funcional y del documento 
descriptivo, el órgano de contratación providenciará la apertura del 

25 Sobre el denominado Public Sector Comparator, son precisas las palabras de Julio V. González García: 
“(...) como un elemento preparatorio de la decisión sobre recurrir a este procedimiento, se encuentra 
la obligación de realizar lo que, en otros lugares en los que está más extendido, se denomina Public 
Sector Comparator, esto es, un examen comparativo entre las posibilidades del sector público para el 
desarrollo del proyecto y la capacidad de la iniciativa privada. El PSC consiste en una evaluación 
hipotética de los costes que se pudieran deducir durante la vida del CPP, teniendo en cuenta que 
dicho proyecto fuera desarrollado por la Administración y ajustado por la valoración de los riesgos” 
(op. cit., p. 25). 

26 JIMÉNEZ DÍAZ, Andrés, op. cit., p. 306.
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procedimiento de adjudicación del contrato de colaboración, que se 
desarrollará, básicamente, en tres fases: 1) – apertura del procedimiento y 
solicitudes de participación (artículo 181); 2) – diálogo con los candidatos 
(artículo 182); y, 3) – presentación y examen de las ofertas (artículo 183).

Con la publicación del anuncio de licitación, el órgano interesado 
demostrará cuales son sus necesidades y requisitos. A continuación, los 
candidatos interesados deberán manifestar sus intenciones de participar 
en el diálogo y la Administración Pública deberá seleccionarlos de acuerdo 
con los criterios propuestos. Una vez seleccionados los participantes, el 
órgano contratante empezará la etapa de los diálogos27.

El Texto Refundido, en su artículo 179, define el diálogo competitivo 
como el procedimiento por el cual “el órgano de contratación dirige un 
diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, 
a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus 
necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos 
presenten una oferta”.

En este punto conviene resaltar que los contratos de colaboración 
entre el sector público y el sector privado se adjudicarán siempre por 
medio del procedimiento del diálogo competitivo, salvo en el caso previsto 
en el artículo 170.a)28 del Texto Refundido, que adoptará el procedimiento 
negociado con publicidad29.

27 Acerca del procedimiento de diálogo competitivo, Matilde Carlón Ruiz nos explica que: “A través 
de este procedimiento, la colaboración del particular se incrusta durante todo el proceso contractual. 
Desde las fases primigenias del contrato, en las que la Administración contratante solo identifica 
a priori un fin, que los distintos licitadores potenciales Le ayudarán a concretar incorporando sus 
especiales conocimientos sobre el objeto contractual, y durante el propio proceso contractual – 
dialogado –, que queda permanentemente abierto a la adaptación de aquél y de las ofertas de los 
licitadores. Todo lo cual genera, como es evidente, riesgos para el principio de igualdad de trato entre 
los distintos concurrentes al proceso y para la garantía misma del interes general, en la medida en 
que la Administración contratante puede verse médiatizada por los intereses de aquéllos” (El nuevo 
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Revista Española de Derecho 
Administrativo, Madrid, nº 140, octubre/diciembre, 2008, p. 671).       

28 El artículo 170 a) determina que: “En los términos que se establecen para cada tipo de contrato en 
los artículos siguientes, los contratos que celebren las Administraciones Públicas podrán adjudicarse 
mediante procedimiento negociado en los siguientes casos: a) Cuando las proposiciones u ofertas 
económicas en los procedimientos abiertos, restringidos o de diálogo competitivo seguidos 
previamente sean irregulares o inaceptables por haberse presentado por empresarios carentes 
de aptitud, por incumplimiento en las ofertas de las obligaciones legales relativas a la fiscalidad, 
protección del medio ambiente y condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 119, por infringir 
las condiciones para la presentación de variantes o mejoras, o por incluir valores anormales o 
desproporcionados, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones originales del 
contrato”.

29  Artículo 180, apartado 3, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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La fase de diálogo con los candidatos puede ser considerada la 
principal del procedimiento de adjudicación, ya que, como ha sido bien 
aclarado por María Hernando Rydings, “(...) el objeto del mismo es 
determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades, 
en base a las soluciones propuestas por los participantes”30.

Así, en tal etapa del procedimiento, el órgano de contratación 
desarrollará un diálogo con todos los seleccionados, con respeto al 
principio de la competencia31, y definirá las formas más adecuadas para 
satisfacer sus carencias. Además, podrán ser debatidos todos los elementos 
y aspectos inherentes al futuro contrato.

Otra característica interesante es que el procedimiento de 
adjudicación podrá ser articulado en fases sucesivas, con la finalidad de 
reducir progresivamente el número de soluciones a examinar durante la 
fase de diálogo, siempre mediante la aplicación de los criterios previstos 
en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo.

En relación con la parte final de la fase de diálogos, es importante 
destacar que el órgano interesado proseguirá con el procedimiento 
hasta que se encuentre en condiciones de determinar la precisión de las 
soluciones que puedan responder a sus necesidades.   

A continuación, y una vez cerrado el diálogo, el órgano de 
contratación invitará a los participantes a que presenten su oferta final, 
“(...) basada en la solución o soluciones presentadas y especificadas 
durante la fase de diálogo, indicando la fecha límite, la dirección a la que 
deba enviarse y la lengua o lenguas en que puedan estar redactadas, si se 
admite alguna otra además del castellano”32.

Finalmente, durante la fase de presentación y examen de las 
ofertas, el órgano de contratación, respetando siempre la prohibición de 
modificación de los elementos fundamentales, podrá solicitar precisiones, 
aclaraciones, ajustes o informaciones complementarias relativas a las 
ofertas presentadas por los candidatos.

30 HERNANDO RYDINGS, María, op. cit., p. 470.

31 De acuerdo con el artículo 182, apartado 2, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, “(...) durante el diálogo, el órgano de contratación dará un trato igual a todos los licitadores 
y, en particular, no facilitará, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto al resto”. 

32 Artículo 182, apartado 4 (parte final), del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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Tras esta etapa, serán analizadas y evaluadas las ofertas siguiendo 
los criterios de adjudicación fijados en el anuncio de licitación o en el 
documento descriptivo, seleccionándose la propuesta económicamente 
más ventajosa. En este punto, el Texto Refundido, en su artículo 183.2, realza 
que la valoración de las ofertas presentadas considerará, necesariamente, 
varios criterios, “sin que sea posible adjudicar el contrato únicamente 
basándose en el precio ofertado”.      

II.5  Reparto de Riesgos y Mayor Valor por Precio            

Dos de las principales innovaciones del nuevo contrato de 
colaboración entre el sector público y el sector privado están estrechamente 
relacionadas con el régimen de riesgos y el mayor valor por precio (value 
for Money).

Como hemos señalado, siguiendo la previsión y las directrices 
establecidas en el artículo 134 del Texto Refundido, antes de iniciarse 
un expediente de contrato de colaboración, el órgano interesado 
deberá elaborar un documento previo de evaluación y efectuar, entre 
otras cuestiones, un análisis comparativo con fórmulas alternativas de 
contratación (instrumentos convencionales) para demostrar las ventajas 
en términos de obtención de mayor valor por precio, de coste global, de 
eficacia o de imputación de riesgo.

Así, partiendo de la experiencia británica, la legislación española 
exige que los responsables de la Administración Pública interesada 
comprueben que la celebración del contrato de colaboración es la mejor 
opción y que ofrecerá, en consecuencia, un mayor valor por precio en 
comparación con las otras fórmulas de contratación.

Sobre el concepto de mayor valor por precio, María Hernando 
Rydings nos explica que33:

“(...) no se está refiriendo al menor coste que tendría la operación en 
caso de ejecutarse a través de un contrato de colaboración. El value for 
Money, podía ser definido como la combinación óptima que debería 
existir entre los costes totales de un proyecto, la calidad de los bienes y 
servicios que se obtengan en su ejecución y el grado de satisfacción de 
los consumidores de los mismos”.

33 HERNANDO RYDINGS, María, op. cit., p. 396.



290

Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 39, n. 1, p. 273 - 294, 2014

Fernando Zanetti Stauber

En efecto, la mejor comprensión del mayor valor por precio (value for 
Money) está relacionada con la idea de eficiencia, tanto en los gastos de las 
Administraciones como también en la prestación de los servicios públicos.

Así, en otras palabras, la noción que identifica las experiencias 
de colaboración público privada, “(…) no es otra que la utilización más 
eficiente de los recursos públicos, la prestación más eficaz de los servicios 
públicos y la ejecución de los proyectos de instalaciones, infraestructuras 
y equipamientos sobre los que se sustentan aquellos servicios, también en 
términos de mayor eficiencia”34.   

De esta forma, para determinar si un proyecto es la mejor opción 
para satisfacer el interés público y si ofrecerá, al final, un mayor valor por 
precio, los interesados deberán realizar diversos análisis comparativos, en 
especial sobre el régimen de retribución del sector privado y el régimen de 
transferencia de riesgos entre los contratistas.

Como se puede percibir, los criterios de repartición de los riesgos 
entre los contratantes son de fundamental importancia para decidirse por 
la utilización del contrato de colaboración. 

En este tema, es interesante destacar que cada parte en el contrato 
(Poder Público y particular) tendrá una mejor posición para gestionar 
determinados riesgos. Así, su adecuada distribución permite que durante 
la ejecución del objeto del contrato sea prevenida la aparición de hechos 
costosos e indeseables. Una vez evitado o controlado el surgimiento de 
tales hechos, será mejor y más eficiente la prestación de los servicios por 
parte del contratista, aumentando, en consecuencia, la calidad de los 
gastos públicos.  

En el sistema jurídico español, una de las principales normas 
relacionadas con el tema de los riesgos es el artículo 215 del Texto 
Refundido, el cual establece que la ejecución del contrato se realizará a 
riesgo y ventura del contratista, “(...) sin perjuicio de lo establecido para 
el de obras en el artículo 231, y de lo pactado en las cláusulas de reparto 
de riesgo que se incluyan en los contratos de colaboración entre el sector 
público y el sector privado”.

Como se observa en el referido artículo, la previsión legal en cuanto 
a la repartición de riesgos en los contratos específicos de colaboración 

34  JIMÉNEZ DÍAZ, Andrés, op. cit., p. 283.
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entre el sector público y el sector privado es más abierta, dependiendo de 
lo pactado por las partes interesadas35.

También sobre el tema, en especial sobre las modalidades de riesgos 
que deberán ser repartidos, el artículo 136 b) del Texto Refundido determina 
que los contratos de colaboración incluirán necesariamente estipulaciones 
referidas a las condiciones de reparto de riesgos entre la Administración y 
el contratista, “(...) desglosando y precisando la imputación de los riesgos 
derivados de la variación de los costes de las prestaciones y la imputación 
de los riesgos de disponibilidad o de demanda de dichas prestaciones”.

Este artículo nos indica, aunque no sean los únicos, cuáles son 
los posibles riesgos vinculados a un proyecto de colaboración público 
privada. Además de la variación de costes, del riesgo de la demanda y 
de la disponibilidad, pueden ser mencionados los riesgos de ejecución, de 
diseño, de obsolescencia y financiero36.

Cabe destacar también que la transferencia de los riesgos a los 
operadores privados en los contratos de colaboración deberá ser en 
proporción sustancial, o sea, el órgano público contratante no podrá 
asumir la mayoría de los riesgos de la actividad.

35  Carmen Chinchilla Marín, al tratar del clausulado del contrato de colaboración y, específicamente, de 
la cláusula de repartición de los riesgos, nos enseña que la referida clase contractual tiene que contener 
una estipulación sobre “el reparto de riesgo entre la Administración y el contratista, desglosando y 
precisando la imputación de los riesgos derivados de la variación de los costes de las prestaciones 
y la imputación de los riesgos de disponibilidad o de demanda de dichas prestaciones. Como ya 
dijimos en su momento, de este apartado del precepto parece deducirse que el reparto de riesgos es 
consustancial a este tipo de contrato y, a su vez, que al reparto de riesgos es consustancial la variación 
del precio a pagar en función de los criterios aquí expresados, esto es, disponibilidad o demanda” 
(El nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Revista Española de 
Derecho Administrativo, Madrid, nº 132, octubre/diciembre, 2006, p. 633). 

36  Acerca de las posibles modalidades de riesgos en los contratos de colaboración público privada, 
Julio V. González García nos explica que: “No obstante, esta transferencia de riesgos se ha de efectuar 
si queremos que no se consolide en las cuentas públicas a una transferencia suficiente de riesgos al 
socio particular; de tal manera que éste asuma los riesgos de construcción y los de demanda o de 
disponibilidad, en función de la modalidad contractual ante la que nos encontremos. Transferencia 
de riesgos que ha de ser lo más precisa posible, de tal manera que en el contrato que se firme entre 
Administración y contratista se avance algo más que estos tres tipos de riesgos, dividiendo entre 
los derivados del diseño, la construcción – básicamente la descoordinación entre lo presupuestado 
y los costes reales y los derivados de las demoras – , la explotación – continuidad y calidad del 
servicio pactado con la Administración – , mantenimiento, de la propiedad del bien, financieros, 
de transferencia de titularidad, en los casos de ulterior arrendamiento, de desarrollo y adaptación a 
las nuevas tecnologías y los de compra. Todos ellos deberán estar delimitados en el contrato que se 
concierte entre la Administración y el contratista” (op. cit., p. 13-14).
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Sin embargo, también es necesario subrayar que no todos los riesgos 
podrán ser transferidos al contratista privado, de forma indiscriminada, 
puesto que, en tal situación, ningún operador del mercado podría 
interesarse por la actividad. Como ya señalamos, una buena repartición 
de los riegos es fundamental para el contrato de colaboración y para la 
eficiente prestación de los servicios públicos. Por tanto, es interesante que 
sean transferidos a los socios privados solo los riesgos mejor gestionados 
por ellos, dependiendo, así, de cada caso.

III  CONCLUSIONES

Como podemos ver, el contrato de colaboración entre los sectores 
público y privado es una figura contractual nueva en el ordenamiento 
jurídico español y presenta como paradigmas y antecedentes más próximos 
las experiencias británica (public private partnerships) y francesa (contrat du 
partenariat).

Asimismo, tal modalidad de contrato, juntamente con el contrato 
de concesión de obras públicas, puede ser considerada una figura típica 
de la colaboración contractual, con su previsión en diversos artículos del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

En efecto, si los órganos públicos españoles comprenden y aplican 
el contrato de colaboración de manera adecuada, con el debido respeto a 
las directrices legales, al principio de la estabilidad presupuestaria y, en 
especial, a la adecuada repartición de los riesgos entre el Poder Público 
y los particulares, tal figura contractual podrá contribuir sobremanera 
a la mejora de los gastos de las Administraciones y a la eficiencia de los 
servicios públicos.

Así, a nuestro juicio, aunque su régimen jurídico no esté libre de 
críticas, dicho contrato, si es utilizado de forma apropiada por los poderes 
adjudicadores, puede ser considerado un avance en la contratación pública 
española.  
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