
















APRESENTAÇÃO

Este volume 38 da Revista Jurídica da Procuradoria Geral do 
Distrito Federal marca o reinício de sua publicação, ocorrida pela última 
vez no ano de 2003, após um longo período de interrupção que perdurara 
igualmente por quase uma década.

Apesar de todo esse tempo de inatividade, a Revista de algum 
modo sempre esteve presente no imaginário mesmo daqueles que não 
chegaram a presenciar o lançamento de qualquer uma de suas edições 
anteriores.

Pois agora, com a presente publicação, essa realidade começa a ser 
alterada.

Conforme o próprio leitor irá perceber, esta é uma edição de 
retomada, longe ainda do ideal. Não obstante, já representa o fruto do 
esforço que vem sendo apreendido pelo Centro de Estudos para adequar 
ao máximo a nossa Revista às exigências atuais aplicáveis aos periódicos 
cientí cos mais bem classi cados em circulação no País.

Sem dúvida, o resgate dessa publicação devolve a Procuradoria 
Geral do Distrito Federal ao lugar de destaque ocupado por outros órgãos 
de Advocacia de Estado que igualmente mantêm periódicos de qualidade. 
Por isso, representa motivo de orgulho para todos aqueles que integram a 
nossa Casa Jurídica e de alegria à comunidade em geral, os quais voltarão a 
contar com um quali cado veículo especializado de divulgação cientí ca.

Uma excelente leitura a todos e até o próximo volume!

Brasília, 11 de julho de 2013.

Marcelo Augusto da Cunha Castello Branco
Procurador-Geral do Distrito Federal





















































A NOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO DIREITO 
BRASILEIRO

Paulo José Machado Corrêa1*

Resumo: Pretende-se examinar a noção de serviço público no direito 
brasileiro, a  m de veri car como evoluiu a doutrina brasileira em relação 
ao assunto, e em que medida foi capaz de desenvolver uma noção própria 
de serviço público. Inicialmente, far-se-á o exame da evolução da noção 
de serviço público no direito administrativo em geral, de modo a se 
compreender quais foram historicamente as contribuições doutrinárias 
mais relevantes e o desdobramento teórico que o instituto assumiu, assim 
como as crises por que passou e a sua concepção no moderno Direito 
Comunitário Europeu. Em seguida far-se-á o exame da noção de serviço 
público nos diversos momentos da história constitucional do Brasil. Com 
isso, pretende-se chegar a algumas conclusões sobre a noção atual de 
serviço público na doutrina brasileira e a in uência das transformações 
pelas quais vêm passando o instituto.

Palavras-chave: Administrativo. Serviço público. Noção. Evolução.

Abstract: The objective of this work is to examine the concept of 
public services according to the Brazilian Law, in order to verify how 
the Brazilian doctrine has evolved with regard to this subject, and 
in which extent it has been able to develop its own understanding 
of public services. Initially, the examination of the evolution of the 
concept of public services according to General Administrative Law 
will be made, so as to understand which were the most relevant 
historical doctrinal contributions and the theoretical evolution of 
the institute, as well as the crises which its concept went through 
in the evolution of the European Common Law. Afterwards, the 
examination of the concept of public services in the diverse moments 
in the Brazilian Constitutional History will also be carried out. With 
this, this article has the objective to reach some conclusions about the 
current doctrinal concept of public services and the in uence of the 
transformations which the institute is passing through.

*1 Mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília � UniCEUB. Professor de 
Direito Processual Civil no UniCEUB. Procurador do Distrito Federal e Advogado em Brasília.
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1 INTRODUÇÃO

Pretende-se no presente trabalho examinar a noção de serviço 
público no direito brasileiro, a  m de veri car como evoluiu a doutrina 
administrativa pátria em relação ao assunto, e em que medida foi capaz 
de desenvolver uma noção própria de serviço público.

Nesse propósito, buscar-se-á inicialmente o exame da evolução da 
noção de serviço público no direito administrativo em geral, de modo a 
se compreender quais foram historicamente as contribuições doutrinárias 
mais relevantes e o desdobramento teórico que o instituto assumiu, 
especialmente nos países da Europa (França, Itália, Espanha, Alemanha 
e Grã-Bretanha), assim como as crises por que passou e a sua concepção 
no moderno Direito Comunitário Europeu.

Em seguida se passará ao exame da noção de serviço público nos 
diversos momentos da história constitucional do Brasil, a partir da leitura dos 
dispositivos constitucionais pertinentes e da análise das principais contribuições 
doutrinárias para a  xação da noção de serviço público no direito brasileiro.

Al m, pretende-se chegar a algumas conclusões sobre a noção 
atual de serviço público na doutrina brasileira e a in uência das 
transformações pelas quais vêm passando o instituto, que repercutem e 
certamente continuarão a repercutir sobre a ordem jurídica pátria.
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2  A NOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO DIREITO ADMINISTRATIVO 

Serviço público e direito administrativo são ideias intimamente 
relacionadas. A tal ponto chega essa associação, que a famosa Escola do 
Serviço Público, ou Escola de Bordeaux, forjada no início do século XX 
na França por Léon Duguit e Gaston Jèze, pretendeu reduzir o direito 
administrativo à disciplina dos serviços públicos1.

Com efeito, ainda que não mais se admita modernamente a redução 
do direito administrativo ao campo dos serviços públicos, é curioso notar 
que mesmo nos antecedentes históricos da organização estatal já se podia 
identi car a preocupação das autoridades com o exercício de determinadas 
atividades para a promoção do interesse coletivo. Diogo Freitas do Amaral, 
examinando a evolução histórica da Administração Pública ao longo dos 
diversos tipos históricos de Estado, observa que é com o Estado oriental (do 
terceiro ao primeiro milênio a.C) que surgem as primeiras Administrações 
Públicas2. Como relata o administrativista lusitano

As primeiras administrações públicas da histórica nascem quando 
os imperadores constituem, sob a sua imediata direcção, corpos de 
funcionários permanentes, pagos pelo tesouro público, para cobrar 
impostos, executar obras públicas e assegurar a defesa contra o 
inimigo externo.

Ao lado dos fenómenos acima referidos, outros despontam na 
mesma época histórica e apresentam o maior interesse para nós � a 
criação de órgão e serviços centrais junto do imperador; a divisão do 
território em áreas ou zonas onde são instalados os delegados locais 
do poder central; a adopção de medidas e práticas  scalizadoras da 
actividade dos particulares; e a assunção pelos poderes públicos de 
responsabilidades directas no campo económico, social e cultural3.

Da mesma forma, também nos outros tipos históricos de Estado, 
como no Estado grego, romano, medieval e moderno4, veri car-se-á, em 

1 Cf. LE MESTRE, Renan. op. cit. p. 22; MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1969. p. 140; MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 11. 
ed. São Paulo: RT, 2007. p. 314.

2 AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, 1993. vol. I. p. 52.

3 Ibid. p. 53.

4 Ibid. p. 54-70.
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maior ou menor escala, a prestação de serviços de interesse geral como 
atividades a encargo do Estado.

Não obstante a riqueza para o Direito Administrativo dessa análise 
histórica, que serve inclusive para investigar a partir de que momento se 
pode falar em tal disciplina como ramo autônomo do direito5, interessa 
para a de nição da noção de serviço público o ano de 1873, quando o 
Tribunal de Con itos aprecia o caso Blanco (uma ação de responsabilidade 
extracontratual movida contra o Estado pelos parentes de uma menina 
atropelada por um vagão de uma indústria de manufatura de tabaco de 
Bordeaux) e estabelece como critério para a determinação da competência 
da jurisdição administrativa a execução de um serviço público6. Como 
observa Renan Le Mestre, a decisão do caso Blanco a gura-se relevante 
a partir de três pontos de vista: i) ela signi ca o abandono de nitivo 
da teoria do Estado-devedor, deduzida dos textos revolucionários; ii) o 
Tribunal de Con itos de ne a competência do juiz administrativo; e iii) 
a rma-se a autonomia do regime de responsabilidade pública7. A partir 
de então, está aberta a trilha que permitirá o amadurecimento da doutrina 
e a criação da noção de serviço público.

Assim, no início do século XX, surge a Escola do Serviço Público, 
cujos principais expoentes são Léon Duguit e Gaston Jèze8.

Duguit desenvolve inicialmente seu pensamento na seara da Teoria 
Geral do Estado e do Direito Constitucional, para depois então chegar 
aos domínios do Direito Administrativo9. Tal informação é relevante para 
compreender o desenvolvimento de suas ideias. Nesse contexto, observa-
se que Duguit rejeita a ideia defendida pelos teóricos da Escola Alemã 

5 Para um panorama geral sobre tal questão, com a indicação das duas correntes doutrinárias que 
controvertem sobre o momento em que se poderia considerar o nascimento do direito administrativo, 
con ra-se: MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2. ed. São Paulo: RT, 2003. p. 13-28.

6 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. op. cit. p. 139; JUSTEN, Monica Spezia. A noção de serviço público 
no direito europeu. São Paulo: Dialética, 2003. p. 22-26; ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços 
públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p 97-100; LE MESTRE, Renan. op. cit. p. 24-25.

7 LE MESTRE, Renan. op. cit. p. 24-25.

8 Observe-se que Maurice Hauriou, já em 1892, utilizara a expressão serviço público, de nindo-o como �a 
organização criada por uma pessoa administrativa tendo em vista a satisfação de uma necessidade coletiva�. 
Por isso mesmo, Jean Rivero considera Hauriou o criador da expressão. Para ele, no entanto, a noção de 
serviço público não é o único fundamento do direito administrativo; ele se apóia também na noção de 
puissance publique. Por tal razão, tradicionalmente a doutrina não o  lia à Escola do Serviço Público. Con ra-
se: JUSTEN, Monica Spezia. op. cit. p. 40-43; ARAGÃO, Alexandre Santos de. op. cit. p. 90-97.

9 JUSTEN, Monica Spezia. op. cit. p. 29; ARAGÃO, Alexandre Santos de. op. cit. pp. 78 e 79.
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de que o Estado teria um direito subjetivo caracterizado pela chamada 
puissance publique, que seria livre para usar a seu modo, revelando assim um 
poder de dominação absoluto. Para o jurista francês, ao contrário, o poder 
é um fenômeno social, limitado pelo direito objetivo que é resultado das 
exigências da consciência social e da solidariedade nacional. Disso, podem 
ser extraídas duas consequências: i) os atos dos governantes se impõem 
aos governados apenas em conformidade com as regras objetivas; ii) a 
ação do Estado é condicionada, já que o poder dos governantes é limitado 
à atividade de serviço público e todo ato dos governantes é sem valor 
quando ele persegue outra meta que não a meta de serviço público10. 
Ele adere, portanto, ao chamado positivismo sociológico, segundo o 
qual o direito aplicável seria aquele socialmente aceito e integrado ao 
comportamento social. O Estado seria titular de poderes dentro de uma 
sociedade organizada para atingir o ideal da solidariedade social. E isso se 
faria por meio de serviços públicos, que seriam uma necessidade histórica, 
um dado objetivo da realidade. Toda a atuação do Estado estaria fundada 
no dever de realizar a  nalidade de solidariedade social11.

Destarte, para Duguit, constitui serviço público toda atividade cuja 
execução deve ser assegurada, regulada e controlada pelos governantes 
porque a execução destas atividades é indispensável à realização e ao 
desenvolvimento da interdependência social e são de tal natureza que 
não podem ser realizadas completamente sem a intervenção da força do 
governo12. E tais atividades podem ser constatadas objetivamente, de 
acordo com as necessidades da sociedade e seus anseios. Daí porque sua 
concepção pode ser chamada de objetiva ou material.

Muito embora Jèze fosse discípulo de Duguit, e tenha sido 
responsável por dar continuidade à Escola de Bordeaux, ele não aceitava 
a concepção objetiva de serviço público, por ser excessivamente vaga e 
imprecisa, na medida em que não se podiam identi car aquelas atividades 
que deveriam ser desempenhadas pelo Estado para a realização da 
interdependência social a não ser pelo exame volúvel da própria realidade 
histórica e social.

Assim, Jèze propõe uma concepção subjetiva de serviço público 
para corrigir a concepção objetiva de Duguit. Para ele, é o legislador ou 

10 LE MESTRE, Renan. op. cit. p. 23.

11 JUSTEN, Monica Spezia. op. cit. p. 29-40.

12 Con ra-se a de nição de Duguit em: Ibid. p. 35; ARAGÃO, Alexandre Santos de. op. cit. p. 82 e 83; LE 
MESTRE, Renan. op. cit. p. 23.
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o governante que erige uma determinada necessidade à categoria geral de 
serviço público. O serviço público passa a ser, então, regido pelo direito 
público, e não pelo direito privado. Jèze privilegia uma noção positivista 
legal de serviço público, contrapondo-se à noção de positivismo 
sociológico de Duguit13.

Jèze procura desse modo de nir serviço público não pelo que ele 
deve ser, mas sim pelo que ele é. Ele rejeita a abordagem sociológica e 
 losó ca de Duguit, a rmando que �se habla única y exclusivamente 
de servicios públicos cuando las autoridades de un país, en determinada 
época, deciden satisfacer las necesidades de interés general mediante el 
procedimiento del servicio público. La intención de los gobernantes es 
lo único que debe considerarse�14. Percebe-se que o elemento intencional 
desta de nição é primordial, pois ela está intimamente relacionada à 
vontade dos governantes e às escolhas políticas que eles adotam15. Por 
isso mesmo, sua concepção pode ser chamada de subjetiva ou funcional.

Enquanto a doutrina se desenvolve, a decisão Blanco foi 
redescoberta e reinterpretada no início do século XX pelo Tribunal 
de Con itos e pelo Conselho de Estado, permitindo a evolução da 
jurisprudência administrativa no sentido da aplicação de um regime 
exorbitante de direito público pelo juiz administrativo à gestão do serviço 
público pelas pessoas públicas16.

Tudo isso contribuiu para que na França o serviço público como 
instituição adquirisse tal prestígio, que Jacques Chevallier a rma que 
ele foi elevado à condição de um verdadeiro mito,  gurando entre �as 
imagens fundadoras sobre as quais se apóia a identidade coletiva�17.

E a sistematização levada a efeito pela doutrina francesa acerca 
da noção de serviço público não  cou restrita àquela nação, vindo a 
in uenciar outros países de tradição romano-germânica, fundados na 
civil law18. Foi o que ocorreu na Itália e na Espanha, onde a noção de 

13 JUSTEN, Monica Spezia. op. cit. p. 43-45.

14 JÈZE, Gaston. Princípios generales del derecho administrativo. tomo 2, Buenos Aires: Depalma. 1949, p. 19.

15 LE MESTRE, Renan. op. cit. p. 23-24.

16 LE MESTRE, Renan. op. cit. p. 25. Realizando uma análise mais detalhada, o autor comenta em seguida 
três outros casos importantes nesse contexto: o arrêt Terrier, de 1903; o arrêt Feutry, de 1908; e o arrêt 
Thérond, de 1910. Sobre o caso Terrier, vide também: JUSTEN, Monica Spezia. op. cit. p. 26-28.

17 Apud ARAGÃO, Alexandre Santos de. op. cit. p. 77.

18 Ibid. p. 76-77.
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serviço público não logrou tanta importância e acabou por guiar-se 
pelas contribuições francesas19. Já na Alemanha, a lenta evolução do 
direito administrativo repercute sobre a noção de serviço público. Ao 
contrário da França, em que as bases do direito administrativo são fruto 
direto das idéias revolucionárias, na Alemanha a cuidadosa elaboração 
sistemática e cientí ca da doutrina é responsável pela evolução do direito 
administrativo20.

Conforme observa Monica Spezia Justen, Ernst Forsthoff foi 
responsável por propor a rede nição do direito administrativo alemão 
com base nas funções do Estado voltadas a satisfazer as necessidades 
coletivas dos cidadãos. Concebeu a expressão Daseinsvorsorge para indicar o 
conjunto de funções mediante as quais a Administração presta serviços21. 
Desolocou, assim, o eixo da ação administrativa da atividade de polícia 
para a atividade de prestação de serviços ao público22.

Forsthoff ressalta que, na França, a situação da doutrina é mais 
confortável, pois o assunto (as prestações da Administração) é tratado 
a partir da noção de serviço público. Tal noção, contudo, não pode ser 
simplesmente transportada para o direito administrativo alemão. Assim, ele 
propõe o termo assistência vital (Daisensvorsorge), termo que excede o campo 
do direito administrativo, mas que revela a estreita relação que há do direito 
administrativo com o direito econômico, do trabalho, da seguridade23.

O pensamento de Forsthoff se baseia no modelo do  nal do século 
XIX que identi ca dois tipos de atividades administrativas: atividades 
de puissance publique (atividades cogentes, fruto do poder soberano) e 
atividades econômicas, exercidas em igualdades de condições com a 
iniciativa privada. Ele sustentará que mesmo as atividades econômicas, 
desde que destinadas para satisfazer necessidades sociais, submetem-se 
ao regime de direito público.

19 JUSTEN, Monica Spezia. op. cit. p. 77-103.

20 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas. 2004, p. 30.

21 JUSTEN, Monica Spezia. op. cit. p. 129-131. 

22 Forsthoff observa que desde sua origem o direito administrativo alemão pressupõe a antítese coação estatal 
e liberdade individual. Essa visão tradicional não é su ciente para o Estado moderno, que passa a assumir 
cada vez mais a responsabilidade por prestações (FORSTHOFF, Ernst. Tratado de Derecho Administrativo. 
Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1958. p. 473).

23 Ibid. p. 475.
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Não é difícil perceber, porém, que a noção de assistência vital se 
aproxima da concepção objetiva de Duguit24. Ressalte-se que com o  m da 
Segunda Guerra Mundial e a edição da Lei Fundamental de Bonn, de 1949, 
os direitos fundamentais passaram a ser associados à noção de Daseinsvorsorge 
desenvolvida por Forsthoff, garantindo assim perenidade à sua expressão.

Por outro lado, a Escola de Bordeaux não in uenciou na criação de 
uma noção de serviço público no direito inglês. Em grande medida isso 
se deve ao fato de que no regime do common law não há distinção entre 
direito público e direito privado, pois o direito privado tem aplicação 
ampla e genérica, prescindindo de um direito especí co como o direito 
administrativo: é o direito comum, é a rule of law que rege toda sorte de 
relações. A Administração não se submete a um conjunto de normas 
derrogatórias do direito comum,  cando sujeita ao controle do Poder 
Judiciário assim como os particulares25.

Não obstante, existem também aquelas atividades que são 
consideradas de interesse coletivo e que, portanto, podem servir de base 
para uma concepção material de serviço público, ainda que não haja uma 
sistematização doutrinária a respeito dos elementos que o caracterizariam.

Em 1991 é editada a Citizen�s Charter que se refere expressamente 
aos serviços públicos, assegurando um certo padrão de qualidade na 
prestação dos serviços aos cidadãos e permitindo-lhes reclamar caso esse 
padrão não esteja sendo respeitado.

Algumas diferenças, contudo, podem continuar a ser destacadas 
entre a ideia de serviço público na Grã-Bretanha em relação aos países 
do continente: i) ausência de uma teoria jurídica capaz de fornecer um 
referencial no que tange à atividade de interesse geral; ii) a relação entre o 
serviço prestado e o usuário não é de direito público, mas sim de consumo; 
e iii) continuidade e igualdade não são princípios, mas apenas decorrência 
do conteúdo da prescrição inserida na autorização para a prestação do 
serviço26.

Das semelhanças e diferenças que podem ser confrontadas na 
análise da ideia de serviço público nos diferentes ordenamentos jurídicos, 

24 JUSTEN, Monica Spezia. op. cit. p. 130.

25 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. op. cit. p. 33-41; JUSTEN, Monica Spezia. op. cit. p. 149-150; ARAGÃO, 
Alexandre Santos de. op. cit. p. 100-108.

26 JUSTEN, Monica Spezia. op. cit. p. 165.
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se há algo certo é o fato de que a expressão serviço público é algo 
cambiante e variável, que não pode ser de nida de forma atemporal e 
fora de um determinado contexto histórico, cultural e territorial. Luiz 
de Anhaia Mello, na década de 30 do século passado, já ressaltava essa 
realidade: �Acontece muitas vezes que, no correr do tempo, a coletividade 
 ca de tal fórma dependente de certos e determinados serviços, que o 
Estado, em obediencia ao interésse público nascente, tem que o controlar 
ou exerce-lo�. Assim, �a noção econômica e legal de serviço de utilidade 
pública é a de �um conceito  xo com um conteúdo variável��27.

Por isso mesmo, Eros Grau prefere falar em noção de serviço 
público do que em conceito de serviço público. O referido autor observa 
que não se deve tratar como sinônimas as expressões conceito e noção. 
Para ele o conceito é algo permanente, que não muda ao longo do tempo 
e da história, ao passo que a noção é algo que evolui. Assim, a ideia de 
serviço público se traduz melhor em uma noção do que em um conceito, 
na medida em que varia ao longo do tempo e ao sabor das circunstâncias 
históricas e sociais de uma determinada sociedade28.

Outro aspecto importante na análise da noção de serviço público, 
e que in uencia sua compreensão nos diferentes países, diz respeito 
à própria concepção do Estado, ou seja, do papel que lhe é reservado 
na organização da vida em sociedade. Esse é outro ponto pací co na 
doutrina29.

Com efeito, o modelo de Estado e as formas de atuação da 
Administração Pública são questões intimamente relacionadas. Na 
concepção liberal clássica o Estado possui funções reduzidas, limitando-
se a garantir a segurança, a ordem, a justiça e os direitos individuais. 
Nesse primeiro momento, os serviços públicos compreendiam apenas 
aquelas atividades básicas do Estado, como defesa nacional, representação 

27 MELLO, Luiz de Anhaia. O problema econômico dos serviços de utilidade pública. 2. ed. São Paulo: Subdivisão 
Grá ca da Prefeitura do Município de São Paulo. 1940, p. 24.

28 Cf. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e crítica). 11. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2006. p. 134-136; Id. Constituição e serviço público, in Direito Constitucional: estudos 
em homenagem a Paulo Bonavides. Eros Roberto Grau e Willis Santiago Guerra Filho (org.), São Paulo: 
Malheiros, 2001. p. 264-266. Alexandre Santos de Aragão também distingue entre conceito e noção, mas 
considera possível a elaboração de um conceito dogmático e positivo de serviço público no direito brasileiro 
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. op. cit. p. 76).

29 JUSTEN, Monica Spezia. op. cit. p. 12; GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição 
brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 62; DROMI, Roberto. Derecho administrativo. 5. ed. Buenos 
Aires: Ciudad Argentina, 1996. p. 530.
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diplomática, polícia, justiça, construção e manutenção de estradas, 
correios.

Com os problemas sociais gerados pela Revolução Industrial e 
a ascenção das doutrinas socialistas, passa-se a a rmar que esse papel 
mínimo do Estado poderia permitir injustiças sociais e desigualdades 
que reclamavam uma atuação mais direta do Estado30. Cria-se, por 
conseguinte, o ambiente propício à passagem do Estado liberal para 
o Estado do bem-estar social, proporcionando o fortalecimento 
da ideia de serviço público31. Assim, no  nal do século XIX, os 
serviços de utilidade coletiva, resultantes dos progressos técnicos e 
da concentração urbana, passam a exigir do Estado a prestação de 
atividades prestacionais como transportes, distribuição de água, gás, 
eletricidade, ensino, assistência.

Com o  m da Primeira Guerra Mundial veri ca-se uma grande 
necessidade de intervenção estatal, no sentido de prover condições 
mínimas de sobrevivência para as populações já sacri cadas pelos anos 
de con ito. Surgem nesse contexto a Constituição do México de 1917 e 
a Constituição de Weimar de 1919, que passam a consagrar o Estado do 
bem-estar social, preocupado com a intervenção no campo econômico 
e social com a  nalidade de proporcionar maior justiça e igualdade para 
grandes camadas sociais. O mesmo fenômeno se veri ca após o término 
da Segunda Guerra Mundial. Nesta terceira etapa, o Estado passa a 
intervir na atividade econômica geral, para estimulá-la ou regularizá-la, 
desenvolvendo também novas atividades prestacionais, expandindo o 
campo dos serviços públicos32.

Ocorre que, se por um lado tais transformações expandem o 
campo de atuação do Estado na prestação de serviços públicos, por outro 

30 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. op. cit. p. 62, 63.

31 Roberto Dromi observa que a evolução da noção de serviço público está intimamente ligada à razão de 
ser do Estado, identi cada com a busca do bem comum. Para o referido administrativista �la evolución 
de su concepto está determinada por dos momentos históricos de la vida econômica del Estado: el de la 
economía liberal y el de la economía social. El servicio público en el Estado liberal del siglo XIX resultaba 
extraño a la concepción política y jurídica que regía, pues ella era ajena a los intereses colectivos de la 
sociedad. Por lo tanto, se dejó en manos de los particulares la satisfacción de esos intereses y necesidades, 
limitándose el Estado a una función meramente orientadora y de policía. Los produndos cambios sociales y 
económicos posteriores llevaron a una progresiva y necesaria intervención estatal, no sólo ya reglamentando 
la prestación de los servicios, sino asumiendo directamente su gestión y ejecución� (DROMI, Roberto. op. 
cit. p. 530).

32 JUSTEN, Monica Spezia. op. cit. p. 60.
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alguns autores começam, por volta da década de 50 do século passado, a 
considerar que a noção de serviço público passa a não ter mais utilidade, 
em razão da amplitude das atividades que o Estado assume e que, antes, 
eram recohecidamente de natureza privada, como as atividades comerciais 
e industriais33. Além disso, a adoção por parte do Estado de  guras de 
direito privado para a gestão de serviços públicos contribuiu também 
para a difusão desse pensamento, na medida em que a noção de serviço 
público já não servia como critério de determinação da competência 
administrativa34. Fala-se, então, em primeira crise do serviço público35.

Esse movimento de expansão das funções do Estado começa a 
ser revertido nas décadas de 70 e 80 do século passado, quando passa 
a se veri car em todo o mundo um movimento de desestatização e 
liberalização, tendente a devolver à iniciativa privada a exploração dos 
principais setores da economia. No  nal do século XX o panorama 
é de descon ança em relação à e ciência do Estado: como observa 
Dinorá Grotti, valendo-se da expressão utilizada por Caio Tácito36, o 
pêndulo volta para o setor privado, até mesmo por conta do fracasso 
da experiência socialista, que torna desnecessária por parte dos países 
capitalistas uma maior preocupação com a questão social37. A ênfase passa 
a ser na privatização e desregulamentação do setor público, prestigiando a 
liberdade individual e a livre concorrência38.

33 Didier Linotte e Raphaël Romi observam que a noção de serviço público foi vítima do seu próprio sucesso, 
que a conduziu a uma excessiva generalização. Nesse contexto, buscam-se formas de classi car as diversas 
categorias de serviços públicos, mas a inconsistência das categorias dos serviços públicos industriais e 
comerciais se deve ao fato de que os critérios utilizados são diversos e complexos, que resultam na 
di culdade de de nir precisamente suas fronteiras (LINOTTE, Didier e ROMI, Raphaël. Services publics et 
droit public économique, 5. ed. Paris: Litec, 2003, pp. 63 a 69).

34 JUSTEN, Monica Spezia. op. cit. p. 47-48.

35 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. op. cit. p. 53-61; ARAGÃO, Alexandre Santos de. op. cit. p. 240-243. 
Como observa Odete Medauar, a ideia de crise da noção de serviço público surge por volta da década de 20 
do século passado, ganhando força na doutrina a partir dos anos 50 (MEDAUAR, Odete. Nova crise do 
serviço público?, in Estudos de Direito Constitucional em homenagem a José Afonso da Silva. Eros Roberto Grau e 
Sérgio Sérvulo da Cunha (org.), São Paulo: Malheiros, 2003. p. 529).

36 TÁCITO, Caio. O retorno do pêndulo: serviço público e empresa privada. O exemplo brasileiro. In Temas 
de Direito Público (estudos e pareceres). Rio de Janeiro: Renovar, 1997. vol. 1. p. 721-733.

37 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. op. cit p. 65, 66.

38 SILVA, Almiro do Couto. Privatização no Brasil e o novo exercício de funções públicas por particulares. In: 
Uma avaliação das tendências contemporâneas do Direito Administrativo. Diogo de Figueiredo Moreira Neto (coord.). 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 451. Nesse novo contexto, vem ganhando força o chamado princípio da 
subsidiariedade, segundo o qual o Estado �deve respeitar os indivíduos e as sociedades intermediárias no 
exercício dos seus direitos, no cumprimento dos seus deveres e obrigações, sem suplantá-los ou fazer as suas 
vezes, a menos que isso se faça necessário por circunstâncias excepcionais� (MEDINA, Paulo. O princípio 
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De fato, no plano político a intervenção estatal é cada vez mais 
vista como violadora da liberdade individual. Friedrich August von Hayek 
procura demonstrar como a expansão da competência do governo está 
fadada a ameaçar a liberdade. Nesse sentido, ele desenvolve o seguinte 
raciocínio: 1) em geral as pessoas concordam com apenas algumas poucas 
tarefas comuns; 2) para ser democrático, o governo deve ser consensual; 
3) o governo democrático, portanto, só é possível quando o Estado limita 
suas atividades às poucas sobre as quais as pessoas podem concordar; 4) 
logo, quando o Estado desejar assumir importantes funções adicionais, 
verá que só pode fazê-lo pela coação, e tanto a liberdade como a 
democracia estarão destruídas.

Por isso mesmo, para ele �a liberdade está criticamente ameaçada 
quando se concede ao governo o poder exclusivo de fornecer certos 
serviços � poder este que, para alcançar seu propósito, precisa ser usado 
para a coação discricionária dos indivíduos�39. 

Nesse contexto, a doutrina identi ca uma segunda crise da noção 
de serviço público. Só que agora, as razões da crise são exatamente 
contrárias àquelas que motivaram a primeira crise. Ou seja, ao passo que 
a primeira crise se deu pela intervenção estatal cada vez mais acentuada 
na esfera privada, agora o que se veri ca é o desprestígio da noção de 
serviço público pois que as atividades que antes eram assim reconhecidas 
passam a ser atribuídas à iniciativa privada40.

Tal crise, naturalmente, irá repercutir sobre a noção de serviço 
público e motivar a busca de novas alternativas para a realização de tais 
atividades. Carlos Bastide Horbach, ao examinar as parcerias público-
privadas, re ete sobre as causas que deram origem ao novo instituto e 
identi ca essa tendência que vem se formando � não só no Brasil, mas em 
diferentes ordenamentos jurídicos � no sentido da redução das atividades 
estatais àquelas que lhe são próprias e essenciais, com a respectiva 
transferência de tarefas do Estado para a sociedade civil. Como bem 
observa o referido autor

da subsidiariedade. In: As vertentes do direito constitucional contemporâneo. Ives Gandra da Silva Martins (coord). 
Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 247).

39 HAYEK, Friedrich August von. The constitution of liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1968, p. 289-
290, apud HIRSCHMAN, Albert O. A retórica da intransigência: perversidade, futilidade, ameaça. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992. p. 97.

40 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. op. cit. p. 64-72; ARAGÃO, Alexandre Santos de. op cit p. 243-246.
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As parcerias são consideradas, ao mesmo tempo, uma forma de alívio 
da sobrecarga estatal e um meio de superação da crise de recursos por 
ela gerada, num processo de privatização dos investimentos públicos.

As parcerias público-privadas, assim, são comumente associadas ao 
fornecimento de novas fontes de investimento de capital para o setor 
público e ao transplante de habilidades, especialidades e inovações do 
setor privado para a orientação dessa relação de interesse público41.

De fato, tais alternativas a guram-se hoje absolutamente 
indispensáveis, pois como já reconhecia Maurice Duverger na década de 
70 do século passado.

O Estado é igualmente necessário para desenvolver as infra-
estruturas e os serviços públicos não rentáveis. As  rmas capitalistas 
por de nição não o podem fazer. Mas elas cada vez mais precisam 
que os poderes públicos o façam, uma vez que tais infraestruturas e 
tais serviços são indispensáveis às suas próprias atividades42.

Muito se tem falado também sobre o rumo que a noção de serviço 
público vem tomando no contexto do Direito Comunitário Europeu, 
cujos textos normativos têm se referido a serviços de interesse econômico 
geral e serviços universais43.

O direito comunitário europeu desenvolveu-se em torno da ideia 
de um mercado comum, abrangendo todos os produtos e serviços para a 
construção de um conjunto econômico progressivamente supranacional. 
Nesse contexto, a discussão quanto ao modelo de serviços públicos a 
adotar era fundamental. Surgem então noções novas como as de serviço 
de interesse econômico geral e serviço universal. Essa última expressão 
seria utilizada em substituição à ideia de serviço público, desvinculando-a 
do poder público, de modo a reconhecer que também o setor privado 
pode desempenhá-lo,  cando o Estado com a função de regulamentação 
e  scalização44.

41 HORBACH, Carlos Bastide. Parcerias Público-Privadas: aspectos gerais. In: Estudo sobre as parcerias público-
privadas. José Augusto Dias de Castro e Luciano Benetti Timm (org.). São Paulo: IOB Thomson, 2006. p. 25.

42 DUVERGER, Maurice. As modernas tecno-democracias. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. p. 145-146.

43 MEDAUAR, Odete. op. cit. pp. 530-535; GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. op. cit. p. 72 a 84; JUSTEN, 
Monica Spezia. op. cit. p. 169-223; ARAGÃO, Alexandre Santos de. op. cit. p. 109-117.

44 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. op. cit. p. 72-84.
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De tudo quanto visto, percebe-se que a noção de serviço público 
atualmente não pode ser considerada nos mesmos termos em que a propôs 
a Escola do Serviço Público, no início do século passado. Mesmo que se 
considere que não há, em verdade, crise do serviço público, é inevitável 
reconhecer a transformação por que passou a sua concepção45.

Tais constatações a guram-se importantes para investigar a noção 
de serviço público no direito brasileiro46.

3 EVOLUÇÃO DA NOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO DIREITO BRASILEIRO

Após esse rápido exame das origens da noção de serviço público, 
bem como da sua caracterização no direito Francês, assim como em 
outros países da Europa, até a chamada crise do serviço público, é preciso 
voltar os olhos para o direito brasileiro, a  m de examinar re exivamente 
qual é a noção de serviço público que se desenvolveu entre nós.

Nesse sentido, parece conveniente fazer uma abordagem histórico-
constitucional, que permita examinar a evolução da questão em conjunto 
com a evolução do próprio direito administrativo brasileiro e sua matriz 
constitucional47. Convém, destarte, examinar os diferentes textos 
constitucionais, bem como a doutrina das respectivas épocas, para que 
se tenha uma visão mais abrangente do fenômeno do serviço público no 
direito brasileiro.

Vale destacar, antes de mais nada, que a expressão serviço público 
surge pela primeira vez na Constituição de 1934, sendo reproduzida por 
todos os textos constitucionais que se sucederam, muito embora nenhum 
deles tenha se ocupado de elaborar um conceito de serviço público48.

Tal constatação, entretanto, não signi ca que nas Cartas de 1824 e 
1891 não houvesse a atribuição ao Estado de atividades prestacionais que 
posteriormente viriam a constituir o núcleo dos assim chamados serviços 
públicos. É o que se passa a examinar.

45 MEDAUAR, Odete. op. cit. pp. 529; 537-538.

46 É sempre bom lembrar a advertência do Visconde do Uruguai: �Para julgar as instituições é preciso atender 
aos tempos e às circunstâncias� (URUGUAI, Paulino José Soares de Sousa. Visconde do Uruguai. Ensaio 
sobre o Direito Administrativo. Brasília: Ministério da Justiça, 1997. p. 353).

47 Oswaldo Aranha Bandeira de Mello observa que o direito administrativo, ainda que autônomo em relação 
ao direito constitucional,  sofre o in uxo deste (MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. op. cit. p. 104).

48 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. op. cit. p. 89.
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3.1 PERÍODO IMPERIAL

3.1.1 Constituição de 1824

O texto da Constituição Imperial de 1824 não se refere em 
nenhuma passagem a serviços públicos. De qualquer modo, mesmo nesse 
período já podem ser identi cadas algumas atividades que o Estado 
realiza e que podem ser consideradas como serviços públicos. Do próprio 
texto constitucional, com boa vontade, pode-se extrair essa conclusão, 
conforme os seguintes dispositivos:

Art. 103. O Imperador antes de ser acclamado prestará nas mãos 
do Presidente do Senado, reunidas as duas Camaras, o seguinte 
Juramento � Juro manter a Religião Catholica Apostolica Romana, a 
integridade, e indivisibilidade do Império; observar, e fazer observar 
a Constituição Politica da Nação Brazileira, e mais Leis do Imperio, e 
prover ao bem geral do Brazil, quanto em mim couber.

[...]

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte

[...]

XXVII. O Segredo das Cartas é inviolavel. A Administração do 
Correio  ca rigorosamente responsavel por qualquer infracção deste 
Artigo.

XXXI. A Constituição também garante os socorros públicos.

XXXII. A Instrucção primaria, é gratuita a todos os Cidadãos.

XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os 
elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes.

Convém lembrar que nesse momento histórico estão surgindo no 
Brasil as primeiras formas de organização propriamente dita de serviços 
públicos, especialmente em razão da vinda da Corte Portuguesa para o 
Brasil em 1808 e da Declaração da Independência em 1822. Como observa 
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Alexandre Santos de Aragão �foi com a vinda da Corte de Dom João VI para 
o Brasil que se começou a pensar sobre os serviços públicos de infra-estrutura 
urbana. A nobreza portuguesa, não suportando o odor e a insalubridade do 
Rio de Janeiro, pressionou o Rei para que tomasse providências�49.

Assim, ainda que não houvesse uma previsão constitucional 
pormenorizada dos serviços públicos nesse período, a própria realidade fez 
com que na prática o Estado assumisse o encargo pelo desenvolvimento 
de determinadas atividades de interesse coletivo.

3.1.2 DOUTRINA DA ÉPOCA

No período imperial ainda não existe na doutrina administrativa 
nascente a preocupação com a noção de serviço público. Não poderia 
mesmo ser diferente, já que na própria França os autores passam a se 
dedicar ao assunto somente a partir do  nal do século XIX/início do 
século XX. Mesmo assim, já se encontram em alguns autores do período 
o tratamento do assunto.

Coube a Pimenta Bueno, até onde se tem notícia, ser o primeiro 
autor a se referir expressamente, já em 1857, a serviços públicos, apesar de 
não elaborar ainda um conceito próprio. Em seu Direito público brasileiro e 
análise da Constituição do Império ele observa que

A instrução pública, os meios de comunicação e transporte, o 
comércio, a navegação interior e exterior, a agricultura, indústria, 
rendas públicas, prisões, en m todos os serviços públicos ressentem-
se do modo por que o poder administrativo por si e por seus agentes 
satisfaz esta importante atribuição, que deve merecer-lhe inteira e 
enérgica atenção50.

Em outra passagem, quando trata do Poder Executivo como 
administrador, ele é ainda mais explícito: �A atividade administrativa deve 
conservar a sociedade, protegê-la, aperfeiçoá-la, não olvidar nenhum dos 
serviços para isso necessários�51.

49 ARAGÃO, Alexandre Santos de. op. cit. p. 59.

50 BUENO, José Antonio Pimenta. Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 252.

51 Id. p. 263.
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Pimenta Bueno refere-se também aos serviços especiais, que são 
atribuídos ao Ministério do Interior, tais como: meios de comunicação 
(correios, telégrafos elétricos), saúde pública, estabelecimentos pios, de 
previdência ou de caridade, pensões e socorros públicos, gozos e recreios 
públicos, teatros, espetáculos, jardins, passeios e outros divertimentos 
públicos, agricultura, vias e meios de transportes52.

Percebe-se, portanto, que apesar de não haver uma de nição própria 
de serviço público, nem o exame dogmático do assunto, e de se encontrar 
o referido autor no contexto histórico de um Estado essencialmente liberal 
e abstencionista, ele consegue identi car várias atividades que já àquela 
quadra se revelavam como função do Estado. E isso mesmo sem que 
houvesse qualquer previsão constitucional explícita nesse sentido.

Na sequência histórica, pode-se mencionar a contribuição de Vicente 
Pereira do Rego para a incipiente disciplina do Direito Administrativo no 
Brasil. Também em 1857 ele publica os Elementos de Direito Administrativo 
Brasileiro, que segundo Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, citando Caio 
Tácito, foi o primeiro compêndio de Direito Administrativo escrito nas 
Américas53. Nessa obra não há sistematização da noção de serviço público, 
mas o autor identi ca o papel do Estado de promover e favorecer o 
desenvolvimento do interesse coletivo da sociedade, criando e mantendo 
instituições cientí cas, literárias e artísticas, voltadas para a educação, 
assim como, por exemplo, promover o melhoramento dos correios, dada 
sua importância para a sociedade54.

Por sua vez, Paulino José Soares de Souza, mais conhecido como 
Visconde do Uruguai, em 1862 observa que

Para satisfazer os  ns que lhes incumbem as leis, a administração 
emprega a ação que se chama administrativa. Obra, manifesta 
essa ação por meio de atos administrativos. Essa ação, êsses atos 
administrativos, em relação aos particulares, podem encontrar e ferir 
seus meros interêsses, ou seus direitos55.

52 Id. p. 267-270.

53 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. op. cit. p. 104.

54 REGO, Vicente Pereira do. Compendio ou repetições escriptas sobre os elementos de direito administrativo para uso das 
Faculdades de Direito do Império. 3. ed. Recife, 1877. p. 2, 357.

55 URUGUAI, Paulino José Soares de Sousa, Visconde do Uruguai. op. cit. p. 61.
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Assim, muito embora não se encontre em sua obra a expressão 
serviços públicos, é possível veri car também a compreensão de que 
a função administrativa existe para o exercício de ação tendente ao 
cumprimento das leis e promoção dos  ns nela consagrados.

Já o Conselheiro Ribas (Antonio Joaquim Ribas), em obra de 
1866, foi quem primeiro procurou de nir a expressão serviço público, 
a rmando que �Serviço público é a utilidade que por meio de seus atos 
alguém presta à sociedade ou à parte dela�56. Mais adiante em sua obra ele 
passa a descrever algumas atividades que o Estado presta como: instrução 
primária, socorros pecuniários, hospitais de caridade, enfermarias, 
cemitérios, asilos, navegação etc57.

Claramente a noção é insatisfatória, mas tem o grande mérito de 
chamar a atenção da doutrina para a necessidade de se buscar de nir a 
ideia de serviço público, levando em consideração especialmente a função 
social e coletiva que por meio dele se pretende alcançar.

3.2 PERÍODO REPUBLICANO

Para  ns analíticos, convém relembrar a lição de Oswaldo Aranha 
Bandeira de Mello, no sentido de que o período republicano pode ser 
dividido em duas fases distintas: a primeira delas, que se inicia com a 
queda da monarquia em 1889 e dura até a Revolução de 1930, chamada de 
Primeira República, e a Segunda República, a partir de 1930.

A distinção se justi ca, pois como observa o referido autor, no 
período da Primeira República o regime administrativo se desenrolou 
sob a inspiração de uma Constituição nitidamente liberal-individualista58. 
Como se sabe, a Constituição Federal de 1891 sofre marcante in uência 
das instituições norte-americanas59.

Com a Revolução de 1930 passa-se a uma ordem constitucional 
socializante, com crescente intervenção do Estado na ordem social, 

56 RIBAS, Antonio Joaquim. Direito Administrativo Brasileiro. Brasília: Ministério da Justiça, 1968. p. 79.

57 RIBAS, Antonio Joaquim. op. cit. p. 92-97.

58 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. op. cit. p. 104.

59 De acordo com Amaro Cavalcânti, citado por José Afonso da Silva, a Constituição de 1891 era o �texto da 
Constituição norte-americana completado com algumas disposições das Constituições suíça e argentina� 
(CAVALCANTI, Amaro. Anais da Constituinte. vol. I. p. 160, apud SILVA, José Afonso da. Curso de direito 
constitucional positivo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 79).
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buscando o dirigismo econômico- nanceiro da nação. Isso traz 
como consequência natural a intensi cação das atividades estatais 
destinadas à prestação de serviços públicos60. A partir desse momento 
as Constituições que virão a lume passam, todas elas, a se referir 
expressamente ao serviço público.

3.2.1 Primeira República (1889 � 1930): Constituição de 1891 e dou-
trina da época

No período da Primeira República haverá também a prestação 
de serviços públicos pelo Estado. Mas o texto constitucional ainda não 
se ocupa em identi cá-los como tal. A legislação infra-constitucional é 
que cuida do tema. Mas em alguns dispositivos da Constituição Federal 
de 1891 já se percebe a referência a serviços prestados pelo Estado. 
Con ram-se os seguintes dispositivos: 

Art. 34. Compete privativamente ao Congresso Nacional:

[...]

15. Legislar sobre o serviço dos correios e telegraphos federaes;

[...]

30. Legislar sobre a organização municipal do Distrito Federal, bem 
como sobre a policia, o ensino superior e os demais serviços que na 
Capital forem reservados para o governo da União;

[...]

Art. 72. A Constituição assegura a brazileiros e a estrangeiros 
residentes no paíz a inviolabilidade dos direitos concernentes 
á liberdade, á segurança individual e á propriedade nos termos 
seguintes:

[...]

60 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. op. cit. p. 104. Conforme observa o referido administrativista 
�aumenta a atividade administrativa, que se distende em todos os setores. Além do asseguramento de 
ordem pública, através da ação negativa da polícia, se rami ca na ingerência de todos os campos da vida 
social, na execução de obras públicas e prestação de serviços públicos, na preservação da saúde e higiene 
pública, na efetivação da educação e ensino público, no desenvolvimento da economia pública e proteção 
do hipossu ciente, por meio da assistência e previdência social� (Ibid. p. 105).
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§ 5.° Os cemiterios terão caracter secular e serão administrados pela 
autoridade municipal,  cando livre a todos os cultos religiosos a 
pratica dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que 
não offendam a moral publica e as leis.

§ 6.° Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos publicos.

Por sua vez, a doutrina também ainda não se preocupava com a 
sistematização do conceito de serviço público, limitando-se essencialmente 
a identi car aquelas atividades que seriam da titularidade do Estado.

Augusto Olympio Viveiros de Castro, escrevendo em 1906, observa 
que a ação dos poderes públicos pode se manifestar de forma negativa, 
quando o Estado limita a atividade dos particulares, a  m de evitar dano 
ou perigo à coletividade, ou de forma positiva, quando �a Administração 
se propõe directamente a melhorar as condições hygienicas da população, 
e dos logares em que ella habita�61. E mais adiante complementa: �A 
segunda sómente pelo Poder Publico póde ser ef cazmente exercida, 
porque, tratando-se de providencias que interessam immediatamente 
á generalidade e só indirectamente aos particulares, não seria possivel 
contar com a iniciativa individual�62.

Apesar de ele não elaborar um conceito de serviço público, 
identi ca algumas atividades que devem ser realizadas pelo Estado 
(higiene pública, assistência social, serviço postal, telegrá co e telefônico, 
serviço de transporte, educação pública)63.

Em 1914, Alcides Cruz, por sua vez, a rma que a �administração 
publica é o conjuncto de serviços publicos que têm por objecto attender 
as necessidades e os interesses colletivos do Estado�64. Também não se 
percebe ainda a atribuição de um sentido técnico próprio à expressão em 
comento.

Aarão Reis, apesar de não ser jurista mas sim engenheiro, teve 
o mérito de ser quem primeiro abordou sistematicamente o tema 
dos serviços públicos no Brasil em sua obra de 1923. Ele se refere aos 

61 CASTRO, Augusto Olympio Viveiros de. Tratado de Sciencia da Administração e Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1906. p. 142.

62 Id. p. 142.

63 Id. p. 142, 172, 215, 218, 219, 221, 250-254.

64 CRUZ, Alcides. Direito Administrativo Brazileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves e Cia., 1914. p. 19.
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ensinamentos de Duguit, adotando um conceito eminentemente material 
de serviço público. Para ele o

apoio fírme, enérjico, conciente e decizívo � que deve o Estado 
de prestar, sem vacilações, nem desfalecimentos, ao progresso 
da nação, sempre que as respetívas fôrças sociais fôrem, por si 
próprias, de cientes para um tal mistér indeclinável � impõe-lhe a 
necessidade de desdobrar sua atívidade administrativa por vários 
e diversos servíços públicos, cujo número, cuja complexidade e 
cuja importância avúltam, cada vez mais, com a crescente e rápida 
intensidade da vída social moderna, tornando imprecindível que seja 
� pelo menos temporariamente � con ado o funciônamento dalguns 
dêles á iniciativa individual, sob a orientação � sempre mais, ou 
menos, diréta e efetíva � do Estado65.

É interessante observar que ele já faz referência a um regime 
jurídico próprio para a prestação dos serviços públicos, ainda que não 
desenvolva o tema com maior profundidade. Nesse sentido, con ra-se a 
seguinte passagem:

Entre essas associações, assim orgânizadas pela iniciatíva privada 
tendo, porém, por objéto a execução de servíços públicos, e as 
meramente comerciais, ou civís, há o tráço característico diferencial 
de que � vizando estas, apenas, interêsses individuais � vízam, ao 
contrário, aquélas interêsses coletívos nacionais e, por ísso, têm 
obedecer, quanto á organização e ao próprio fonciônamento, a 
prescrições legais, préviamente  xadas e estabelecidas, que lhes 
limítam a respetíva capacidade jurídica66.

Vale notar que Aarão Reis já compreendia que à medida 
que a sociedade evoluía, mais se exigia do Estado para atender às 
necessidades coletivas. Assim, segundo o referido autor, por meio dos 
múltiplos e variados serviços públicos o Estado logra �dezempênhar-
se das compléxas e complicadas funções que, de seu vasto organísmo, 
exíje a satisfação, cada vez mais completa, das crescentes necessidades 
coletívas nacionais�67.

65 REIS, Aarão. Direito Administrativo Brazileiro. Rio de Janeiro: Of cinas Graphicas Villas-Boas, 1923. p. 147.

66 Id. p. 145-146.

67 REIS, Aarão. op. cit. p. 145.
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Convém observar, contudo, que a concepção liberal do Estado 
ainda é dominante, devendo o Estado intervir o menos possível na vida 
da sociedade68. Essa perspectiva in uencia, naturalmente, a interpretação 
da Constituição Federal e dos textos legais, assim como a ação dos 
Poderes do Estado. Nesse sentido, João Barbalho, comentando o referido 
art. 34, inciso 30, da Constituição Federal de 1891, observa que cabe ao 
Estado �contribuir para o aperfeiçoamento e diffusão geral da instrucção, 
indo em auxilio da iniciativa privada, ou supprindo-a onde ella não 
apparecer�69.

3.2.2 Segunda República (a partir de 1930): da Constituição de 1934 
à Constituição de 1988

Como já dito, é no texto constitucional de 1934 que o termo 
serviços públicos surge pela primeira vez, expressamente nos arts. 135 
e 136. 

Art. 135. A lei determinará a percentagem de empregados brasileiros 
que devam ser mantidos obrigatoriamente nos serviços publicos 
dados em concessão, e nos estabelecimentos de determinados ramos 
de commercio e industria.

Art. 136. As empresas concessionarias ou os contractantes, 
sob qualquer titulo, de serviços publicos federaes, estaduaes ou 
municipaes, deverão: [...]

Além desses dois dispositivos, encontram-se na Carta de 1934 a 
identi cação de vários serviços que devem ser prestados pelo Estado direta 
ou indiretamente (arts. 5.°, VII e VIII, 10, II e VI, 138, 140, 141 e 149).

Como se sabe, a vida breve da Constituição de 1934 não permitiu 
que em torno dela se desenvolvesse uma doutrina mais abundante. De 
qualquer modo, os textos constitucionais seguintes observarão a mesma 
tendência inaugurada pelo texto de 1934, reconhecendo em vários 
dispositivos atividades que o Estado deve prestar a título de serviços 
públicos. Nesse sentido, pode-se consultar: i) quanto à Constituição 
Federal de 1937, os arts. 15, VI e VII, 128, 146 e 147; ii) quanto à 
Constituição Federal de 1946 os arts. 5.°, XI a XIII, 151, 164, 167; iii) 

68 ARAGÃO, Alexandre Santos de. op. cit. p. 61.

69 BARBALHO, João. Constituição Federal Brasileira, 1891: comentada. Edição fac-similar. Brasília: Senado 
Federal, Conselho Editorial, 2002. p. 135.
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quanto à Constituição Federal de 1967 os arts. 8.°, XI, XII, XV, 160, 168, 
§ 1.°; iv) quanto à Constituição de 1969 os arts. 8.°, XII, XIII, XV, 167, 
176; e v) quanto à Constituição Federal de 1988 os arts. 21, X, XI, XII, 
XV, XXIII, 25, § 2.°, 175, 194, 197, 205.

A evolução dos textos constitucionais foi acompanhada pela doutrina 
pátria70. Com efeito, é a partir da década de 30 do século passado que a 
doutrina ganha fôlego e passa a se ocupar de de nir a noção de serviço 
público. É nesse momento também que a doutrina nacional começa a sentir 
a in uência da doutrina estrangeira acerca do assunto, especialmente a 
in uência da Escola do Serviço Público. Além disso, a intensa intervenção 
estatal na atividade econômica iniciada com a Era Vargas, com vistas à 
superação do liberalismo econômico e implantação de um Estado de bem-
estar71, criavam o ambiente propício para que a doutrina se dedicasse à 
noção de serviço público e aos vários problemas associados a ele.

Em síntese, pode-se dizer que é a partir desse momento que se 
forma a caracterização atual do conceito de serviço público no Brasil. 
Nesse sentido, vale a pena conferir o pensamento de alguns autores.

3.2.3 Caracterização da noção de serviço público na doutrina bra-
sileira a partir de 1930

Pode-se iniciar a análise da doutrina da época com a obra de Mário 
Masagão, publicada em 1933, em que ele examina a natureza jurídica 
da concessão de serviço público. Nessa obra ele adota uma concepção 
ampla de serviço público, que abarca várias atividades do Estado, como 
declarar o direito, manter a ordem internamente, defender o país contra 
o inimigo externo e distribuir justiça, como serviços públicos que o 
Estado deve executar por si próprio72. Posteriormente, no seu Curso de 
direito administrativo, de 1960, ele sistematiza o conceito, a rmando que 
�é serviço público toda atividade que o Estado exerce para cumprir seus 
 ns�73. A de nição continua excessivamente ampla.

Luiz de Anhaia Mello, em obra de 1934, observa que os serviços de 
utilidade pública tem uma imensa importância na vida social e econômica 

70 Con ra-se: CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2005. vol. 
IV. p. 21.

71 ARAGÃO, Alexandre Santos de. op. cit. p. 63-70.

72 MASAGÃO, Mário. Natureza jurídica da concessão de serviço público. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1933. p. 21, 22.

73 Id. Curso de direito administrativo, 6. ed. São Paulo: RT, 1977, p. 267.
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de �nosso tempo�74. Ele distingue entre função pública, que é aquela que 
o governo monopoliza, função quase-pública, que é aquela que o governo 
exerce ou delega mediante condições, e função privada, que é aquela não 
essencial à vida da coletividade, mas que o Estado também pode exercer 
em concorrência com o particular75. A obra em questão parte de uma 
análise econômica dos serviços públicos � que ele chama de serviços 
de utilidade pública � valendo-se especialmente da experiência norte-
americana a respeito do assunto. Por isso mesmo, não se aprofunda na 
obra a noção de serviço público.

Talvez a primeira contribuição pátria efetivamente original 
possa ser encontrada na obra de Ruy Cirne Lima, de 1937. Cirne Lima 
de ne serviço público como �todo o serviço existencial, relativamente 
à sociedade ou, pelo menos, assim havido num momento dado, que, por 
isso mesmo, tem de ser prestado aos componentes daquela, direta ou 
indiretamente, pelo Estado ou outra pessoa administrativa�76.

Realça, assim, o aspecto material da noção de serviço público, 
contido na ideia de serviço existencial, podendo-se encontrar certa 
semelhança entre o seu pensamento e o que Forsthoff desenvolverá na 
Alemanha, a partir da ideia de assistência vital (daseinsvorsorge).

Cirne Lima não ignora a necessidade de se procurar de nir o que 
se entende por existencial, reconhecendo a  uidez e variabilidade do seu 
conteúdo. Nesse sentido ele a rma que

A condição de existencial, relativamente à sociedade, pela qual 
o Serviço Público se caracteriza,  lia-lhe a noção ao conceito de 
utilidade pública, no qual se sub-sume tudo quanto se haja por 
essencial ao bem do indivíduo, ao bem da coletividade, e à própria 
sociedade, como bem em si mesma.

No conceito de utilidade pública encontrar-se-á, portanto, implícita, 
a noção de serviço existencial. Ora, a determinação do conceito de 
utilidade pública incumbe a ciências não-jurídicas, como a Sociologia, 
a Política e a Ciência da Administração. Essa determinação, de resto, 

74 MELLO, Luiz de Anhaia. op. cit. p. 22.

75 Ibid. p. 24.

76 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. São Paulo: RT, 1987. p. 82.
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faz-se relativamente a tal país e a tal momento designados. Trata-se 
pois, de conceito essencialmente variável no tempo e no espaço77.

Dentre outros méritos, a obra de Cirne Lima identi ca 
também a chamada relação de administração, conceito central no seu 
pensamento, a partir do qual procura compatibilizar os institutos de 
direito civil ao regime jurídico próprio do Direito Administrativo78. 
Para ele a relação de administração é aquela que se estrutura ao in uxo 
de uma  nalidade cogente79. Assim, na prestação de serviços públicos 
para prover o bem coletivo, assim considerado em um dado contexto 
histórico e social, o Estado exerce o seu poder, interferindo na vida 
da sociedade80.

Themistocles Brandão Cavalcanti por sua vez tem o grande mérito 
de identi car a ideia de regime jurídico diferenciado para as atividades 
relacionadas à prestação de serviços públicos. Já em 1942 ele a rma que 
�o essencial no serviço público é o regime jurídico a que obedece, a parte 
que tem o Estado na sua regulamentação, no seu contrôle, os benefícios 
e privilégios de que goza, o interêsse coletivo a que visa servir�81. Adere, 
assim, expressamente, à concepção formal de Jèze.

Além disso, ele distingue entre serviço público e função pública, 
restringindo a noção de serviço público, de modo a excluir aquelas 
atividades que dizem respeito à própria dinâmica política do Estado. 
Assim observa o referido autor:

Dentro da nossa estrutura constitucional, é preciso, ainda, colocar 
em uma posição singular certas atividades do Estado que não se 
enquadram na categoria geral dos órgãos destinados à execução de 
serviços públicos, pois que se constituem com a  nalidade de atender 

77 Id. p. 85.

78 Carlos Bastide Horbach, em obra sobre a teoria das nulidades do ato administrativo, observa que �a concepção 
civilista foi conformada pela jurisprudência e pela obra doutrinária dos primeiros administrativistas, de modo 
a adaptar uma construção normativa vinculada à autonomia da vontade a um regime jurídico estruturado no 
in uxo de uma  nalidade cogente� (HORBACH, Carlos Bastide. op. cit. p. 14).

79 LIMA, Ruy Cirne. op. cit. p. 51.

80 Lembre-se que o Visconde do Uruguai já dizia que a atividade do Estado pode ferir os interesses ou direitos 
dos particulares (URUGUAI, Paulino José Soares de Sousa, Visconde do Uruguai. op. cit. p. 61).

81 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos. vol. II. p. 55.
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ao funcionamento da própria vida do Estado, em sua expressão 
constitucional e política82.

No ano seguinte, Djacir Menezes ressalta também a noção de 
regime jurídico diferenciado como elemento que caracteriza o serviço 
público e que permite ao Estado a intervenção e direção das atividades 
assim consideradas de acordo com um regime exorbitante em relação ao 
direito civil. Nesse sentido, observa que

é indiscutível o caráter de direito público que se nota nas relações 
entre os executores dos serviços públicos e o Estado: daí se considerar 
essencial no serviço público o regime jurídico a que se amolda. Não 
se pode deixar de ver a ação do Estado na sua regulamentação, no 
seu controle, na sua  nalidade coletiva que explica e autoriza sua 
intervenção e direção83.

Como se vê, não deixa o referido autor de levar em consideração a 
 nalidade coletiva como justi cativa que explica e autoriza a intervenção 
estatal na sociedade, por meio da prestação de serviços públicos.

José Cretella Júnior, conforme obra de 1956, adota uma concepção 
ampla de serviço público, na medida em que inclui também a administração 
da justiça nessa categoria, distinguindo entre serviço público como gênero 
e serviço administrativo como espécie. Assim, a administração da justiça é 
serviço público, mas não é serviço administrativo, pois não se caracteriza 
como atividade administrativa84. Ele a rma que �serviço público, lato sensu, 
é para nós tôda atividade que as pessoas jurídicas públicas exercem, direta 
ou indiretamente, para a satisfação das necessidades coletivas mediante 
procedimentos peculiares ao direito público�85. Identi ca também o 
regime jurídico diferenciado a que se submete a disciplina dos serviços 
públicos, para a satisfação das necessidades coletivas. Não se contenta, 
assim, apenas com o aspecto formal da concepção.

Hely Lopes Meirelles por sua vez, em seu Direito administrativo 
brasileiro, de 1964, de ne serviço público como sendo �todo aquele 
prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e 

82 Id. p. 58.

83 MENEZES, Djacir. Direito Administrativo Moderno. Rio de Janeiro: A. Coelho Branco Filho, 1943. p. 228.

84 CRETELLA JÚNIOR, José. op. cit. p. 51-53.

85 Id. p. 55.
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controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias 
da coletividade ou simples conveniências do Estado�86.

Vale observar que para o referido administrativista o Estado também 
poderia exercer atividades sob a forma de serviços públicos mesmo para 
satisfazer simples conveniência sua. Assim, o que caracterizaria o serviço 
como público seria, mais uma vez, o seu regime diferenciado.

Celso Antonio Bandeira de Mello, cuja 1. edição do seu Curso 
de direito administrativo remonta a 1980, relaciona o conceito de serviço 
público ao regime jurídico-administrativo que tal atividade deve assumir. 
Segundo ele �essa é a sua característica essencial, nuclear, básica�87. Não 
deixa, porém, de acrescentar o elemento material. Assim estabelece a 
noção de serviço público: 

Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou 
comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestado 
pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito 
Público � portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de 
restrições especiais �, instituído pelo Estado em favor dos interesses 
que houver de nido como próprios no sistema normativo88.

Eros Grau, por outro lado, rejeita expressamente a concepção 
meramente formal, por enteder que, em verdade, o regime jurídico 
diferenciado é consequência, e não causa, de se considerar uma determinada 
atividade como serviço público. Nesse sentido ele a rma que

É inteiramente equivocada a tentativa de conceituar-se serviço público 
como atividade sujeita a regime de serviço público. Ao a rmar-se tal 
� que serviço público é atividade desempenhada sob esse regime � 
além de privilegiar-se a forma, em detrimento do conteúdo, perpetra-
se indesculpável tautologia. Determinada atividade  ca sujeita a 
regime de serviço público porque é serviço público; não o inverso, 
como muitos propõem, ou seja, passa a ser tida como serviço público 
porque assujeitada a regime de serviço público89.

86 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 294.

87 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 437.

88 Id. p. 433.

89 GRAU, Eros Roberto. op. cit. p. 119.
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Para o autor, a noção de serviço público deve ser construída a 
partir das ideias de coesão e interdependência social, aproximando-se 
assim do pensamento de Duguit e de Cirne Lima. Elabora, assim, a 
noção de serviço público como a

atividade explícita ou supostamente de nida pela Constituição 
como indispensável, em determinado momento histórico, à 
realização e ao desenvolvimento da coesão e da interdependência 
social (Duguit) � ou, em outros termos, atividade explícita ou 
supostamente de nida pela Constituição como serviço existencial 
relativamente à sociedade em um determinado momento histórico 
(Cirne Lima)90.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro conjuga em sua de nição os três 
aspectos da noção de serviço público usualmente identi cados. Assim, 
ela a rma que serviço público é �toda atividade material que a lei 
atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus 
delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades 
coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público�91. Temos 
aí o aspecto subjetivo, relativo à atribuição legal, o aspecto objetivo, 
concernente à satisfação de necessidades coletivas, e o aspecto formal, 
relacionado ao regime jurídico diferenciado para a prestação dos 
serviços públicos.

Alexandre Santos de Aragão, após examinar as várias acepções 
que podem ser adotadas para a de nição de serviços públicos,  lia-
se à corrente do conceito restrito, por enteder que é a que contempla 
o conjunto de atividades do Estado (serviços públicos econômicos e 
serviços sociais) que tem unidade de sentido e que pode ser extraído 
do próprio texto constitucional. Assim o de ne: 

serviços públicos são as atividades de prestação de utilidades 
econômicas a indivíduos determinados, colocadas pela 
Constituição ou pela Lei a cargo do Estado, com ou sem reserva 
de titularidade, e por ele desempenhadas diretamente ou por seus 
delegatários, gratuita ou remuneradamente, com vistas ao bem-
estar da coletividade92.

90 Ibid. p. 136.

91 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. op. cit. p. 99.

92 ARAGÃO, Alexandre Santos de. op. cit. p. 157.
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Ele observa que esse conceito seria o mais adequado em face da 
evolução político-econômica que o Estado brasileiro tem vivenciado, com 
a ênfase que a doutrina vem dando aos serviços especí cos e divisíveis93.

3.2.4 Síntese das acepções da noção de serviço público

Das diferentes abordagens feitas pela doutrina, pode-se perceber 
três aspectos diferentes que são levados em consideração para a construção 
da noção de serviço público.

O primeiro deles é o aspecto objetivo ou material, que deriva 
do pensamento de Duguit, segundo o qual pode-se considerar serviço 
público como toda atividade que seja indispensável para promover a 
realização e o desenvolvimento da interdependência social. Assim, é o 
interesse social, que pode ser aferido examinando-se a realidade de um 
dado contexto social em um dado momento histórico, que determinará 
quais são aquelas atividades que o Estado deve exercer.

Por outro lado, pode-se identi car um aspecto subjetivo ou 
funcional, que se associa ao pensamento de Jèze, para quem o que importa 
é se uma determinada atividade é submetida à atuação estatal. Nesse caso, 
é o Estado, por meio do legislador, quem identi ca quais são aquelas 
atividades que devem ser por ele prestadas a título de serviços públicos.

Por  m, tem-se o aspecto formal ou do regime jurídico, que leva em 
consideração o fato de que as atividades estatais de prestação de serviços 
públicos são submetidas a um regime jurídico diferenciado e especial, 
exorbitante das regras de direito civil.

Parece acertada a opinião segundo a qual não basta um desses 
critérios para de nir a noção de serviço público94. Com efeito, deve-se 
conjugar o aspecto material com o aspecto funcional para se chegar a 
uma correta compreensão da noção de serviço público. O aspecto formal, 
como bem observado por Eros Grau, é antes consequência do que causa 
da caracterização de uma atividade como serviço público95. Assim, não 
deve ser levado em consideração para a de nição da noção de serviço 
público, muito embora tenha extrema importância para a disciplina 
jurídica dos serviços públicos.

93 Ibid. p. 157.

94 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. op. cit. p. 47, 48.

95 GRAU, Eros Roberto. op. cit. p. 119.
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Assim, os dados que mais importam para a caracterização do 
serviço público são o tipo de atividade que será caracterizada como serviço 
público e a sua atribuição ao Estado por meio de disciplina constitucional 
ou legal. Esses dois fatores têm que ser observados para que se possa 
falar em serviço público. Enquanto o segundo é facilmente constatável, 
o segundo depende da avaliação que se faça de uma dada sociedade, em 
um dado momento histórico. Ou seja, enquanto em relação ao aspecto 
funcional basta levar em consideração se uma dada atividade é atribuída 
à titularidade do Estado, no aspecto material há que se cogitar da própria 
natureza da atividade, isto é, se ela pode ser considerada naquele contexto 
histórico, cultural, social como de interesse geral.

4 CONCLUSÕES

Dos diferentes aspectos examinados ao longo do texto, pode-se 
chegar a algumas conclusões no tocante à  xação da noção de serviço 
público no direito brasileiro. São elas:

a) a determinação da noção de serviço público é tarefa extre-
mamente complexa e sujeita a variações em razão do tempo 
e do espaço. Essa é a opinião unânime dos diferentes auto-
res96;

b) mesmo no período do Império e da Primeira República já 
havia atividades materiais que o Estado prestava a título de 
serviços públicos, ainda que o conceito não houvesse sido 
desenvolvido no texto constitucional ou na doutrina da épo-
ca. Algumas contribuições nacionais foram dadas, mas não 
se chegou a alcançar uma de nição jurídica da noção de ser-
viço público;

c) com a passagem do Estado liberal para o Estado do bem es-
tar-social, no período da Segunda República, surge no texto 
constitucional a expressão serviços públicos (Constituição 
Federal de 1934) e a doutrina brasileira desenvolve o con-
ceito, especialmente a partir da matriz francesa da Escola do 
Serviço Público;

96 Con ram-se: ARAGÃO, Alexandre Santos de. op. cit p. 75; CRETELLA JÚNIOR, José. op. cit. p. 45, 54; 
LIMA, Ruy Cirne. op. cit. p. 81; MASAGÃO, Mário. op. cit. p. 265; MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 
op. cit. p. 433; e PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. op. cit. p. 95.
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d) de um modo geral, a doutrina que se sucede utilizará uma das 
três acepções (objetiva ou material, subjetiva ou funcional, 
e formal ou do regime jurídico) normalmente identi cadas 
para a elaboração do conceito de serviço público, muitas ve-
zes combinando os diferentes aspectos para chegar a uma 
noção mais completa e precisa de serviço público;

e) deve-se buscar no texto constitucional os contornos da de -
nição de serviços públicos, pois ainda que não sejam todos 
eles estabelecidos no texto constitucional, a Constituição 
estabelece os limites para a identi cação de uma ativida-
de como serviço público97. Pode a lei também atribuir ao 
Estado a prestação de novos serviços públicos, levando-se 
sempre em consideração o interesse geral no desempenho 
daquela atividade pela Administração;

f) as mudanças que têm sido experimentadas na compreensão 
do papel do Estado na sociedade repercutem diretamente 
sobre a noção de serviço público que se adota. No  nal do 
século XX e início do século XXI percebe-se a tendência 
de esvaziamento dessa categoria, razão pela qual a doutrina 
passa a falar em segunda crise do serviço público, sendo na-
tural nos países de tradição romano-germânica uma aproxi-
mação com o modelo do common law, baseado na ideia de 
agências reguladoras, e a criação de novos institutos para a 
consecução de atividades de interesse geral, como no caso 
das parcerias públicos-privadas.

Sem a pretensão de esgotar o assunto, espera-se que pelo menos 
um passo tenha sido dado na busca de compreender a noção de 
serviço público no direito brasileiro. Certamente tal assunto exigirá 
muito da doutrina adiministrativista pátria nos próximos anos, a qual 
certamente saberá honrar a longa tradição de qualidade do Direito 
Administrativo Brasileiro, por meio da nova geração de autores que 
despontam no cenário jurídico nacional.

97 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. op. cit. p. 106.
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A TEORIA AMPLIATIVA DA ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA E O INFORTÚNIO LABORAL

Rosa Juliana Cavalcante da Costa1*

Resumo: A Lei nº 8213/91, que dispõe sobre o plano de benefícios 
previdenciários, assegura ao trabalhador que sofrera acidente laboral 
a garantia de manutenção do contrato de trabalho, por prazo mínimo 
de doze meses, em dispositivo cuja literalidade não estabelece limites 
quanto à aplicação de seu teor normativo. A jurisprudência e a doutrina 
predominantes, todavia, inclinam-se a defender concepção mais restritiva 
do ditame, que lhe confere incidência apenas em contratos por prazo 
indeterminado. Este artigo intenta examinar o âmbito de aplicabilidade 
da estabilidade provisória acidentária e sua compatibilidade com os 
contratos por prazo determinado, a partir da denominada Teoria 
Ampliativa, com sustentáculo em critérios de ordem ontológica, axiológica 
e teleológica, todos diretamente relacionados à salvaguarda da dignidade 
do trabalhador, concluindo pela imprescindibilidade de concretização do 
dispositivo no âmbito dos vínculos laborais precários.

Palavras-chave: Teoria ampliativa. Estabilidade provisória. Acidente 
laboral.

Abstract: Federal Law Num. 8213/91, which lays out the plan for social 
welfare bene ts, guarantees that the worker which suffered a labor 
accident will maintain his labor contract for the term of twelve months, 
through a rule whose literality does not establish limits with regard to 
the application of its normative wording. However, the predominant 
case law and doctrine are inclined to defend a more restrictive concept 
of the injuction, which confers the guarantee only to contracts of 
undetermined duration. This article tries to examine the scope of 
applicability of the provisional stability provoked by an accident e its 
compatibility with contract of determined duration, by the so-called 
Amplifying Theory, based on criteria of ontological, axiological and 
teleological order, all directly linked to the safeguard of the dignity of 

*1 Advogada. Graduada pela Universidade Federal do Ceará. Integrante do Grupo de Estudos e Defesa do 
Direito do Trabalho e do Processo Trabalhista � GRUPE (2009 - 2011).
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the worker, concluding for the indispensable of the achievement of the 
writing in the scope of precarious working ties.

Keywords: Amplifying Theory. Provisional stability. Work accidents.

Sumário: 1. Breve intróito; 2. Da Teoria Ampliativa 
da estabilidade provisória; 3. Contratos por prazo 
determinado; 3.1. Hipóteses de Pactuação; 4. Da 
estabilidade provisória no acidente de trabalho: 
 nalidade e âmbito de aplicabilidade; 5. Considerações 
 nais. 

1 BREVE INTROITO

A estabilidade provisória foi prevista pelo artigo 118 da Lei nº 
8213/91 e constitui elemento distintivo da tutela previdenciária ao 
infortúnio trabalhista. O dispositivo assegura ao trabalhador acidentado 
a manutenção do contrato de trabalho pelo prazo mínimo de doze meses, 
a contar da cessação do auxílio-doença, independentemente do gozo de 
auxílio-acidente.

A doutrina majoritária,1  liando-se ao entendimento 
jurisprudencial mais ressonante nos tribunais pátrios, não admite a 
incidência do instituto naquela modalidade contratual, sob o argumento 
de que, nessa hipótese, não haveria despedida injusta - cuja tutela é 
atribuída a lei complementar pelo artigo 7º, I, CF/88, e consta, por 
igual, no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
- mas término da relação laboral, cujas referências temporais foram 
previamente pactuadas. 

A perpetuação do contrato  rmada pelo artigo 118 da Lei nº 
8213/91 malferiria o princípio da boa-fé, diretriz que, consoante o 
raciocínio esposado, deve preservar-se diante de eventuais intempéries 
da relação jurídica, no que se inseriria a questão acidentária. Ademais, 
a mácula à referida diretriz trabalhista também se daria em virtude da 
prorrogação que gerasse o alargamento temporal do vínculo por período 

1  CABRAL JÚNIOR, Ézio Martins. Acidente de trabalho e contrato a termo. São Paulo: LTr, 2003, p. 120-121.



Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 38, p. 73-93, 2012

A Teoria Ampliativa da Estabilidade Provisória e o Infortúnio Laboral 75

superior a dois anos, ou noventa dias, no caso do contrato de experiência, 
tornando a modalidade contratual em indeterminada, consequência não 
prevista ou admitida pela empresa.

Outro argumento suscitado está no caráter teleológico da 
estabilidade, que se prestaria a assegurar a manutenção do trabalhador 
em seu posto de ofício no período em que se encontrasse fragilizado pelo 
infortúnio ocorrido em decorrência de sua atividade laboral. Inócua seria, 
sob tal perspectiva, a aplicação do artigo 118 da norma previdenciária, 
uma vez que estaria pré-estabelecido o término do vínculo.

Em contraponto aos argumentos apontados, fortalece-se o que 
neste trabalho se denomina Teoria Ampliativa da Estabilidade Provisória, 
a despeito de inexistir nomenclatura especí ca adotada pelos estudiosos 
do tema quanto à extensão da estabilidade aos contratos por prazo 
determinado de forma irrestrita. Dentre os doutrinadores de maior relevo, 
citam-se Ézio Martins Cabral Júnior e Maurício Godinho Delgado, cujos 
votos ressaltam a convicção de incidência plena em quaisquer modalidades 
contratuais de ordem trabalhista.

Destaque-se que, entre as correntes tratadas, há posicionamentos 
intermediários, que se pautam pela natureza da atividade desenvolvida, 
analisadas as espécies de contrato por prazo determinado, inclusive 
aquelas previstas em legislação extravagante. Nesse quadro, deve-se 
mencionar Alice Monteiro de Barros2, para quem a estabilidade por 
causa acidentária é aplicável apenas aos contratos sob disciplina da Lei 
n.º 9601/98, cuja nomenclatura se confunde com aquela adotada pelo 
artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, mas dela diverge por 
peculiaridades que serão tratadas mais adiante, e o contrato a termo que 
contiver cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada 
(artigo 481, CLT), cujo acionamento permitirá a aplicação dos efeitos do 
ajuste indeterminado.

Para adequada perquirição dos elementos aduzidos, observar-
se-ão, inicialmente, os fundamentos da Teoria Ampliativa, passando-se 
às características gerais dos contratos por prazo determinado, a  m de 
examinar a compatibilidade de sua natureza com o instituto em estudo. 
A partir de tais considerações, serão delineados os substratos ontológico, 
axiológico, teleológico da estabilidade precária na relação atingida pelo 
acidente laboral, a  m de aferir sua concretização no contrato a termo.

2  BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr. 5ª ed., 2009. p. 1004, 1005.
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2 DA TEORIA AMPLIATIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA

O fundamento da Teoria Ampliativa apresenta teor eminentemente 
principiológico. A começar pela função social da propriedade e da 
empresa, que deve conjugar o incremento produtivo e o fortalecimento da 
atividade econômica sem olvidar sua repercussão na ordem social, em que 
toca com maior proximidade o bem-estar do trabalhador e a manutenção 
do núcleo familiar. Nesse sentido, retoma-se a dimensão ontológica da 
dignidade humana, que se opõe à instrumentalização do obreiro para 
atendimento exclusivo dos  ns a que se propõe o empreendimento.

O trabalhador deve ser encarado, sob tal conceito, enquanto  gura 
cuja dignidade lhe é inerente e, sendo dessa forma, imprescindível em 
todos os atos e fatos da vida cotidiana, a destacar-se a rotina laboral. 
Fragilizado em seu bem-estar físico ou psíquico, imperativo que se 
ampare o acidentado, mediante políticas que exigem a atuação do Estado, 
sobretudo pela via legislativa, e da sociedade, no que se inclui a empresa 
e sua dimensão social, da qual se requer o acatamento às diretrizes 
digni cantes do indivíduo, dentre elas, a aplicação da estabilidade 
provisória. 

Em consonância com tal posicionamento, Sebastião Geraldo de 
Oliveira3 defende a dimensão ética da atividade laboral, dada a primazia 
do trabalho em relação à ordem econômica, o que, ao tempo que lhe 
confere parâmetros de disciplina, sempre à luz do respeito à integridade e 
ao bem-estar do obreiro, estabelece limites à atuação empresarial, não lhe 
permitindo concepção meramente utilitarista do indivíduo.

Vinculado à noção de dignidade humana está o corolário tocante 
à tutela constitucional à saúde, cujo caráter cogente se comunica 
intrinsecamente com a matéria acidentária. O autor supracitado, 
explicando a aplicação da estabilidade provisória em resposta à dispensa 
do empregado acidentado, assim dispõe sobre a repercussão indesejável 
do acidente no rendimento do trabalhador:

O trabalhador acidentado que retorna ao serviço, após o período de 
afastamento, encontra-se inseguro, receoso, fora de ritmo de trabalho 
dos demais colegas [...]. Quando se trata de doença ocupacional há, 
também, o medo de que o retorno ao ambiente de trabalho faça 

3  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. São Paulo: LTr, 1996, p. 104.
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reaparecer a enfermidade. Naturalmente, diante desse quadro de 
apreensões, o trabalhador oferece baixa produtividade [...]4

Maria Thereza Badan Soares Conti,5 tratando da questão, explica o 
ônus ao empregador com suporte na Teoria do Risco, de natureza objetiva. 
A justi cativa, apesar de ser contemplada pelo ordenamento, não comporta 
o fenômeno em sua inteireza. Isso porque, em regra, a responsabilização do 
empregador requer a demonstração de culpa lato sensu, do que se prescinde 
apenas na hipótese de a atividade desenvolvida implicar risco para outrem, 
por sua natureza. Neste caso, su cientes serão o nexo de causalidade, o 
evento lesivo e o efeito malé co à saúde do obreiro.

Às considerações sobre direito à saúde e responsabilidade do 
empregador associa-se o fato de que o infortúnio sofrido pelo trabalhador 
não fora por ele premeditado ou admitido, o que afasta a possibilidade de 
conduta dolosa. Essa hipótese seria, de fato, destituída de razoabilidade, 
uma vez que o gravame a que é submetido, em muitas hipóteses em 
caráter irreversível, não lhe proporcionaria a permanência incondicional 
no ofício, mas somente a estabilidade, de natureza precária, por período 
su ciente para recuperação de seu vigor físico e con ança para assumir 
novamente as atividades que desempenhava.

Afastar-se-ia, desse modo, a ideia de mácula ao princípio da boa-
fé, argumento suscitado pela corrente majoritária para justi car o óbice à 
incidência do instituto nos contratos por prazo determinado.

Ainda em seara principiológica, a denominada Teoria Ampliativa 
� contraponto, na realidade, à sua atual con guração doutrinária e 
jurisprudencial � pauta-se pelo princípio da norma mais favorável. A diretriz 
apresenta-se sob três âmbitos, a começar pela atividade legislativa. Nesse 
momento, essencialmente político, atua como fonte material, em função 
primordialmente informativa.6 Já editada a norma, o princípio adquire 
outros contornos e passa a ser aplicado como critério para aferição da regra 
que prevalecerá em face de outras constantes do ordenamento jurídico, 
indicando uma organização hierárquica consubstanciada no conteúdo 
normativo que melhor atenda ao caráter teleológico do princípio protetor.

4  Ibid. p. 201.

5  CONTI, Maria Thereza Badan Soares. Estabilidade provisória nos contratos a prazo determinado em face de acidente 
de trabalho. Anuário de Produção Cientí ca dos Cursos de Pós-Graduação Faculdade Anhanguera de 
Campinas, p. 25.

6  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2009, p. 184.
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Finalmente, o princípio exerce in uência no processo interpretativo 
da norma, permitindo a aplicação da exegese mais favorável ao trabalhador, 
uma vez confrontadas alternativas consistentes, sem apartar-se, todavia, 
da cienti cidade do mandamento ou de sua interpretação sistemática na 
ordem jurídica. 

No que interessa à aplicação da estabilidade nos contratos a termo, 
essa é a faceta de maior relevância para solução da celeuma, consoante os 
defensores da Teoria. O motivo estaria na redação do artigo 118 da Lei n.º 
8213/91, segundo o qual �o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, 
pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção de seu contrato de trabalho [...]�. 

O dispositivo não traz restrições quanto à modalidade contratual a que 
deva ser aplicado o instituto, o que indicaria a vontade do legislador de que sua 
incidência fosse plena nos ajustes por prazo determinado ou indeterminado. 
Entendimento diverso contrariaria o princípio em comento, uma vez que 
restringiria o sentido de norma bené ca ao trabalhador, excluindo de seu 
amparo todos os obreiros sujeitos à disciplina de contratos precários.

O raciocínio, embora a priori não mereça retoques, deve observar 
temperamentos que se explicarão no tópico seguinte, vinculados à 
natureza dos contratos a termo.

Associada à aplicação da norma mais bené ca ao trabalhador, aponta-
se a utilização de interpretação  nalística para compreender o âmbito de 
incidência do mandamento constante do artigo 118 da norma previdenciária. 
Ao assunto também se dedicará tratamento especí co, mas necessário 
antecipar que a incidência dessa técnica é da maior relevância no estudo da 
estabilidade provisória. Ézio Martins,7 ao ponderar sobre o assunto, a rma 
a qualidade de fato social do acidente de trabalho, para o qual se deverá 
conceber solução igualmente atenta à sua repercussão na comunidade. 

Deve-se, portanto, unir a  nalidade protetora do instituto com o 
teor moral que o autor considera indissociável da norma jurídica. Ainda 
que não seja fator determinante na disciplina dos ditames pertinentes 
ao fenômeno acidentário, está intimamente vinculado aos anseios sociais 
pela manutenção do trabalho, enquanto elemento digni cante do homem, 
e pelo necessário amparo à saúde do obreiro, sobretudo no período em 
que está fragilizado por infortúnio decorrente da atividade laboral.

7  CABRAL JÚNIOR, Ézio Martins. op. cit. p. 123.
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Os elementos suscitados conjugam-se para sustentar o amplo 
alcance da norma de estabilidade precária, o que viria em atendimento 
à lacuna existente quanto a dispositivos que, como já ocorre nos 
contratos por prazo indeterminado, resguardam o trabalhador em face 
da debilidade físico-funcional de que padece em virtude de acidente no 
ambiente de trabalho ou por causa vinculada à sua atividade habitual, 
ainda que em circunstância espacial diversa.

O entendimento se mostra justo, na medida em que o gravame, 
seja qual for a modalidade contratual, mantém direta causalidade com a 
relação jurídica laboral, o que o situaria no âmbito dos ônus que devem 
ser suportados pelo empregador, que se bene cia daquele processo 
produtivo e deve assumir a responsabilidade pelos males causados 
pelo empreendimento, não apenas em demanda privatística, mediante 
ressarcimento por danos físicos e morais, mas em resposta à coletividade, 
seja pelo respeito a normas de controle da segurança, em conduta 
preventiva, seja na assunção dos encargos de ordem previdenciária ou 
trabalhista que o fenômeno enseje, dentre eles, a norma pertinente à 
estabilidade, em contexto reparatório.

Ainda que ressalvas sejam destacadas, inegável que a proteção 
ao trabalhador submetido ao contrato a termo se mostra limitada no 
cotejo com os instrumentos dedicados aos contratos indeterminados 
temporalmente.

3 CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO

A análise da aplicabilidade da Teoria Ampliativa aos contratos por 
prazo determinado requer o confronto de seus contornos com os caracteres 
do vínculo laboral a termo. Isso é necessário para observar as peculiaridades 
da modalidade contratual, sobretudo quanto aos efeitos jurídicos, e enfrentar 
os diferentes elementos que reforçam ou fragilizam a compatibilidade do 
ajuste com o instituto introduzido pela Lei de Benefícios.

Quanto aos aspectos comuns a tais espécies de pacto laboral, 
destacam-se os lapsos rigorosos a que se submetem e o regramento 
quanto à sucessividade e à prorrogação, além das restrições tocantes à 
suspensão e interrupção contratual.

De modo geral, os contratos por prazo determinado não podem 
ter vigência estabelecida por período superior a dois anos, ressalvado o 
contrato de experiência, cuja duração não deverá superar noventa dias. 
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A legislação especial, a exemplo daquela voltada à prática desportiva de 
rendimento, poderá  xar prazos diferenciados, mas o desrespeito ao 
preceito normativo acarretará, de modo geral, a indeterminação do pacto.

O Poder Judiciário, ao ponderar sobre o referido efeito, tem-
lhe aplicado temperamentos, levando em consideração o objetivo da 
norma celetista: evitar a deturpação da modalidade contratual por prazo 
determinado pelo empregador, a  m de favorecer-se das restrições aos 
direitos trabalhistas pertinentes ao contrato a termo.

Considerando que tal propósito inexiste na aplicação da estabilidade 
provisória, não seria razoável, como admite a jurisprudência hodierna, a 
incidência da indeterminação contratual pela efetivação do ditame previsto 
pelo artigo 118 da Lei nº 8213/91. O propósito do instituto vincula-se à 
preservação da dignidade do trabalhador durante o período de fragilidade 
física ou psicológica por infortúnio laboral, permitindo a manutenção do 
vínculo por intervalo de doze meses, o que não pode receber tratamento 
idêntico ao que se aplica à conduta descrita na primeira hipótese.

Quanto à previsão constante do artigo 451 da Consolidação 
Trabalhista, infere-se que vigorará de forma indeterminada o ajuste a 
termo que venha a sofrer prorrogação por mais de uma vez. Signi ca, 
portanto, que, ressalvados os pactos sob disciplina de diploma especí co 
que excepcionem a norma geral, a dilação para encerramento do ajuste só 
poderá ocorrer uma vez, respeitando-se o lapso máximo de vigência do 
acordo, em conformidade com o artigo 445 da CLT.

Novamente se suscita a restrição legal para justi car a 
inaplicabilidade da norma previdenciária, o que se afasta por lógica a m 
àquela descrita em relação aos prazos legais. O efeito lógico do artigo 
118 da Lei nº 8213/91 não poderia ser compreendido como infração ao 
imperativo do artigo 451, mas, sim, como exceção. Interpretação diversa 
admitiria a incoerência da ordem jurídica em análise sistemática, o que 
desprestigia sua unidade e a exegese harmônica necessária à interação dos 
diplomas.

A explicação, em outros termos, se ajustaria ao que a Ministra 
Kátia Magalhães8 denomina razão determinante. O acidente de trabalho, 
enquanto fenômeno jurídico e social intrinsecamente relacionado ao 

8  BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR-161200-55.2004.5.15.0059. Quinta Turma. Ministra Relatora:  
Kátia Magalhães Arruda. Julgado em 05 de maio de 2010. Diário de Justiça: Brasília, 14 mai. 2010.
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vínculo trabalhista, constitui motivo determinante para a modulação dos 
efeitos da dilação contratual. Assim se admitiria a perpetuação do ajuste 
pelo prazo  xado pela norma previdenciária sem, contudo, atribuir-lhe o 
efeito emanado do artigo 451 da CLT. Permaneceria, portanto, contrato 
por prazo determinado.

A sucessividade, por sua vez, consiste na  xação de novo contrato 
a termo após o encerramento de ajuste sob igual modalidade. A sucessão 
de um pacto por outro, nessas circunstâncias, obedecerá ao artigo 452, 
segundo o qual devem transcorrer seis meses entre o  m do primeiro 
acordo e a  rmação do ajuste seguinte. A legislação especí ca poderá 
disciplinar de forma diversa.

Finalmente, quanto à suspensão e interrupção contratual, insta 
aduzir ao mandamento previsto pelo artigo 452, §2º, da Consolidação 
Trabalhista, que autoriza o cômputo do período de afastamento do 
empregado no prazo  xado para vigência contratual, o que só se afastaria 
por deliberação das partes interessadas.

A tutela a direitos de natureza cogente, tais como a saúde e 
a segurança do trabalhador, justi ca o tratamento diferenciado que 
se deve conferir ao afastamento por gravame laboral, permitindo 
que incida a garantia de manutenção do contrato por doze meses, 
prevalecendo, assim, o mandamento estabilitário apenas para a 
hipótese acidentária.

3.1 HIPÓTESES DE PACTUAÇÃO

Por se tratar de exceção ao princípio da continuidade da relação de 
emprego, o contrato por prazo determinado somente poderá ser  rmado 
em observância às hipóteses legais, previstas pela Consolidação das Leis 
do Trabalho e por legislação extravagante.

Consoante as diretrizes celetistas, necessário ater-se aos ditames do 
artigo 443, §2º, que condicionam a validade do contrato à sua incidência 
em serviço transitório, atividade empresarial temporária ou contrato de 
experiência.

A primeira hipótese contempla os casos em que a força de trabalho 
é necessária por lapso de nido � ou, ainda que não haja delimitação 
temporal especí ca, para atividade cuja execução permita visualizar o 
caráter transitório e determinado daquela demanda.
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Os exemplos mais comuns consistem na contratação para 
substituição de empregado em gozo de férias ou benefício previdenciário, 
assim como para o atendimento de necessidade pontual de incremento da 
produtividade, por ocasião, e. g., de período comemorativo de relevante 
apelo comercial.

A incidência da estabilidade ao trabalhador acidentado, nesses 
casos, deverá ser contemplada sob perspectiva concreta, tendo-se em 
vista a atribuição conferida ao obreiro e o funcionamento da atividade 
empresarial. Sendo possível mantê-lo no quadro de pro ssionais ligados à 
empresa, de maneira a respeitar o período de doze meses de perpetuação 
do vínculo laboral previsto pela norma previdenciária, inescusável o 
afastamento do instituto estabilitário.

Não se con rmando a possibilidade de manutenção do contrato, 
restaria a aplicação de valor indenizatório, correspondente às verbas 
trabalhistas a que teria direito o acidentado durante o período de 
estabilidade garantido por lei.

A segunda hipótese, por sua vez, apresenta contornos diferenciados. 
Refere-se à atividade empresarial provisória, o que determinaria a contratação 
apenas sob a modalidade temporal determinada. Sendo passageira, não poderia 
manter vínculos sem previsão de encerramento, o que não se compatibilizaria 
com a própria natureza do empreendimento. Os casos mais comuns, e.g., 
são aqueles sazonais, ligados à produção agrícola, ou condicionados a fatos 
especí cos, como datas comemorativas e períodos festivos.

A priori, a impossibilidade de perpetuação da empresa não permite 
que se mantenha o vínculo, nos moldes  rmados pelo artigo 118 da 
Lei nº 8213/91, o que, todavia, não afasta a incidência da indenização 
correspondente ao período de estabilidade, cujos contornos próprios não 
se confundem com eventuais previsões indenizatórias ditadas por outros 
mandamentos.

A terceira hipótese admitida pela CLT concerne no contrato de 
experiência, pacto laboral cujo vigor, submetido ao lapso máximo de 
noventa dias, objetiva a aferição de elementos objetivos e subjetivos 
pertinentes ao vínculo que se pretende perpetuar � ainda que essa 
expectativa não se concretize. 

Trata-se, portanto, de modalidade na qual o empregador observará 
se o obreiro atende satisfatoriamente as exigências técnicas da atividade e 
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se  rma boa relação no ambiente laboral. Sob a perspectiva do empregado, 
permite que avalie se o ofício realmente lhe parece satisfatório e faça iguais 
considerações sobre o contato com os demais integrantes do quadro de 
pro ssionais vinculados ao empreendimento.

O artigo 443 da Consolidação não faz restrições quanto às atividades 
em que se possa  xar contrato de experiência, laconismo compreendido 
de maneira a permitir que seja pactuado, de modo geral, em quaisquer 
atividades econômicas, dados os propósitos aduzidos anteriormente. 

Referida espécie de contrato a termo, por revestir-se da crença 
na perpetuação do vínculo laboral, ensejaria a aplicação da estabilidade 
provisória, consoante entendimento de corrente intermediária, 
excepcionando o dogma da incompatibilidade entre o ajuste temporalmente 
predeterminado e o instituto em pauta. Constata-se, assim,  exibilização 
de entendimento antes bastante hermético, o que possibilita re exão 
mais detida sobre sua viabilidade em face dos demais contratos por prazo 
determinado, como propõe este estudo.

4 DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA NO ACIDENTE DE TRABALHO: FI-
NALIDADE E ÂMBITO DE APLICABILIDADE

O estudo doutrinário e jurisprudencial permite inferir a aplicação 
de três critérios fundamentais na análise da estabilidade provisória em 
face de ajustes sob prazo determinado: primeiramente, o signi cado do 
contrato a termo e suas características fundamentais, observadas sob o 
plano jurídico e sociológico, na relação entre empregado e empregador 
e, em dinâmica mais ampla, entre a função que exerce e seus efeitos na 
sociedade � no que se inserem o fomento da economia e a geração de 
renda, com evidentes re exos na esfera social. 

O quesito, estudado na análise da modalidade contratual e suas 
espécies, assume, desse modo, as seguintes vertentes: o negócio jurídico 
laboral traduziria, para uma delas, a predeterminação de condição 
resolutiva ínsita, cujo afastamento lhe des guraria de modo essencial, 
devendo-se, por respeito à sua natureza temporal restrita, superar 
quaisquer fatores cuja ulterior concretização venha a comprometer a 
duração do pacto  rmado. 

Assim, apoiando-se em tal premissa, aplica os institutos da 
suspensão e da interrupção de maneira bastante restritiva: a sustação dos 
efeitos contratuais ocorreria apenas durante o lapso previamente acertado 
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pelos interessados, inviabilizando a dilação do vínculo pela contagem do 
período de afastamento. A  uência do prazo seria afetada somente por 
convenção das partes nesse sentido, consoante previsão do artigo 472, 
§2º, da CLT.

Ainda em consonância com tal entendimento, o término da 
relação laboral não poderia ser compreendido como resilição unilateral, 
mas como natural extinção do ajuste em virtude do esgotamento do 
período previamente  rmado. A interpretação afastaria a incidência da 
estabilidade provisória em atividades ou serviços de caráter transitório, 
uma vez que o instituto pressuporia a indeterminação do prazo contratual. 

Em vertente oposta, ao menos no que toca à matéria acidentária, 
concebe-se o contrato por prazo determinado em âmbito signi cativo 
similar àquele em que se insere o pacto por lapso indeterminado. Essa 
interpretação encontra sustentáculo na leitura do artigo 118 da Lei nº 
8213/91, que, ao dispor sobre a estabilidade provisória, não restringe 
sua incidência, o que impede o intérprete de conferir ao instituto 
âmbito de aplicabilidade menor que aquele que lhe dedica a norma 
previdenciária.

Tal concepção assenta-se ainda em mandamentos de caráter 
cogente previstos pela Carta de 1988, mormente aqueles constantes do 
Título dedicado aos direitos sociais, em que se destaca o direito à redução 
dos riscos inerentes ao trabalho, por normas de saúde, segurança e higiene. 
O imperativo protecionista visa à salvaguarda do obreiro no exercício de 
sua atividade, o que deve ser observado, como se mencionou no segundo 
capítulo deste trabalho, sob perspectiva preventiva e reparatória, nesta se 
inserido o ônus do empregador de amparar o trabalhador no momento de 
fragilidade físico-funcional por infortúnio decorrente do labor. 

Assim, por se tratar de elemento integrante da essência sócio-
jurídica da relação trabalhista, o acidente compõe o risco empresarial 
e deve ser suportado pelo empreendedor em quaisquer modalidades 
contratuais, observando o direito à estabilidade precária  rmado pela Lei 
de Benefícios. 

Ainda que se reconheça o caráter excepcional dos efeitos do 
acidente, quanto à estabilidade precária, em relação ao contrato sob prazo 
determinado, entende-se que se trate de causa determinante e, por isso, 
afete substancialmente as regras pertinentes à matéria.
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O raciocínio é de todo razoável se considerada a tutela especial 
conferida pela Carta de 1988 e pela legislação infraconstitucional à 
integridade do obreiro, não se podendo admitir restrição que se oponha 
à plenitude de sua concretização, sob risco de desprestigiar interpretação 
em conformidade com a Constituição pátria.

O segundo critério visualizado nos Tribunais encontra-se no plano 
axiológico, isto é, diz respeito aos valores resguardados pelo contrato a 
termo e pela norma estabilitária. Contrapõem-se, mais uma vez, os 
argumentos trazidos pelas vertentes citadas quanto ao primeiro elemento 
de ponderação.

A primeira vertente, pugnando por entendimento mais tradicional 
e majoritário, aduz aos princípios da boa-fé e da força obrigatória dos 
contratos para obstar a modi cação ulterior dos termos pactuados quanto 
ao lapso do vínculo laboral.

A primeira diretriz relaciona-se com a conduta, tomada de 
forma objetiva, dos pactuantes na relação de trabalho. Diz respeito 
à manutenção da con ança estabelecida e na primazia da probidade 
nos atos perpetrados pelo empregado e pelo empregador na execução 
do ajuste. O obreiro assim procederia ao cumprir com  delidade as 
atribuições que lhe foram con adas e portar-se de modo correto e 
transparente no exercício de suas atividades. O empregador, por sua 
vez, atenderia àquele mandamento ao dispor de maneira justa do seu 
poder de direção e atender aos direitos a que faz jus o trabalhador, 
decorrentes do vínculo laboral.

A boa-fé, nos contratos por prazo determinado, consistiria no 
respeito ao ajuste em seus termos iniciais, mormente ao período de e cácia 
do acordo, após o qual deveriam cessar os efeitos advindos do vínculo 
laboral. Em respeito a tal diretriz, fatores supervenientes não poderiam 
frustrar as expectativas originalmente desejadas pelas partes, cuja ciência 
quanto aos caracteres da relação jurídica não toleraria comportamento 
que afrontasse o acordo original.

Nesse sentido, tomam-se em consideração os efeitos do acidente 
sobre o empregador � não conferindo igual atenção ao outro polo da 
relação laboral -, que se veria surpreendido por fato ulterior a que não 
teria dado causa, o qual asseguraria a perpetuação do contrato por período 
superior àquele  rmado.
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O argumento se fragiliza pela parcialidade com que observa o 
fenômeno acidentário. Primeiramente, por não dedicar igual tratamento 
à repercussão do acidente quanto ao trabalhador. Sobre ele recairão 
os efeitos mais perversos do infortúnio, porque, debilitado em sua 
capacidade produtiva, será  gura indesejável dentro do estabelecimento, 
representando prejuízo para a atividade empresarial. Será o obreiro o maior 
prejudicado na relação de trabalho, considerando que o sinistro ocorrera 
no exercício de atividade em proveito dos interesses do empregador.

Há, portanto, evidente desequilíbrio do contrato, cujo fator 
determinante não pode ser atribuído ao empregado, razão pela qual 
não parece razoável justi car a manutenção de cláusulas prejudicadas 
por fato superveniente insuperável com suporte no princípio da boa-fé. 
Isto porque os contratantes agiram em conformidade com a conduta 
objetiva que deles se esperava � não se cogitando aqui da inobservância 
do empregador quanto aos deveres de informar, proteger e  scalizar, com 
o intuito de evitar acidentes.

A segunda diretriz consiste no princípio da força obrigatória dos 
contratos, também conhecida sob o brocardo pacta sunt servanda, relativa à 
 el observância do ajuste, que vincula a conduta das partes. O princípio, 
ao tornar-se cogente para os indivíduos que assinalaram o acordo, confere 
primazia ao consensualismo e à autonomia da vontade.9

A jurisprudência trabalhista já se serviu de tal mandamento10, 
mas, em virtude da  exibilização que lhe fora naturalmente incorporada, 
admitindo a modi cação dos contornos do negócio jurídico por 
elementos ulteriores alheios à vontade dos contratantes, fragilizou o 
conceito hermético e absoluto que se pretendia conferir à vigência dos 
contratos por prazo determinado.

A esses princípios são contrapostos outros, igualmente relevantes 
para o ordenamento, tais como a função social da empresa e a 
valorização do trabalho na ordem econômica. Sob in uência dos ditames 
constitucionais, o arcabouço principiológico que regia atividades antes 

9 ROTTA, Mariza e FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. O pacta sunt servanda - cláusula 
rebus sic stantibus e o equilíbrio das relações contratuais na atualidade. Revista Jurídica Cesumar, v. 8, n. 1, 
p. 193-218, jan./jun. 2008. Disponível em: < http://www.cesumar.br /pesquisa/periodicos/index.php/
revjuridica/article/viewFile/729/566>. Acesso em 30 mai. 2010.

10  BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. RO nº. 16749/99. Quinta Turma. Relatora: Maria 
Antônia Duarte de lãs Casas. Diário de Justiça, Minas Gerais, 23 set. 2000.
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concebidas em cerne exclusivamente privado passou a revestir-se de 
valores mais sociais, atentos aos interesses da coletividade.

Nesse contexto, a atividade empresarial deixou de ser compreendida 
apenas em dimensão econômica, na relação entre lucro e mercado, e adotou 
perspectiva mais humana, com evidentes re exos na relação de trabalho. O 
obreiro, ainda que se subordine ao poder disciplinar e diretivo do empregador, 
mantém intactos os direitos alçados em conquistas históricas, pertinentes à 
sua dignidade no âmbito laboral. Mesmo se admitindo alguma restrição em 
seu exercício, não se pode interpretá-los de modo a macular sua essência.

Por tal razão, os direitos à saúde, à higiene e à segurança, traduzidos 
no direito ao bem-estar e à integridade física do trabalhador, expandem-
se para incorporar todas as modalidades contratuais a que é submetido 
o obreiro, não se podendo refrear-lhes a abrangência, em respeito aos 
valores que concentram.

A valorização do trabalho associa-se à função social da atividade 
por conjugar interesses que se pautam pela busca de uma sociedade mais 
justa e igualitária, bem aos moldes da Carta de 1988, de nítido caráter 
social e democrático. O trabalho, enquanto instrumento de digni cação 
do indivíduo e redução das assimetrias existentes no plano fático, concilia 
direitos de ordem individual e coletiva, o que lhe dá dimensão ainda mais 
relevante, quando cotejada com valores que primam, em um primeiro 
momento, por pretensões de natureza exclusivamente individualista.

A ponderação de valores, portanto, vem a esclarecer de que forma o 
critério axiológico deve ser conjugado, em benefício do trabalhador. Desse 
modo, aplicando-a à problemática concernente à estabilidade provisória 
em contratos por prazo determinado, deve-se ponderar pela incidência, 
ainda que sob moldes diversos, a depender da espécie contratual, a  m de 
efetivar os valores digni cantes do indivíduo em âmbito laboral.

Os critérios delineados já se mostram su cientes para compreender 
a correção da Teoria Ampliativa e a viabilidade da incidência em contratos 
por prazo determinado, seja pela compatibilidade da natureza do instituto 
estabilitário com aquela pertinente à modalidade contratual, seja pela 
harmonia valorativa que se pretende concretizar por meio da ampliação do 
âmbito de aplicabilidade da estabilidade provisória por acidente de trabalho. 

Imprescindível, porém, tratar do terceiro critério, que dirime 
eventuais dúvidas remanescentes quanto ao alcance do direito conferido pela 
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norma previdenciária. Concerne no quesito teleológico, presente amiúde 
nos julgados mais recentes, prestando-se a demonstrar que são conciliáveis 
os  ns almejados pela estabilidade provisória e aqueles pretendidos no 
contrato a termo, ainda que tal entendimento não seja unânime.

Na realidade, os propósitos do instituto previsto pelo artigo 118 da 
Lei nº 8213/91 assumem feições diversas, a depender da vertente que a 
analise, consoante ocorrera quanto ao enfrentamento dos demais critérios 
de ponderação.

A corrente que rejeita a aplicação da estabilidade aos contratos 
a termo considera que o mandamento previdenciário teria por escopo 
fundamental evitar a despedida arbitrária e manter o obreiro em seu posto 
de trabalho, o que pressupõe a expectativa de perpetuação do vínculo11. 
Sendo este seu objetivo, não poderia emanar efeitos em modalidade 
contratual cujo término ocorra por razão diversa, qual seja, a cláusula 
resolutiva predeterminada pelas partes.

Tratando-se, assim, de mandamento cuja repercussão seria inócua 
para o vínculo laboral, não se poderia admitir a compatibilidade dos 
conceitos, impondo-se, consoante tal vertente, a inaplicabilidade do 
instituto em relação ao contrato cujo lapso seja determinado.

Não é este o entendimento mais adequado, todavia. Inegável 
que o instituto objetive a perpetuação do vínculo entre empregado e 
empregador pelo período previsto na norma, mas este é apenas seu  m 
imediato, que, se analisado sob perspectiva conservadora e desprovida da 
adequada carga valorativa e histórica, esvazia a complexidade de que se 
reveste por natureza.

O óbice à despedida deve ser compreendido como garantia relativa 
ao acidente de trabalho, não se confundindo com a disciplina conferida à 
proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Esse, aliás, fora 
o argumento suscitado pelo Ministro Joaquim Barbosa, por ocasião do 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 639-8/2005, em 
voto que ponderou pela constitucionalidade do artigo 118 da Lei nº 8213/91:

Mas entendo que o constituinte não pensaria em incluir a disciplina 
legal das garantias relativas ao acidente de trabalho na noção de 

11  BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. RO nº 00792-2006-121-04-00-3 RO. Relatora Des. 
Beatriz Renck. Julgado em 13 de agosto de 2009. Diário de Justiça, Porto Alegre, 15 set. 2009.
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proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa. No caso, o 
acidente de trabalho é disciplinado, em última análise, para garantir 
ao trabalhador alguma dignidade em momento em que lhe é subtraída 
a capacidade efetiva de trabalho, o que, via de regra, não fossem as 
garantias constitucionais e legais, lhe subtrairiam também os direitos 
sociais assegurados aos trabalhadores.12

O Relator votou pela improcedência da ação ao ponderar que o 
alcance do dispositivo prestava-se a tratar de uma garantia especí ca 
atribuída ao trabalhador que sofrera acidente laboral, não do regime de 
estabilidade. Aduziu o Ministro aos instrumentos de prevenção e garantia 
contra o infortúnio, constantes dos incisos XII e XXVIII do artigo 7º da 
Carta de 1988, o que demonstraria sua excepcional relevância. Consistiria, 
nesse sentido, em mecanismo cuja  nalidade está em assegurar ao obreiro 
alguma dignidade no momento que tem reduzida, ou mesmo suprimida, 
sua capacidade para o desempenho das atividades habituais. 

Deve-se perpassar, desse modo, a  nalidade mais próxima para 
entendê-la como instrumento da concretização de mandamentos maiores 
 rmados pela Constituição Federal de 1988, sobretudo a justiça social 
e o princípio da dignidade humana. Sobre o critério teleológico, assim 
disserta o Ministro Lélio Bentes Corrêa:

Não se olvide, ainda, que o juiz aplicará a lei atendendo aos  ns sociais 
a que ela se dirige e às exigências do bem comum (artigo 5º da Lei de 
Introdução ao Código Civil). Ao aplicador da lei, portanto, cabe lançar 
mão do método teleológico, para encontrar o sentido da norma que realize 
os  ns sociais por ela objetivados. Assim, não se realizará os  ns sociais da 
lei de proteção ao trabalhador se este, vítima de acidente laboral, for 
lançado ao mercado de trabalho. A di culdade de colocação desse 
trabalhador no mercado de trabalho afeta o ideal de realização 
de justiça social e atenta contra o princípio da dignidade da 
pessoa humana consagrado no artigo 1º, III, da Constituição da 
República. Recurso de revista conhecido e provido.13

O  m maior do instituto é apresentado pelo Ministro com 
bastante clareza: a preservação do princípio da dignidade de ser 

12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 639-8/2005. Ministro Relator: Joaquim Barbosa. Julgado em  
02 de junho de 2005. Diário de Justiça, Brasília.  21 out. 2005.

13  BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR-1762/2003-027-12-00.8. 1ª Turma. Ministro Relator: Lelio 
Bentes Corrêa. Julgado em 27 de fevereiro de 2008 Diário de Justiça, Brasília, 04 abr. 2008.
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humano, atributo ínsito a todos os indivíduos e que não pode deles 
ser apartado. Destarte, a modalidade contratual não deve constituir 
obstáculo à concretização de preceitos emanados do artigo 7º da Carta 
Maior, cujo rol exempli cativo comporta medidas protetivas editadas 
por lei ordinária, tal como aquela de que se extrai a estabilidade 
provisória ao trabalhador acidentado.

A interpretação restritiva que os Tribunais, de forma predominante, 
conferem ao instituto não condiz com sua relevância para a efetivação do 
aparato tuitivo necessário ao equilíbrio da relação laboral. Imprescindível, 
pois, como já se observa, ainda que de forma gradual, a reti cação da 
exegese que se confere à estabilidade precária em virtude de infortúnio, de 
maneira a permitir que emane, em sua plenitude, também nos contratos 
por prazo determinado, os efeitos em razão dos quais fora instituída.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O instituto da estabilidade provisória, previsto pelo artigo 118 da 
Lei nº 8213/91, tratou de amparar o trabalhador acidentado, conferindo-
lhe a garantia de manutenção contratual pelo período de doze meses, 
atendidos outros pressupostos de matiz previdenciário.

A problemática suscitada quanto ao âmbito de incidência da 
norma, repercutindo as divergências doutrinárias e jurisprudenciais, 
deve ser compreendida de maneira complexa, perpassando desde 
os fundamentos históricos e constitucionais que evidenciaram a 
necessidade de tutelar a classe operária até a gradual conquista de 
arcabouço normativo que veio em salvaguarda do obreiro, sujeito, a 
princípio, a péssimas condições de trabalho e desprovido de garantias 
que lhe assegurassem direitos elementares de segurança e higiene no 
estabelecimento empresarial.

A inserção dos referidos preceitos no estudo da matéria acidentária 
permite inferir a imperiosa relevância das normas tuitivas do Direito 
Laboral, destacando-se, ainda que prevista em diploma de natureza 
diversa, a estabilidade provisória por acidente de trabalho ou doença 
ocupacional.

Tratando-se de instrumento de preservação da saúde e da 
integridade do obreiro, a estabilidade deve ser interpretada de maneira 
a assegurar-lhe máxima efetividade, cumprindo satisfatoriamente os  ns 
em virtude dos quais fora inserida no ordenamento brasileiro.
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O entendimento jurisprudencial majoritário, ao tomá-la como 
instituto dedicado à manutenção do empregado em sua atividade, obstando 
a despedida arbitrária ou sem justa causa, pugna por alcance mais restrito 
do mandamento estabilitário, restringindo a incidência aos contratos por 
prazo indeterminado, em que, por existir a expectativa de perpetuação do 
vínculo laboral, dar-se-ia a concretização dos  ns a que norma se presta.

O referido entendimento, já rejeitado pelo Supremo Tribunal 
Federal, no controle abstrato de constitucionalidade do artigo 118 da 
Lei de Benefícios, limita o exercício de direito legítimo de todos os 
trabalhadores, ao dedicar exegese teleológica inadequada ao instituto.

As instâncias ordinárias e, sobretudo, a extraordinária, seguindo 
a melhor técnica, vêm reti cando a ponderação tradicional quanto ao 
signi cado do dispositivo. Trataram de conferir-lhe interpretação mais 
harmônica com os preceitos da Carta de 1988 e compreendê-lo como 
instrumento de tutela da dignidade do trabalhador, fragilizado pelo 
infortúnio, e de realização da justiça social.

Os critérios aplicados para análise da matéria são bastante 
elucidativos para a solução da problemática apresentada neste trabalho. 
O de ordem ontológica afasta a concepção que associa a estabilidade 
provisória à indeterminação temporal do vínculo, superando o dogma da 
condição resolutiva enquanto óbice a sua incidência em ajustes cujo lapso 
tenha sido predeterminado pelas partes.

O quesito de ordem axiológica aplica a ponderação de valores para 
conferir primazia à saúde, à segurança e à dignidade do trabalhador, em 
face de princípios que, apesar de relevantes para a ordem jurídica, não 
poderiam restringir, de modo lesivo, direitos que tocam diretamente 
valores digni cantes do indivíduo em seu ambiente de trabalho.

Por  m, quanto ao critério teleológico, e nele repousa o argumento 
mais pertinente à relevância de que goza a matéria acidentária, deve-se 
compreender o instituto em análise de modo a efetivar premissas sociais 
históricas das quais não se pode apartar o trabalhador: investido de todos 
os direitos e garantias históricas arduamente alcançadas, o obreiro deve 
ter assegurada sua integridade e bem-estar no exercício de atividade em 
proveito do tomador.

A modalidade contratual a que se submete não pode, pois, 
restringir-lhe direito que se vincula diretamente à dignidade e à 
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proteção a que faz jus, em face dos riscos da atividade econômica. 
Entendimento diverso contrariaria a essência tuitiva do Direito 
Laboral e concerniria em prejuízo signi cativo ao trabalhador, que 
suporta os efeitos mais lesivos do acidente.

A Teoria Ampliativa da Estabilidade Provisória vem, assim, a 
reparar interpretação danosa ao obreiro, admitindo, todavia, que o 
instituto adquira contornos diversos a depender da espécie de contrato 
a termo a que se vincule.

As atividades que não permitam a manutenção do vínculo 
com a empresa devem receber tratamento diverso, como admite a 
jurisprudência. Para tais casos, justa será a concessão de indenização 
correspondente às verbas trabalhistas a que o obreiro teria direito no 
período de estabilidade. A medida, sendo pontual, não macula o  m 
maior do instituto estabilitário, uma vez que, ainda que de modo menos 
efetivo, permite-lhe a manutenção durante período resguardado pela 
legislação previdenciária.

Para todas as hipóteses em que seja viável a perpetuação da 
relação laboral, deve-se efetivá-la em proveito do trabalhador, não 
competindo ao empresário optar pela indenização ou buscar negociar 
direito que, por se vincular a normas de direito público e natureza 
cogente, como a saúde e a segurança, não deve ser transacionado.

A exegese referida contempla as assimetrias perpetuadas no 
vínculo de trabalho, seja qual for a modalidade contratual, em que 
o obreiro acidentado, concebido como elemento indesejável e razão 
de prejuízo, vê-se levado ao mercado em condições  agrantemente 
inferiores, o que esvazia diretrizes como o direito ao trabalho e a 
valorização da atividade econômica em sua dimensão social.

Apenas deste modo será possível conferir tratamento justo e 
equânime, ainda que sujeito a variações condicionadas pela modalidade 
contratual, a todos os trabalhadores, entendimento coerente com 
a noção digni cante do obreiro e dos valores elencados pela Carta 
Maior de 1988 tocantes aos direitos sociais.
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1 INTRODUÇÃO

O estudo da decisão judicial mostra-se cada dia mais relevante 
diante do crescimento de sua importância na vida social e política do 
País. Situação que é ainda mais latente nas decisões do órgão de cúpula 
do Judiciário nacional, o Supremo Tribunal Federal � STF, que tem 
atuação ora como Corte de Cassação, ora como Tribunal Constitucional. 
Decisões da Corte de cunho político, outras que adentram em dissensos 
morais razoáveis, outras que dizem respeito à economia, etc., todas elas 
têm tido muita in uência na realidade nacional. Essa é a justi cativa 
preliminar do interesse acadêmico pelo estudo das decisões judiciais 
proferidas pelo STF.

O conjunto das decisões judiciais do referido Tribunal formam sua 
jurisprudência. Para Karl Larenz1, a jurisprudência tem uma tarefa prática 
que decorre a) das leis carecerem permanentemente de interpretação, b) de 
elas necessitarem de �colmatar lacunas�, c) de elas precisarem se adequar 
a diferentes situações, d) de elas exigirem clareza e sintonização entre si; 
a jurisprudência ainda tem a função de evitar contradições valorativas em 
face da ideia de justiça. Se esse conjunto de decisões exerce tão relevantes 
papéis, todos os fatores jurídicos e extrajurídicos que as compõem surgem 
como um objeto de estudo de especial relevância. 

O presente artigo tem como escopo demonstrar que a doutrina 
não desconhece a in uência de fatores extrajurídicos sobre a decisão 
judicial, notadamente no que se refere às convicções do juiz. Contudo, 
a doutrina pátria não parece demonstrar o mesmo interesse na 
comprovação empírica dessa situação. Diante disso, pretende-se 
apresentar o quadro doutrinário atual que demonstre a necessidade 
de crescimento na produção de estudos empíricos sobre o tema, uma 
vez que a in uência dos citados fatores não-jurídicos sobre a produção 
judicial pode em alguns momentos ser decisiva.

Para atingir esse objetivo foi utilizada a pesquisa bibliográ ca, em 
que se buscou identi car os trabalhos cientí cos mais relevantes sobre 
o tema, com o objetivo de realizar um trabalho acadêmico com viés 
cientí co que demonstre a realidade social estudada. O método utilizado 
foi o dedutivo, tendo como ponto de partida o geral para se chegar ao 
particular.

1 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência jurídica. Tradução de José Lamego. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1997. p. 326.
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2 O CRESCIMENTO DA IMPORTÂNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS E DA 
INFLUÊNCIA DO JUIZ EM SUA FORMULAÇÃO

Preliminarmente, alguns aspectos relevantes das decisões 
judiciais precisam ser destacados. O primeiro é que estas decisões2 
são normas jurídicas individuais, ou seja, são normas jurídicas concretas3 
e dirigidas a um ou a vários sujeitos individualizados4. O segundo diz 
respeito à sua natureza jurídica que, para alguns, se limita ao silogismo5, 
para outros, se estrutura como uma implicação de silogismos, �no 
sentido que cada uma das premissas representa a conclusão de outro 
silogismo�6. Há ainda a acepção de que a sentença é ato lógico (com 
ênfase no silogismo), mas não só isso; é �ato lógico complexo, que 
impõe um juízo crítico e valorativo dos fatos e das normas, para a extração 
de uma conclusão�7. 

Noutro giro, Carnelutti8 informa que o crescimento da 
complexidade da vida social demonstra uma necessidade maior da 
atuação do intérprete em face da diversidade de textos legais. Ou seja, 
sobretudo nos tempos atuais, a participação do juiz na escolha do 
resultado da norma jurídica concreta decorrente da aplicação da lei é 
essencial. A esses aspectos some-se que, no caso de decisão do STF em 
sua atuação como Corte Constitucional, a participação do magistrado 

2 No presente estudo, a expressão decisão judicial é limitada a três espécies, quais sejam, a sentença que é, segundo 
Chiovenda (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed. Campinas: Bookseller, 
2009. p. 212-213), �a provisão do juiz que, recebendo ou rejeitando a demanda do autor, a rma a existência 
ou a inexistência de uma vontade concreta de lei que lhe garanta um bem ou respectivamente a inexistência 
ou a existência de uma vontade de lei que garanta um bem ao réu�; o acórdão que é �uma sentença proferida 
por um órgão colegiado superior�, conforme Ernesto Manzi (MANZI, Ernesto. Da fundamentação das decisões 
judiciais civis e trabalhistas : funções, conteúdo, limites e vícios. São Paulo: LTR, 2009. p. 27.) e a decisão proferida 
no controle de constitucionalidade em abstrato, a qual ostenta o nome de acórdão, mas é apenas judicialiforme, 
segundo Jorge Amaury Maia Nunes (informação verbal). Esta decisão judicial ostenta características 
diferenciadas em relação à norma jurídica individual que serão apresentadas na tese, pois o espaço limitado 
de um artigo não comporta essa discussão.

3 Não é desconhecido o fenômeno de formação de lex generalis pelo método judicial ao invés do método 
legislativo, como são exemplo as sentenças coletivas, conforme assinala Francesco Carnelutti 
(CARNELUTTI, Francesco. Direito processual civil e penal. v. 1. Campinas: Péritas, 2001. p. 60-61).

4 NUNES, Jorge Amaury Maia. Segurança jurídica e súmula vinculante. São Paulo: Saraiva/IDP, 2010. p. 60.

5 Ernesto Manzi (MANZI, Ernesto. op. cit. p. 30.) informa que essa é uma visão reducionista e simplista.

6 CARNELUTTI, Francesco. op. cit. p. 247-248.

7 Ernesto Manzi, op. cit. p. 31. Calamandrei (CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados. 
São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 178.) observa que em alguns casos a conclusão antecede inclusive a 
própria premissa segundo a �virtude da intuição, que se chama senso de justiça�.

8 CARNELUTTI, Francesco. op. cit. p. 55-56.
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é ainda mais relevante por ser esta �uma prerrogativa evidentemente 
política�9. Além disso, Hesse10 observa que essa justiça extraordinária 
tem que decidir questões com teor e alcance políticos em quantidade 
muito maior do que as instâncias ordinárias. 

Woodward e Armstrong11 lembram as palavras de Warren 
Burger proferidas em 1968 no sentido de que um Tribunal  nal e 
irrecorrível precisa ser muito cuidadoso com suas votações, pois 
�poder irrecorrível é o mais apto para autossatisfazer-se e o menos 
apto para engajar-se em imparciais autoanálises... Em um país como o 
nosso [EUA], nenhuma instituição pública, ou o pessoal que a opera, 
pode estar acima do debate público�. Entendimento que se amolda 
perfeitamente à realidade brasileira e se estende ao Supremo Tribunal 
Federal, pois como Corte irrecorrível que tem o condão de dizer a 
última palavra sobre a inteligência da Constituição12 suas decisões 
precisam ser levadas ao debate público.

Diante da realidade contemporânea e das diversas 
transformações ocorridas no ordenamento jurídico após a Segunda 
Guerra Mundial, é realçada a necessidade do debate cientí co acerca 
das decisões emanadas pela Corte Suprema. Quatro marcos históricos 
relevantes a esse processo de transformação podem ser recordados. O 
primeiro, trazido por George Marmelstein13, diz respeito ao massacre 
de seres humanos promovido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, 
o qual ocorreu com o respaldo do ordenamento jurídico alemão. 
Situação que justi ca a passagem de um pensamento até então vigente 
de que os juízes somente aplicam o texto da lei, de que eles são a �boca 
que pronuncia as palavras da lei�14 para um outro de que o magistrado 

9 MENDES, Gilmar F. et al. Curso de Direito Consitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 131.

10 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução de Luís Afonso 
Heck. 20ª ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998. p. 420-421.

11 WOODWARD, Bob; ARMSTRONG, Scott. Por detrás da Suprema Corte. Tradução de Torrieri Guimarães. 
São Paulo: Saraiva, 1985. p. 6. 

12 Ou seja, é este órgão que diz o que é a Constituição. Nesse sentido, Inocêncio Mártires Coelho (MENDES, 
Gilmar Ferreira et al. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 124-131). Luís Roberto 
Barroso (BARROSO, Luís Roberto Barroso. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no 
Brasil contemporâneo. 2010. Disponível em <http://www.lrbarroso.com.br/pt/noticias/constituicao_democracia_e_
supremacia_ judicial_1103 2010.pdf>. Acesso em 30 mai. 2010. p. 6-9. p. 5) fala em supremacia judicial, entendida 
como �a primazia de um Tribunal Constitucional ou Suprema Corte na interpretação  nal e vinculante das 
normas constitucionais�.

13 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008. p. 3-6.

14 MONTESQUIEU. O espírito das leis. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 172.
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participa do processo criativo de normas. O segundo marco foi a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamada em 1948, o qual 
demonstra o nascimento de um pensamento mundial muito mais 
comprometido com os direitos fundamentais. 

O terceiro, foi o Julgamento de Nuremberg, onde ocorreu a condenação 
de membros do alto escalão de Hitler ante a acusação de crimes contra 
a humanidade, o qual simbolizou �o surgimento de uma nova ordem 
mundial, onde a dignidade da pessoa humana foi reconhecida como um 
valor suprapositivo, que está, portanto, acima da própria lei e do próprio 
Estado�15. Ele signi cou a condenação não só dos colaboradores do Reich, 
mas também de um regime e de um pensamento jurídico afastado dos 
valores socialmente relevantes, o positivismo jurídico16. Não mais poderiam 
ser aceitas leis desprovidas de qualquer parâmetro de justiça quando de 
sua aplicação concreta; com isso, o mito da lei começa a ser questionado. 
O quarto marco histórico foram as Constituições do segundo pós-guerra, 
as quais previam uma ordem objetiva de valores ou ordem objetivo 
axiológica17 e a criação dos Tribunais Constitucionais que se seguiram18. 

15 Ibid. p. 9.

16 Para Luis Roberto Barroso (BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do 
Direito: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil, Boletim de Direito Administrativo, a. XXIII, n. 1, 
São Paulo: Editora NDJ, jan-2007. p. 22), foram as barbáries promovidas sobre a proteção da legalidade que 
promovem a decadência do positivismo após a Segunda Guerra. O direito afasta-se do positivismo jurídico em 
sua vertente exclusiva ou excludente � dominante à época �, segundo a qual a aferição moral da norma (sua justiça 
em concreto) está excluída da apreciação de seu aplicador. O positivismo exclusivo, segundo Alexandre Garrido 
da Silva (SILVA, Alexandre Garrido da. Direito, correção normativa e institucionalização da justiça. Revista de 
Direito do Estado, São Paulo, a. 1, n. 1. p. 331-346, jan./mar 2006. p. 335), é aquele que não admite nenhuma 
relação conceitual entre direito e moral ou entre o direto tal como ele é e o direito tal como ele deve ser, cujos 
representantes são Kelsen, Joseph Raz e Hart (antes de se tornar positivista inclusivo com seu Pós-escrito); corrente 
que prega uma distinção necessária entre direito e moral. No positivismo débil, inclusivo ou includente, visível em 
Hart (após seu Pós-escrito), Luis M. Cruz, Luigi Ferrajoli e Suzanna Pozzolo, a regra de reconhecimento permite 
a possibilidade de sua abertura ao sistema moral, relativizando o parâmetro de validade unicamente formal da 
norma; não existe uma vinculação conceitual necessária entre direito e moral, mas é possível alguma relação 
(não necessária) entre direito e moral. Sobre as diferenças entre o positivismo exclusivo e inclusivo ver Alfonso 
García Figueroa (FIGUEROA, Alfonso García. La teoría del Derecho en tiempos del constitucionalismo. In: 
CARBONELL, Miguel (org.). Neoconstitucionalismo(s). 4ª ed. Madrid: Trotta, 2009. p. 184-184, nota 63).

17 Nesse sentido se pronunciou o Tribunal Constitucional alemão, ainda em 1958, conforme assevera Luis M. 
Cruz (CRUZ, Luis M. Estudios sobre el neoconstitucionalismo. México: Editorial Porrúa, 2006. p. 5-7).

18 Javier Pérez Royo (ROYO, Javier Pérez. Curso de Derecho Constitucional. Madrid: Marcial Pons, 2007. p. 795-
798) identi ca a origem dos Tribunais Constitucionais como uma �anomalia histórica presente com projeção 
de futuro�. Isso porque, por detrás do aparecimento desses novos órgãos, houve historicamente na Europa 
continental uma anomalia no processo de transição para a democracia em determinados países, os quais criaram 
esses órgãos para ajudar nesse trânsito. Por isso, as Cortes Constitucionais não existem em todos os países 
europeus, senão �unicamente naqueles que tiveram excepcionais di culdades de transitar do Estado Liberal 
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Diante desses precedentes históricos, após as duas grandes guerras, o 
mundo não era mais o mesmo; o direito também não. Foi desse período até a 
atualidade que as citadas mudanças no pensamento jurídico são observadas. 
A primeira, refere-se à superação paulatina do positivismo jurídico e o 
crescimento de uma vertente que, no Brasil, passou a ser denominada pós-
positivismo jurídico19. Essa concepção jus losó ca entra em cena para impor 
limites valorativos ao aplicador do direito, com uma pretensão de correção do 
sistema20. Essa corrente prega uma aproximação entre o direito e a moral21. 
Há, pois, uma abertura valorativa da Constituição e do sistema jurídico, 
nos moldes das teorias de Alexy22, Dworkin23 e Zagrebelsky24. Antes de 
prosseguir, cumpre destacar as demais características do pós-positivismo, 
quais sejam, os princípios identi cados como normas jurídicas25; a distinção 
entre princípios e regras26; a Constituição como sede de princípios e centro 
dos sistemas jurídicos27 e, em alguma medida, a mudança de foco do 
Legislativo para o Judiciário28.

do século XIX ao Estado Democrático do século XX: Áustria, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha� 
(Ibid. p. 796).

19 O termo foi introduzido no país por Paulo Bonavides em 1995, na quinta edição de seu Curso de Direito 
Constitucional. Alexandre Garrido da Silva (SILVA, Alexandre Garrido da. op. cit. p. 336) informa que o pós-
positivismo ou não positivismo defende a ideia de que �há ou deve haver um relacionamento entre o direito e 
a justiça (moral). Sua versão forte, defendida por Alexy e Dworkin, informa que essa vinculação é necessária, 
deve existir; por isso, a negação do positivismo. A idéia fraca ou débil considera a inclusão de elementos morais 
�desejável ou preferível à exclusão, mas não analiticamente necessária� (SILVA, Alexandre Garrido da. Ibid.).

20 ALEXY, Robert. Derecho y corrección. in ALEXY, Robert. La institucionalizacion de la justicia. Tradução para o 
espanhol de José Antonio Seoane, Eduardo Roberto Sodero e Pablo Rodríguez. Granada: Editorial Comares, 
2005; FIGUEROA, Alfonso García. Criaturas de la moralidad : una aproximación neoconstitucionalista al 
Derecho a través de los derechos. Madrid: Trotta, 2009. p. 201-251. 

21 Para os pós-positivistas, essa aproximação é necessária, enquanto para os positivistas inclusivos ela é 
permitida, mas não necessária. No quadrante atual, estas duas correntes são as mais aceitas, enquanto o 
positivismo excludente perdeu prestígio.

22 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.

23 DWORKIN, Roberto. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

24 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Tradução para o espanhol de Marina Gascón. 7ª ed. Madrid: 
Trotta, 2007.

25 Nesse sentido, os mesmos três autores Alexy, Dworkin e Zagrebelsky podem ser citados.

26 Mais uma vez os mesmos três autores Alexy, Dworkin e Zagrebelsky encampam a posição.

27 Cf., BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 281-288; 
VALE, André Ru no do. Estrutura das normas de direitos fundamentais: repensando a distinção entre regras, 
princípios e valores. São Paulo: Saraiva/IDP, 2009. p. 24; MARMELSTEIM, George, op. cit. p. 12.

28 Nesse sentido, SANCHÍS, Luis Prieto. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Madri: Trotta, 2000. p. 
119-120; CRUZ, Luis M. op. cit. p. 26; ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos Princípios: da de nição à 
aplicação dos princípios jurídicos. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 32.
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A segunda mudança diz respeito à inegável modi cação estrutural que 
transformou o Estado legalista em Estado Constitucional29. Para Canotilho30, 
o novo modelo constitucional poderia ser chamado de Estado Constitucional 
Democrático de Direito, uma vez que �procura estabelecer uma conexão interna 
entre democracia e Estado de direito�. A terceira, refere-se à pretensão atual 
do direito em concretizar-se, no sentido de lhe ser concedida a máxima 
efetividade, sobretudo em relação à Constituição31. A quarta, traz a dignidade 
da pessoa humana para o centro do sistema jurídico32. A quinta mudança diz 
respeito à constitutucionalização do direito33.

Essas transformações no pensamento jurídico demonstram dois 
pontos de especial interesse para o presente artigo: as alterações na 
interpretação da norma jurídica e na posição do Poder Judiciário no 
cenário político-jurídico. Hodiernamente, a interpretação não é mais 
vista como um ato involuntário de aplicação de um enunciado pré-
pronto; a norma precisa ser extraída de seu enunciado por meio de um 
processo interpretativo criativo34. Além disso, os juízes e demais aplicadores do 
direito não mais são vistos como �seres inanimados� e, dessa forma, suas 
pré-compreensões interferem no processo decisório (interpretação/aplicação 
normativa)35. Situações que demonstram o crescimento da importância 

29 POZZOLO, Susanna. Un constitucionalismo ambíguo. In: CARBONELL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). 4ª ed. Madrid: Trotta, 2009. p. 206.

30 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 
2003. p. 93.

31 Nesse sentido, CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit. p. 1224; BARROSO, Luís Roberto. op. cit. 2007. p. 23.

32 Luis M. Cruz (CRUZ, Luis M. op. cit. p. 6) identi ca que o Tribunal Constitucional alemão, ainda no caso 
Lüth, de 1958, já havia identi cado que o núcleo da ordem de valores objetiva �corresponderia ao princípio 
da dignidade da pessoa humana�. No Brasil, defende essa centralidade Luís Roberto Barroso (BARROSO, 
Luís Roberto. op. cit. 2007. p. 22-25).

33 Que engloba a constitucionalização do direito infraconstitucional e sua interpretação a partir da 
Constituição. Sobre o tema, por todos, ver BARROSO, Luís Roberto. op. cit. 2007. p. 33- 44. 

34 Cf. GUASTINI, Riccardo. La constitucionalización del ordenamento jurídico: el caso italiano. 
In: CARBONELL, Miguel (org.). Neoconstitucionalismo(s). 4ª ed. Madrid: Trotta, 2009. p. 49-74, 56; 
ZAGREBELSKY, Gustavo. op. cit.. p. 112; COELHO, Inocêncio Mártires. Repensando a interpretação 
constitucional. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, a. 1, v. 1, ago. 2001. p. 28-29; ÁVILA, Humberto. op. cit. p. 
30-35; DIREITO, Menezes. A decisão judicial. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 3, n. 11, 2000. p. 30-33; 
NUNES, Jorge Amaury Maia. op. cit. p. 62; entre outros.

35 Cf. COELHO, Inocêncio Mártires. Elementos de teoria da Constituição e de interpretação constitucional. 
In: MENDES et al. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2002. p. 15-
22, 65-66 e 97); ANDRIGHI, Nancy. A minha pré-compreensão do ato de julgar. 24 dez. 1997. Disponível em 
<http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/578/Minha_Pr%c3%a9-Compreens%c3 %a3o_
Ato.pdf?sequence=4>. Acesso em 7 jun. 2010. p. 2-3); ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Estructuras judiciales. 
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dos membros do Judiciário na delimitação do conteúdo do direito e, por 
isso, sua maior relevância política36.

É aí que se questiona a eventual perda de objetividade do sistema que 
resultaria na perda de segurança jurídica, o que é indesejável para o direito. 
Com esse mote, Karl Larenz37 informa que uma exigência é colocada aos 
juristas na atualidade: �tanto quanto possível [a] �objetivação� do processo 
de interpretação�. O processo hipotético de abstração dos fatos realizado 
pelo legislador por meio de uma valoração prévia mostra-se incapaz de 
regular todos os acontecimentos da vida social38, porquanto, segundo 
Neil Maccormick39, as leis �nunca são su cientes para resolver todas as 
controvérsias�, mas sinalizam um bom parâmetro. 

O direito positivo tem um papel relevante na determinação da 
jurisprudência, mas não é o único. Nesse sentido, Karl Larenz40 informa 
que a jurisprudência liga-se a um determinado direito positivo, mas 
também tem uma base independente dele, ou seja, as normas jurídicas 
não são o único fator que dá vida à decisão judicial, há também outros 
fatores que o fazem. Ao lado das leis, as teorias da argumentação jurídica 
ganham espaço por apresentarem-se como uma forma de manutenção da 
objetividade do sistema, uma vez que impõem limites à decisão judicial41. 
Mesmo diante dos citados limites impostos à decisão judicial (lei e 
argumentação) � e de alguns outros � ainda há um espaço de subjetividade que 
a doutrina atual não despreza. Por isso, Miles e Sunstein42 asseveram que 
alguns doutrinadores identi cam o papel limitador do direito em si sobre 
a tomada de decisão judicial, enquanto outros enfatizam que os valores, 
comprometimentos e a personalidade do juiz têm papel fundamental. 

Buenos Aires: EDIAR, 1994. p. 107-110; NUNES, Jorge Amaury Maia. op. cit. p. 65; CARNELUTTI, 
Francesco. op. cit. p. 115; entre outros.

36 Nesse sentido, CRUZ, Luiz M. op. cit. p. 26; SANCHÍS, Prieto (op. cit.. p. 119-120).

37 LAR ENZ, Karl. op. cit. p. 166.

38 Ibid. p. 164.

39 MACCORMICK, Neil. Argumentação jurídica e teoria do direito. Trad.: Waldéa Barcellos. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. p. XII.

40 LARENZ, Karl. op. cit. p. 339.

41 Sobre as teorias da argumentação jurídica como espécies do gênero argumentação prática e como 
limitadoras da decisão judicial, ver MACCORMICK, Neil, op. cit; ALEXY, Robert. op. cit. 2008.

42 SUNSTEIN, Cass R. The new legal realism. In: Public Law and Legal Theory Working Paper, University of 
Chicago Law & Economics, nº 191, dez. 2007.  Disponível em <http://ssrn.com/abstract_id=1070283>. 
Acesso em 16 ago. 2010.
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Robert Nagel43, por sua vez, destaca estudo que entendeu que �o interesse 
próprio e a aceitação política � reação popular à experiência concreta com 
os programas e políticas � afetam decisões judiciais�.

A este panorama atual some-se um fenômeno identi cado como 
judicialização44 � tanto da política quanto das relações sociais �, o qual é 
conceituado como o deslocamento da decisão de �questões relevantes do 
ponto de vista político, social ou moral�, em caráter  nal, para o Poder 
Judiciário45. Estudo de Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho46 demonstra 
uma das características da judicialização das relações sociais: o exorbitante 
crescimento quantitativo de demandas judiciais ajuizadas, as quais 
passaram de 350 mil em 1988, para cerca de 8,5 milhões, em 1998, dez 
anos após a promulgação da Constituição. Além do aspecto quantitativo, 
temas políticos, sociais, morais, religiosos, econômicos, todos são levados 
à apreciação das Cortes Constitucionais; o que leva autores a constatarem 
que nesse cenário �não há um espaço vazio de Constituição�47. 

Nesse contexto, o Poder Judiciário, notadamente o Supremo 
Tribunal Federal, ganha especial relevância política e social, visto que 
suas decisões afetam toda a nação. Ilustra-se esse argumento com 
um caso recente em que todo o País parou diante da televisão para 
observar qual seria a posição do Supremo, tamanha era sua in uência 
na realidade nacional, qual seja, o RE 630147 em que Joaquim Roriz 
questionava a aplicação da Lei da  cha limpa na véspera das eleições 
de 2010. Não só a comunidade jurídica, mas toda a população discutiu 
essa decisão por alguns dias. Outros casos também têm destaque, 
como os relativos às pesquisas com células-tronco, ao aborto de 
feto anencefálico, às relevantes questões tributárias, à taxação dos 
aposentados, etc. 

43 NAGEL, Robert. Direito político, política legalista: uma história recente da teoria da questão política. Tradução 
de Eliana Valadares Santos. In: BIGONHA, Antônio Carlos Alpino e MOREIRA, Luiz. Limites do controle de 
constitucionalidade (Coleção ANPR de Direito e Democracia). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 158.

44 Não se deve confundir judicialização com ativismo judicial, sobre a distinção entre os dois conceitos, ver 
artigo de nossa autoria Ativismo judicial: por uma delimitação conceitual à brasileira (no prelo) e Luís Roberto 
Barroso (BARROSO, Luís Roberto. op. cit. 2010. p. 6-9).

45 Ibid. p. 6.

46 CARVALHO, Luiz Fernando Ribeiro de. Quem tem medo da CPI? In: Jornal do Magistrado, Associação dos 
Magistrados do Brasil, n. 50, 1999. p. 2.

47 VIEIRA, José Ribas et al. O Supremo Tribunal Federal como arquiteto institucional: a judicialização da 
política e o ativismo judicial. Versus: Revista de Ciências Sociais Aplicadas do CCJE, v. 02. p. 74-85, 2009. p. 77.



Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 38, p. 95-112, 2012

Ricardo Vieira de Carvalho Fernandes 104

Em suma, o cenário atual favorece o aumento de importância das 
decisões do Pretório Excelso na vida de todos os brasileiros: de todas as 
idades e classes sociais. Mas o que há por detrás das decisões proferidas? 

3 DIREITO, POLÍTICA E O NOVO REALISMO JURÍDICO

Luís Roberto Barroso48 identi ca que existe uma série de fatores 
extrajurídicos in uenciadores das decisões judiciais; entre os quais destaca 
os valores e ideologia dos juízes, a interação com outros atores políticos e 
institucionais, a perspectiva de cumprimento da decisão, as circunstâncias 
internas dos órgãos colegiados e a opinião pública. Todavia, no Brasil não 
existem estudos que demonstrem qual a efetiva in uência desses fatores 
na decisão judicial; daí se extrai a novidade da tese.

Nesse ponto se encontra a questão da relação entre o direito e a 
política. Desde muito a distinção entre ambos é discutida nas ciências 
sociais, sendo desejável ao direito que se mantenha a divisão tradicional 
entre os dois campos49. Divisão que, para o Estado Democrático de Direito, 
é essencial50. Para Luis Roberto Barroso51, no mundo real não vigora nem 
a equiparação nem a separação plena; ele visualiza, portanto uma posição 
eclética entre �o ceticismo do realismo jurídico e da teoria crítica, que 
equiparam o direito ao voluntarismo e à política, e a visão idealizada do 
formalismo jurídico, com crença na existência de um muro divisório entre 
ambos�. A posição do autor é eclética, ou seja, tenta encontrar um caminho 
do meio entre o formalismo e o realismo jurídico clássico.

Thomas Miles e Cass Sunstein52 também pretendem reduzir o rigor 
do ceticismo do realismo jurídico que reinou no início do século passado 
com o novo realismo jurídico que pretende estudar em larga escala os fatos e 
resultados � destacando a in uência da personalidade do juiz nas decisões 
�, cuja característica principal é entender em amplos aspectos � não só 
ideológicos, mas também pro ssionais e institucionais � como se dá a 
referida in uência. São os mesmo autores que asseveram o crescimento, 
nos Estados Unidos, do estudo em larga escala desse novo realismo 
baseado no empirismo e em dados coletados. 

48 BARROSO, Luís Roberto. op. cit. 2010. p. 30-45.

49 Nesse sentido, KRAMER, Larry. The people themselves : popular constitutionalism and judicial review. New 
York: Oxford University Press, 2004. p. 7.

50 BARROSO, Luís Roberto. op. cit. 2010. p. 16.

51 Ibid. p. 4.

52 SUNSTEIN, Cass R. op. cit.
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Naquele país, a questão que mais recebeu atenção do novo 
realismo jurídico foi a in uência da ideologia do juiz sobre a decisão53. 
Nos estudos norte-americanos, já há provas de amortecimento ideológico 
� diminuição da ideologia republicana/conservadora do magistrado 
quando situado em colegiado com participação de juízes democratas/
liberais � ou a ampliação ideológica � crescimento do per l conservador 
diante de colegiado composto por juízes republicanos e vice-versa. 
Pesquisas que demonstram a in uência de questões políticas no 
processo decisório. 

No Brasil, contudo, essas preponderâncias não são tão-simples 
de aferir, uma vez que aqui não há uma dicotomização do pensamento 
político em duas ideologias dominantes. Se nos EUA o novo realismo jurídico 
permanece em seu estado infantil54, por aqui até o momento não foram 
encontrados estudos empíricos com este viés. 

Ainda na experiência americana, uma obra demonstrou como 
fatores extrajurídicos podem in uenciar bastante as decisões judiciais, 
trata-se do livro Por detrás da Suprema Corte de Woodward e Armstrong55, 
que descortina como as conjecturas políticas � internas e externas à Corte 
� que vão desde a escolha dos Justices que comporão a Suprema Corte até o 
julgamento de causas relevantes que envolvem importante aspecto moral 
podem preponderar em situações diversas, como a nomeação de Burger 
como Presidente da Corte56, as estratégias de votação da Corte com vistas 
ao efetivo cumprimento da tese encampada na decisão, de 1954, Brown 
vs. Board of Education (acerca da segregação racial), entre outros. Em obra 
mais recente, Jeffrey Toobin57 também demonstra como as vicissitudes 
do processo decisório da Suprema Corte norte-americana pode ter 
ascendência sobre o resultado de seus julgamentos; informa a in uência 
de questões religiosas e dos atentados de onze de setembro sobre a Corte, 
entre outros.

53 Ibid.

54 Ibid.

55 WOODWARD, Bob; ARMSTRONG, Scott. 1985. passim.

56 A escolha do Presidente da Corte tem grande in uência sobre o rumo de suas decisões, sobretudo nos EUA. 
No Brasil, também pode haver ascendência dessa escolha sobre os julgamentos, uma vez que é o Presidente 
do Supremo Tribunal Federal que escolhe a pauta de votação do Plenário.

57 TOOBIN, Jeffrey. The Nine: inside the secret world of the Supreme Court. Nova Iorque: Anchor Books, 
2010, passim.
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 Robert Nagel58, por sua vez, demonstra como foi o in uxo da 
teoria da questão política na doutrina e nas decisões da Suprema Corte 
norte-americana, desde 1953 até os dias atuais. Esta teoria prevê que as 
questões políticas têm arena própria e que não devem ser de nidas no 
contexto judicial. O autor informa que no caso Baker vs. Carr a Suprema 
Corte enumerou categorias ou classes não taxativas de questões políticas 
e que a análise feita por Henry Hart e Wechsler na segunda edição da 
obra The Federal Courts and The Federal Systems, de 1973, demonstra que um 
olhar mais próximo sobre cada uma dessas classes revela uma tendência à 
impossibilidade jurídica dessas demandas59. 

Todavia, Nagel percebe que na edição posterior dessa obra, de 
1988, e nos julgados que se seguiram nesse ínterim a in uência da teoria 
das questões políticas �foi pequena e declinante� e completa com a 
a rmação de que é possível que a rejeição intensamente jurídica dessa 
teoria �tenha ajudado a pavimentar o caminho para um papel altamente 
político do Poder Judiciário Federal�60. Nagel analisa com profundidade a 
in uência de questões políticas nas decisões constitucionais e na doutrina 
americana61 e conclui que, atualmente, �todas as matérias constitucionais 
têm aspectos políticos�62 e que há uma �fusão entre direito e política�63 
na Suprema Corte.

Uma situação fática de extrema importância para o estudo da 
relação entre direito e política diz respeito à rejeição do nome de Robert 
Bork para a Suprema Corte dos Estados Unidos no  m dos anos oitenta64. 

58 NAGEL, Robert. 2010. passim.

59 Ibid. p. 152. 

60 Ibid. p. 152-153. 

61 Ibid. p. 160-166. James Thayer, anos antes de Alexander Bickel, reconheceu que a política afeta de fato 
o conteúdo constitucional; tratava a maior parte das matérias constitucionais como políticas. Bickel, um 
pouco depois, permitia um pequeno lugar para a política na etapa inicial da jurisdição (admissibilidade); 
admitia assim um pouco de discrição política, mas conservava um grande papel para os princípios em 
um segundo momento. Com isso, aceitava um reduzido espaço para aspectos políticos abandonando o 
resto ao critério jurídico. As ideias deste autor eram uma ameaça signi cativa a uma teoria apolítica do 
Direito Constitucional. Seus opositores Henkin, Redish e outros afastaram a teoria das questões políticas 
ao informar que as teorias que limitassem signi cativamente o poder do judicial review deveriam ser, por esse 
motivo, rejeitadas. 

62 Ibid. p. 176.

63 Idem. p. 165.

64 O tema e os detalhes políticos que circundaram esse fato são descritos às minúcias por Miguel Beltran na 
obra Originalismo e interpretación: Dworkin vs. Bork: una polémica constitucional. (BELTRAN, Migual. Originalismo e 
interpretación: Dworkin vs. Bork: una polémica constitucional Madrid: Editorial Civitas, 1989).
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Após períodos ativistas da Corte de Warren nos anos sessenta e sua 
exacerbação nos anos setenta com a Corte Burger, a sociedade norte-
americana pretendia frear esse movimento com a valorização do self 
restraint que se converte em strict constructionism � personi cado em Bork � e 
com a recuperação do originalismo. Contudo, seu maior opositor teórico 
� Dworkin � publica diversos artigos em 1987 contrários às suas ideias, a 
isso se soma uma forte estratégia política da maioria democrata (liberal) 
no Senado para a reprovação do seu nome. Esse episódio histórico é um 
grande exemplo da importância das convicções da pessoa indicada ao 
Tribunal Constitucional em face da existência de fatores extrajurídicos 
nos seus julgamentos.

Assim, considerando que a construção da jurisprudência não é 
�trabalho conceitual valorativamente neutro� e que não é dogmática no 
sentido de uma dedução a partir de premissas maiores  xadas, �mas que é, 
antes do mais, pensamento orientado a valores�65, há de se levar em conta 
que as convicções pessoais, pro ssionais ou políticas dos julgadores, o 
contexto institucional, a pauta política dos governos e a opinião pública 
podem ter in uência no resultado das decisões por eles proferidas. 

Nesse cenário, as ciências não-jurídicas, como a ciência política, a 
antropologia e sociologia jurídicas e até mesmo a neurociência66 têm tentado 
contribuir para o estudo dos fatores extrajurídicos que ascendem sobre a 
tomada de decisão judicial. Diante disso, o presente artigo apresenta-se com o 
singelo escopo de despertar o interesse da comunidade jurídica para o estudo 
de qual o in uxo dos citados fatores não-jurídicos sobre o processo decisório 
do Supremo Tribunal Federal; para que, com isso, seja possível tornar públicas 
no Brasil as conjecturas antecedentes das decisões.

Por  m, o destaque de Palhares Moreira Reis67: não se pode 
dissociar a atividade política das demais realizações humanas, a não ser 
por um processo de abstração. Por isso, o processo decisório do STF não 
tem condições de ser estudado de um simples ponto de vista, apenas pelo 
prisma da relação jurídica, mas sim com um misto deste prisma com os 
fatores não-jurídicos.

65 LARENZ, Karl, op. cit. p. 326.

66 FERNANDES, Sérgio Henrique Cordeiro Caldas. Neurodireito? Considerações sobre a in uência 
da neurociência no processo decisório. Diritto & Diritti. Disponível em http://www.diritto.it/system/
docs/30120 /original/trabalhoFAJEpolit.pdf. Acesso em 20 set. 2010.

67 REIS, Palhares Moreira. O poder nas tiranias e ditaduras. in TÔRRES, Heleno Taveira. Direito e poder: Barueri: 
Manole, 2005. p. 148.
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4 CONCLUSÃO

A relevância da necessidade de se estudar mais a fundo o tema 
ora proposto pôde ser demonstrada anteriormente. No cenário atual de 
grande in uência da decisão judicial sobre a vida dos cidadãos e sobre 
a política, os fatores que a in uenciam � e em alguns casos até mesmo 
determinam � são extremamente importantes e, por isso, precisam ser 
aclarados. Mas isso parece ter  cado bem frisado.

O presente estudo não teve o escopo de comprovar 
empiricamente a existência de fatores extrajurídicos sobre a decisão 
judicial. Pretendeu tão-somente apresentar o tema à comunidade 
jurídica pátria com o escopo de demonstrar que a produção de estudos 
cientí cos sobre ele é necessária, pois conhecendo tais in uências será 
possível, no mínimo, transferir o debate para a sociedade, retirando 
da discussão judicial o formalismo e o argumento de autoridade 
que lhe são inerentes. Com isso, a sociedade civil organizada ou 
desorganizada, a opinião pública e os setores políticos estatais terão 
a possibilidade de cobrar respostas coerentes não só com as regras 
e princípios da Constituição tal como são vistos pelos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, mas também como são interpretados pelos 
seus intérpretes não-formais � parafraseando Häberle.

E assim algumas perguntas  cam sem resposta. O per l do 
Ministro do Supremo Tribunal Federal in uencia em suas decisões? O 
contexto institucional pode in uenciar em seus julgamentos?  A pauta de 
governo e a opinião pública têm o condão de in uir em suas decisões? 
Essas três questões demonstram parte de um tema que necessita ser 
empiricamente pesquisado para que se possa responder uma pergunta: há 
possibilidade de interferência de fatores extrajurídicos no processo decisório do Supremo 
Tribunal Federal? 

Parece que a doutrina acredita que sim, mas até o presente momento 
no Brasil o assunto encontra-se muito mais afeto a especulações do que 
a pesquisas empíricas comprometidas a comprovar ou não esta situação. 
Estudos estes que  carão para um momento futuro, mas que desde já se 
aponta para sua essencialidade.
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CONTEÚDO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nathaly Campitelli Roque1*

Resumo: No presente artigo, apresenta-se a subordinação do processo 
administrativo tributário ao princípio do devido processo legal, previstos 
no texto da Constituição Federal de 1988, tanto em seu conteúdo material 
como substancial, além de posicionar o processo administrativo em 
relação ao direito de petição.

Palavras-Chave: Processo administrativo tributário. Princípios 
constitucionais . Devido processo legal.

Abstract: In this article, the obedience of the administrative and tax 
procedure to the principle of the due process of law, foreseen by the 
Brazilian Constitution of 1988, is presented both by its material and 
substantial content, as well as the position of the administrative procedure 
in relation to the right of petition.

Keywords: Administrative and Tax Procedure. Constitutional Principles. 
Due Process of Law.

Sumário: 1. Introdução; 2. A controvérsia em 
relação à de nição de princípio; 3. O processo 
administrativo tributário; 4. O devido processo legal 
como garantia fundamental de proteção de direitos 
fundamentais; 5. A função administrativo-tributária 
e a determinação dos contornos constitucionais do 
devido processo legal no âmbito da Administração 
Pública; 6. Garantias fundamentais conexas aos 
devido processo legal processual; 6.1. Princípio da 
isonomia (art. 5, I, CF); 6.2. Princípio da ampla defesa 
(art. 5º, LV, CF); 6.3. Princípio do contraditório (art. 
5o, LV); 6.4. Princípio da imparcialidade (art. 5º, 

*1 Procuradora do Município de São Paulo. Mestre e doutora em direito pela PUC/SP. Conselheira do 
Conselho Municipal de Tributos do Município de São Paulo. Professora do curso de graduação da PUC/SP, 
de cursos preparatórios e palestrante e autora de obras jurídicas.



Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 38, p. 113-136, 2012

Nathaly Campitelli Roque 114

XXXVII e XXXVIII, art. 95, CF); 6.5. Princípio 
da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, 
CF); 6.6. Princípio da proibição da prova ilícita 
(art. 5º, LVI, CF); 6.7. Princípio do duplo grau de 
jurisdição; 6.8. Princípios da publicidade (art. 5º, LX; 
art. 93, IX, CF); 6.9. Princípio da fundamentação das 
decisões (art. 93, IX, CF); 7. O devido processo legal 
substancial no processo administrativo tributário; 
7.1. Submissão do processo administrativo aos 
princípios da Administração Pública; 7.2. Sujeição 
aos princípios especí cos do direito tributário; 8. 
O remédio constitucional referente ao direito de 
impugnação administrativo-tributária: o direito de 
petição; 9. Conclusões.

1 INTRODUÇÃO

Em se tratando do estudo do processo administrativo tributário, 
grande relevância ganha o estudo dos princípios que o norteiam. 

Enquanto o lançamento é matéria de lei nacional, de categoria 
complementar, a determinação dos meios de defesa do contribuinte 
foi afetada a cada ente federativo, já que se trata de competência 
administrativo-tributária, matéria de competência comum, nos termos 
do artigo 24 da Constituição Federal.

Ou seja, no que toca à defesa do contribuinte, cada ente federativo 
deverá editar normas relativas aos tributos de sua competência, nos 
termos do artigo 194 e seguintes do Código Tributário Nacional. 

Também, nos termos da legislação de cada ente tributante, há 
a previsão de benefícios reconhecidos a determinadas categorias de 
contribuintes ou a  xação de prestações em favor da  scalização (as 
obrigações acessórias, como o dever de realização de cadastros, entrega 
de declarações, dentre outros), dentre outros, que demandam a iniciativa 
do interessado para sua obtenção.

Sendo assim, imperativo se torna a existência de previsão legislativa 
de um processo administrativo para estas  nalidades. A  m de nortear a 
atividade de todos os entes federados, deve-se buscar o núcleo mínimo do 
direito de defesa do contribuinte que está previsto na Constituição Federal 
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e se consubstancia na garantia do devido processo legal, constante o rol 
dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal.

Em que pese muito já ter se dedicado a doutrina a este estudo, impõe-
se a necessidade de uma breve tentativa de sistematização dos estudos 
empreendidos com aqueles desempenhados pela doutrina constitucional 
e processual, a  m de melhor examinar seus institutos e afastar eventuais 
controvérsias que surgem tanto para os Administradores, quanto para os 
Administrados, o que faremos nas linhas a seguir.

2 A CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À DEFINIÇÃO DE 

Grandes divergências são constatadas na doutrina sobre a de nição 
da idéia de princípio. Para  ns deste breve estudo, podemos enquadrar 
estas diversas concepções em duas categorias: axiológica e normativa.

Na categoria axiológica, podemos enquadrar as de nições que 
focalizam na idéia de princípio um conjunto de valores jurídicos, 
indiferentemente de sua positivação, que dão sustentação para a edição de 
normas jurídicas e de sua interpretação. Estas de nições são utilizadas, 
como regra, nos estudos da  loso a do direito, da sociologia do direito e 
de ramos a ns, e se voltam à busca dos fundamentos últimos do próprio 
sistema normativo1.

Na categoria normativa, podemos identi car as conceituações que 
identi cam nos princípios normas que congregam, em sua maioria, as 
seguintes características:

a) grande grau de abstração, ou seja, não se voltam a regrar condutas 
especí cas;

b) grande carga valorativa, ao encerrarem conceitos legais indetermi-
nados;

c) hierarquia superior às normas de conduta, seja porque estão contidas 

1 A Filoso a do Direito, na lição de Miguel Reale, volta-se à de nição do que seja o Direito, buscando 
seus fundamentos e sua legitimação, ou seja, aos princípios lógicos, éticos e histórico-culturais do Direito 
(REALE, Miguel. Lições preliminares do Direito. 27ª edição, adaptada ao novo Código Civil. 8ª tiragem. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 16; Idem. Filoso a do Direito. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. passim). Já a 
sociologia do direito se volta a analisar as relações entre Direito e realidade sócio-histórica, ou seja, focaliza 
o direito como fato social, em seu relacionamento concreto com os demais aspectos da realidade coletiva 
(MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 26ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 597).
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em diplomas de maior hierarquia legal, seja porque se prestam 
para a interpretação, aplicação ou integração das normas de 
conduta;

d) podem ser normas expressas ou implícitas, conforme decorram do 
próprio texto legal ou de sua interpretação2.

São, assim, categorias de normas que encerram os pressupostos da 
ciência do direito3, os pontos de partida para a aplicação dos métodos de 
estudo das normas jurídicas, traduzindo-se em esquemas que se inserem 
na experiência jurídica4. E, sob esta ótica, as normas de princípios têm 
funções próprias no ordenamento, destacando-se as seguintes5:

a) recurso hermenêutico, sendo meio de interpretação e aplicação das 
normas jurídicas (apontar o conteúdo jurídico da norma, mui-
tas vezes não expressamente constante de seu texto); 

b) recurso de integração do ordenamento, por serem meio de eliminar 
lacunas (falta de normas especí cas para o caso a ser decidido); 

c) recurso harmonizador do ordenamento, traçando a orientação para 
eventual con ito entre normas (antinomias);

d) recurso orientador, ou seja, servem como orientação para a elabo-
ração de normas jurídicas, sejam legislativas, administrativas ou 
judiciais.

Seja a categoria de de nição abraçada pelo estudioso, o estudo de 
um princípio ou de um conjunto de princípios se volta a buscar o substrato 
no qual se fundam os diferentes institutos normativos e estabelecer seu 
adequado emprego na interpretação e aplicação das normas jurídicas. 

No presente estudo, por conta de sua singeleza, buscaremos a 
análise de um dos princípios basilares do contencioso administrativo 
tributário, restrito ao seu aspecto normativo, a  m de apontar o devido 

2 É essa a lição de Miguel Reale (REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. op. cit. p. 304-305). 

3 Na lição de Miguel Reale, a Ciência do Direito tem por objeto o fenômeno jurídico tal como ele se encontra 
historicamente realizado. Diferencia da seguinte forma Ciência do Direito e Filoso a do Direito: �A Ciência 
do Direito estuda o fenômeno jurídico tal como ele se concretiza no espaço e no tempo, enquanto a Filoso a 
do Direito indaga das condições mediante as quais essa concretização é possível� (REALE, Miguel. Lições 
Preliminares de Direito. op. cit. p. 17). Frisa o renomado pensador que a Ciência do Direito é sempre �ciência 
de um Direito positivo�, não havendo ciência do Direito em abstrato, sem referência direta a um campo de 
experiência social (Ibid. p. 17).

4 Ibid. p. 304.

5 Conforme a regra contida no artigo 4º, LICC.
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processo legal como um dos pressupostos primordiais da atividade da 
administração tributária diante da provocação do contribuinte, no 
contexto da vigente Constituição Federal de 1988.

3 O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

A atividade tributária, apesar de ser objeto de disciplina própria 
da Ciência do Direito, demanda, para sua implementação  concreta pela 
Administração Tributária, da prática de atos administrativos dos mais 
diversos, os quais se sujeitam aos ditames constitucionais e legais regentes 
do Direito Administrativo. 

O exercício das atividades da administração tributária se caracteriza 
pelo ditame da legalidade estrita, ou seja, apenas há a autorização para que o 
Administrador faça aquilo que a lei expressamente autorize6. Esta imposição 
se dirige tanto ao conteúdo do ato administrativo, já que a tributação em 
si depende de lei (art. 150, CF), quanto à forma, por força da legalidade 
imposta à Administração Pública como um todo (art. 37 caput, CF).

Na atividade de apuração do crédito tributário (pelo lançamento), 
impõe a lei o uso de diversos atos (envolvendo, em alguns casos, diversas 
autoridades com diferentes competências), voltados para a realização de um 
ato  nal (o lançamento propriamente dito). Este conjunto de atos, ordenados 
em um rito, são por vezes denominados de processo ou de procedimento, 
conforme o entendimento doutrinário a respeito dos dois conceitos.

Os defensores da idéia de processo estabelecem que este é o método 
estabelecido em lei para a tomada de alguma decisão por uma autoridade, 
que afete as esferas jurídicas de particulares, aplicando a lei material. 
Estabelece um vínculo jurídico entre os envolvidos e estabelece um ritual 
a ser desempenhado. Esta categoria não seria restrita, assim, ao processo 
judicial, sendo um instrumento indispensável para o exercício da função 
administrativa7

Por sua vez, os que entendem que é impróprio dizer de um 
processo administrativo, defendem que os atos da administração apenas 
se organizam em um procedimento, ou seja, conjunto de atos legalmente 
estabelecidos, organizados lógica e cronologicamente, destinados a um 

6 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 7ª. Ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 1995. p. 57.

7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 2010. p. 506.
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 m. Não haveria que se falar em processo, porque o ato da Administração 
não se reveste do mesmo rigor e das mesmas garantias que revestiriam o 
processo judicial, podendo ser o ato administrativo inclusive revisto por 
decisão judicial.

Entendemos que, no contexto constitucional vigente, a 
Administração Pública, ao tomar decisões que afetem a esfera jurídica de 
particulares o faz através de um processo, no qual se disciplina não só os 
atos da Administração a serem adotados por uma autoridade competente, 
mas também os direitos de participação do administrado e o vínculo 
jurídico existente entre os participantes

Isto porque o texto constitucional explicitou que a atuação contenciosa 
da Administração Pública é sujeita a observância de garantias de efetiva 
participação do Administrado, com a adoção de um remédio próprio, o 
direito de petição. Ao haver um arcabouço constitucional que impõe um 
núcleo de participação ao indivíduo ou grupo de indivíduos em decisões do 
Estado que aferem a sua esfera jurídica, não há mais fundamento para não 
reconhecer a existência de um processo administrativo8.

No que toca especi camente ao processo administrativo tributário, 
constata-se haver divergência sobre a quali cação de processo para todo 
o rito do lançamento, havendo uma concepção monista e uma dualista 
sobre este ponto. 

A teoria monista se caracteriza pela concepção de que o processo 
de lançamento é um só, com duas fases: uma o ciosa, que culminaria 
com a noti cação de lançamento e outra contenciosa, voltada a revisão do 
ato, conforme a lição de Rubens Gomes de Souza9.

Já a teoria dualista, defendida por Alberto Xavier, defende que 
somente se fala de processo administrativo na fase de impugnação, 
havendo um procedimento de lançamento, no qual a Administração 
Tributária apura o crédito de ofício, e o processo de impugnação, tendo 
cada qual objetivos, objetos e partes distintos10.

8 Celso Antonio Bandeira de Mello reconhece que a nomenclatura processo é mais correta que procedimento, 
por ser a expressão mais correta �pois batiza o mesmo fenômeno ocorrente na esfera legislativa e judicial, 
guardadas as peculiaridades e força jurídica especí ca de cada qual�, embora utilize, por força da tradição, 
a expressão procedimento (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. op. cit. p. 297).

9 XAVIER, Alberto. Princípios do processo administrativo e judicial tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 116.

10 Ibid. p. 118.
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De nossa parte, entendemos que todo o lançamento tributário 
é um processo administrativo, que, por força de sua peculiar natureza 
jurídica, exige o diferimento da oportunidade de defesa.

O tributo, conforme ensina a doutrina clássica, é a principal fonte 
de custeio das atividades públicas voltadas ao cumprimento do programa 
constitucionalmente estabelecido. Assim, o Estado retira do patrimônio 
dos particulares valores para seu benefício.

Historicamente, a atividade tributária do Estado é a que mais gera 
resistência dos súditos do Estado, tendo sido estopim de diversos con itos 
ao longo da História Mundial, como foi o caso da Independência das Treze 
Colônias Americanas e Brasileira, como foi a Insurreição Mineira. Tal fato 
originou um movimento nas instituições jurídicas, no sentido de proteger 
o patrimônio dos populares da atuação arrecadatória do Estado, traduzido 
especialmente pela sujeição aos ditames da lei (princípio da legalidade).

Por este motivo, a atuação da Administração em matéria tributária 
se caracteriza, no aspecto arrecatatório, pela atividade vinculada, ou seja, 
adstrita aos exatos ditames da lei, tanto quanto a seu conteúdo quanto 
à seu procedimento, o que constou expressamente do artigo 142, CTN. 
Não há, assim, reconhecimento de juízo de conveniência e o que se traz, 
basicamente, duas conseqüências:

a) não há discricionariedade em realizar os atos relacionados ao 
lançamento (o agente não escolhe se é conveniente ou oportu-
no realizar o lançamento);

b) deve ser observado o procedimento  xado em lei para a apu-
ração do montante tributário devido (o agente não escolhe a 
forma mais oportuna ou conveniente de apurar o montante de-
vido).

Sendo assim, impõe a norma jurídica que o Fisco, antes de exigir 
qualquer valor do particular, siga um método legalmente previsto para 
apurar o montante do tributo (o lançamento), de forma a ser cobrado 
apenas aquilo que a lei estabeleceu como lícito, sem cobrar qualquer 
excesso, por menor que seja ele.

Assim, visa-se a limitar a atividade da Administração de 
intromissão no patrimônio do particular e proporcionar previsibilidade 
ao particular, que poderá programar sua atividade produtiva a  m de 
atender à obrigação legalmente imposta. Há resguardo, por força de lei, 
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do direito de defesa e de participação, o que dá ao lançamento como um 
todo o caráter de processo.

O fato de ser a oportunidade de defesa ser exercida em momento 
posterior não é su ciente para afastar o caráter processual de todo 
o rito do lançamento. No processo judicial há medidas que podem 
ser determinadas antes da intimação do adversário (como é o caso 
das liminares concedidas inaldita altera pars em sede de processo de 
conhecimento ou cautelar), franqueando-se a posterior oportunidade de 
defesa, com vistas á modi cação ou revogação do julgado.

É o que ocorre no lançamento. A Administração apura o crédito, 
aplicando a disciplina legal e abre a possibilidade de discussão, com a 
intimação do contribuinte, já que o crédito tributário devido somente 
poderá ser exigido depois do exaurimento da via administrativa, nos 
termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional.

4 O DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO GARANTIA FUNDAMENTAL DE 
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Constatando-se que há processo administrativo na atuação 
tributária, deverá ser ele sujeito aos ditames do devido processo legal. 

Classicamente, de ne-se devido processo legal como o direito ao 
processo justo, ou seja, o processo cujo procedimento e conseqüências 
estejam previstos em lei, o qual deverá ser observado para atos do Poder 
Público ou de outros particulares que se voltem à comprometer a esfera 
de direitos de uma pessoa.

Nelson Nery Jr. aponta que a idéia advém da expressão due process 
of law, empregada pela primeira vez na lei inglesa Statute of Westminister 
of Liberties of London (reinado de Eduardo III, 1354, derivada da Magna 
Charta, que fazia referência a law of land ). Nos estudos empreendidos 
na common law,  toma-se a expressão em duas acepções principais: uma 
processual e outra substancial11.

Como aponta J. J. Gomes Canotilho com base no direito americano, 
a teoria processual (process oriented theory) limita-se a dizer que uma pessoa 
poderá exigir, ao ser privada dos seus direitos fundamentais da vida, 

11 NERY JR. Nelson. Princípios do processo civil da Constituição Federal. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 31-41.
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liberdade e propriedade, que o seja mediante um processo especi cado 
a lei. Já a teoria substantiva (value-oirented theory) pretende justi car a idéia 
material de um processo legal, justo e adequado, calcado nas razões materiais 
reveladas na Constituição e demais normas jurídicas. Tal processo justo 
se inicia com a própria produção da lei conforme o devido processo 
de sua criação, sendo vedado às autoridades legiferantes disporem 
arbitrariamente dos direitos fundamentais da pessoa humana, ou seja, 
sem razões materialmente fundadas para o fazerem12.

Veja-se que o enunciado, tomado nestas acepções, caracteriza-se 
por usa excessiva abrangência e quase se confunde com a idéia de Estado 
de Direito, como ensina Celso Ribeiro Bastos. Nas palavras do autor, �A 
partir da instauração deste (do devido processo legal), todos passaram a se 
bene ciar da proteção da lei contra os arbítrios do Estado�13.

Sendo assim, apesar de a doutrina brasileira empregar, ao longo 
dos anos, a expressão devido processo legal apenas no sentido processual14, 
a cláusula, como proposta pelo direito americano, tem a mais ampla 
abrangência como forma de proteção do particular contra qualquer 
arbitrariedade do Poder Público. 

Trata-se de, por conseguinte, de uma cláusula protetiva geral, 
sendo uma verdadeira garantia constitucional, ou seja, de �instituições, 
determinações ou procedimentos mediante os quais a própria Constituição 
tutela a observância ou, em caso de inobservância, a reintegração dos 
direitos fundamentais�15, como ensina José Afonso da Silva.

Em que pese sua importância, a estudada garantia somente foi 
explicitamente adotada no texto da Constituição Federal de 1988, apesar 
de os textos anteriores fazerem menção à garantia da ampla defesa e do 
acesso da jurisdição, componentes do devido processo legal.16 

12 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. 5ª reimpressão. 
Coimbra: Almedina, 2003. p. 494.

13 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. art. 5º a 17. 2ª 
ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2001. vol. 2. p. 280 (parênteses nossos).

14 NERY JR., Nelson. op. cit. p. 40.

15 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 191.

16 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido Rangel, 
Teoria geral do processo. 24ª Ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 82.
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Assim, explicitou-se a opção por um conjunto de garantias 
constitucionais que, de um lado, asseguram às partes o exercício de 
suas faculdades e poderes processuais e, do outro, são indispensáveis ao 
correto exercício da jurisdição, garantias estas que não são meros direitos 
subjetivos das partes, mas que con guram a própria salvaguarda do 
processo, como fator legitimante do exercício da jurisdição17.

Na lição de Cândido Rangel Dinamarco, a cláusula tem o mérito 
de traçar o per l democrático do processo e atrair à órbita das medidas de 
tutela constitucional certas garantias não caracterizadas como princípios 
ou lançadas de modo genérico em outros dispositivos constitucionais 
mas que com ele guardem pertinência, como premissas do Estado liberal 
democrático18. 

5 A FUNÇÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA E A DETERMINAÇÃO 
DOS CONTORNOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Como garantia constitucional ampla, é aplicável não só ao Poder 
Judiciário no exercício da jurisdição, mas ao Poder Legislativo e ao 
Poder Executivo, que somente poderão limitar os direitos fundamentais 
nos exatos termos das disposições constitucionais e legais protetivas 
(observando o devido processo no sentido substancial) e seguindo um 
rito legalmente eleito, com a garantia de participação do possível afetado 
(observando o devido processo no sentido processual).

Sendo assim, a observância da garantia ao devido processo legal é 
impositiva aos atos e processos da Administração Pública, devendo ser 
observado sempre que houver possível afetação a direitos fundamentais 
de particulares.

Tal disposição  cou evidente com a vigente redação do artigo 5º, 
LV, da Constituição Federal, que impõe as garantias do contraditório e da 
ampla defesa ao contencioso administrativo, espancando qualquer dúvida 
que porventura existisse no que toca ao tema. 

Expressa a doutrina administrativista a preocupação em sublinhar 
que o devido processo legal não pode ser tomado no exato sentido 

17 Ibid. p. 82.

18 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2001. vol I. p. 243-246.
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como adotada no processo judicial, a  m de não paralisar a atividade 
administrativa19.

De fato, estas funções do poder soberano do Estado tem objetivos 
diferentes. Podemos de nir a jurisdição como a atividade do Estado que aplica 
a lei para solucionar con itos de interesse, por provocação do interessado 
e com força de coisa julgada. Já a função administrativa (componente da 
função executiva, juntamente com a função governamental20), pode ser 
de nida como atividade do Estado que aplica a lei para a consecução 
das  nalidades públicas previstas nas normas jurídicas, de ofício ou por 
provocação do interessado, sendo sua atuação passível de revisão pelo 
Poder Judiciário e controle pelo Poder Legislativo.

Com base nestas idéias, podemos identi car as seguintes diferenças: 

a)  função administrativa:
- atividade de ofício, ou seja, a Administração age por impo-

sição de sua função, nos termos  xados em lei;
- autoexecutoriedade de seus atos, como regra, podendo a 

própria Administração efetivar suas decisões;
- revisibilidade pelo Poder Judiciário, por força da inafastabi-

lidade da jurisdição, e controle pelo Poder Legislativo, por 
força da imposição constitucional da prestação de contas 
públicas.

b)  função jurisdicional:

- atividade provocada pela parte, posto que a Jurisdição, a 
 m de manter sua imparcialidade, deve se manter inerte;

- cumprimento por provocação do interessado, como regra, 
já que, também pela inércia judicial, deverá o interessado 
buscar junto ao Poder Judiciário a efetivação da pretensão 
já reconhecida;

-  revisibilidade pelo próprio Poder Judiciário apenas, já que 

19 Esta preocupação é detalhada por Eberte da Cruz Menezes, �O princípio do devido processo legal no 
Direito Administrativo�, artigo disponibilizado na Internet (MENEZES, Erberte da Cruz. Princípio do 
devido processo legal no Direito Administrativo. Disponível em: <http://www.portalciclo.com.br/downloads/
EberteMenezes_OPrincipioDoDevidoProcLegal.pdf>. Acesso em 2 set. 2009.).

20 Sobre a distinção entre ambas, consultar MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio 
da igualdade. passim.
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nosso sistema constitucional não prevê controle externo 
quanto ao conteúdo das decisões judiciais;

-  formação de coisa julgada, ou seja, da qualidade de tornar 
imutável a decisão de mérito (aquela que aprecia o pedido 
do autor), impedindo sua rediscussão em ação posterior 
(art. 301, V, 267, V, CPC), salvo se ajuizada ação para sua 
anulação, observados os requisitos previstos em lei (ação 
rescisória � art. 485, CPC).

É inquestionável que a Administração Pública, por meio de 
processo administrativo, deve se curvar aos ditames do devido processo 
legal. Neste sentido, expõe Rafael Munhoz de Mello21:

[...] o processo a ser instaurado deve permitir que os indivíduos que 
poderão ser afetados pelo ato administrativo tenham a oportunidade 
de exercer uma série de garantias processuais, as quais têm por escopo 
protegê-los da arbitrariedade da Administração Pública. 

A  m de evitar indevidas transposições, deve-se investigar é 
como a Constituição Federal impõe a garantia no exercício da função 
administrativa, levando em conta as características acima mencionadas. 
Assim, informam o devido processo legal tanto as garantias constitucionais 
conexas ao devido processo legal processual, contidas no artigo 5º, CF, 
quanto, no que toca tanto ao aspecto substancial quanto processual do 
devido processo, o regime constitucional geral da Administração Pública 
(art. 37, CF) e da Administração Tributária (art. 145 e ss, CF).

6 GARANTIAS FUNDAMENTAIS CONEXAS AOS DEVIDO PROCESSO 
LEGAL PROCESSUAL 

Como acima mencionado, o devido processo legal é um complexo 
de garantias voltadas à proteção do particular contra qualquer ato do 
Estado que atente possa atentar contra seus direitos fundamentais. 
Por este motivo, aponta a doutrina que seria su ciente ao constituinte 
apontar a eleição do devido processo legal para que todas as garantias dele 
decorrentes se tornem impositivas22.

21 MELLO, Rafael Munhoz de. Processo administrativo, devido processo legal e a Lei nº 9.784/99. In: Revista 
de Direito Administrativo. nº 227. p. 83-104.

22 NERY JR., Nelson. op. cit. p. 31.
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Tendo em vista que a Carta de 1988 se caracteriza pela força 
garantivista, que se explicita na reiteração e repetição de seus fundamentos 
em diversas partes de seu texto, encontra-se no rol do artigo 5º os principais 
desdobramento do devido processo legal: isonomia, contraditório, 
ampla defesa, imparcialidade do julgador, inafastabilidade da jurisdição, 
proibição da prova ilícita, publicidade, fundamentação das decisões.

6.1   PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 5º, I, CF)

A idéia de isonomia é objeto de debates desde o início da formação 
do pensamento humano. Em termos de sua dimensão jurídica, valiosa é a 
lição de Celso Antonio Bandeira de Mello, que em obra dedicada ao tema, 
estabelece que a igualdade ou desigualdade são pertinentes e aceitáveis pelo 
ordenamento jurídico sempre que houver discrímen logicamente compatível 
com a situação concreta23. Assim, é tolerável haver exigência de capacidade 
física para o cargo de policial, mas não para o de juiz, como exemplo.

No devido processo, a isonomia se observa pela concessão de igual 
tratamento às partes no processo24. Muito se questiona, em termos de 
Administração Tributária, se tal diretriz é totalmente compatível com o 
caráter da Administração, já que esta mesma é quem aprecia os pedidos 
interpostos pelos interessados.

Veja-se que, apesar de a Administração decidir ela mesma os pleitos 
apresentados, deve pautar-se pela estrita observância da lei, não fazendo 
distinções de qualquer tipo que não se justi quem no contexto apresentado. 

Porém, algumas discriminações podem ser aceitas, como o caso 
do recurso hierárquico, ou seja, aquele voltado para a con rmação de 
julgado, desde que previsto em lei25 ou de recurso exclusivo da Fazenda, 
em caso de afastamento de legislação por inconstitucionalidade ou 
ilegalidade, desde que também previsto em lei.

6.2 PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, CF)

O princípio da ampla defesa encontra previsão constitucional desde 
a Constituição Imperial de 1824. Como de ne Celso Ribeiro Bastos, por 
ampla defesa �deve-se entender o asseguramento que é feito ao réu de 

23 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. passim.

24 NERY JR., Nelson op. cit. p. 43.

25 TJ-MG Apelação 000.2933323-2, Rel. Roney Oliveira, DJ 11/8/2004.
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condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos 
tendentes a esclarecer a verdade�26. 

No processo tributário, a ampla defesa envolve todos os meios e 
recursos a ela inerentes. Por este motivo, foi considerada ofensiva à ampla 
defesa a imposição de depósitos prévios para exercer o acesso à segunda 
instância administrativa, no julgamento dos Recursos Especiais 835.844/
MS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 07/05/2007) e 897.589/SP (Rel. Min. Luiz 
Fux, DJ. 08/11/2007).

Também ofende a ampla defesa, no entender do Superior Tribunal 
de Justiça, o fato de não ser dada oportunidade de apresentação de defesa 
prévia em processo de indeferimento de benefício (como o REFIS27

6.3 PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO (ART. 5O, LV)

Diretriz que constou pela primeira vez do texto constitucional 
na Carta de 1988, impõe que a defesa do interessado seja sempre 
realizado de forma contraditória, ou seja, assinalando-se expressamente a 
oportunidade de oitiva quando da prolação da decisão, assegurando-se o 
caráter dialético dos meios de investigação e tomada de decisão28.

No processo administrativo tributário, por sua natureza própria, 
entendem tanto doutrina e jurisprudência que pode ser ele postergado, 
desde que seja assegurada a possibilidade de manifestação efetiva da 
parte. Na lição de Alberto Xavier, a própria natureza do procedimento 
assim desaconselha:

Di cilmente se concebe, na verdade, que o lançamento tributário deva 
ser precedido de uma necessária audiência prévia dos interessados. 
Duas razões desaconselham tal audiência: em primeiro lugar, o caráter 
estritamente vinculado do lançamento quanto ao seu conteúdo torna 
menos relevante a prévia ponderação de razões e interesses apresentados 
pelo particular do que nos atos discricionários; em segundo lugar, 
o fato de se tratar de um �procedimento de massas�, dirigido a um 
amplo universo de destinatários e baseado em processo tecnológicos 

26 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. op. cit. p. 285.

27 REsp 764.111-RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 12/11/2007.

28 XAVIER, Alberto. op. cit. p. 10.
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informáticos, tornaria praticamente inviável o desempenho da função, 
se submetida ao rito da prévia audiência individual29.

Neste contexto, é relevante a concessão de oportunidade efetiva, 
�não previamente à prática do ato primário (lançamento)�, mas de 
forma que a participação seja prévia �no que respeita à decisão  nal 
da Administração  scal tomada pelo órgão de julgamento no processo 
administrativo�30.

Porém, é nulo o processo administrativo tributário (e eventual execução 
 scal) caso o contribuinte não tenha sido regularmente intimado para 
manifestação, como não noti cação do lançamento31 ou que a manifestação 
tenha ocorrido de forma distinta da prevista em lei (como o uso impróprio 
da intimação por edital32). Porém, considerou-se desnecessária a intimação de 
lançamento em caso de denúncia espontânea 33.

Por outro lado, inclina-se a jurisprudência a considerar valia a 
intimação realizada pelo Diário O cial, desde que prevista em lei e com 
possibilidade de identi cação do contribuinte. Considerou o Superior 
Tribunal de Justiça válida a intimação de exclusão de REFIS pela Internet, 
em havendo disposição legal neste sentido, no julgamento do Recurso 
Especial nº 1.046.376-DF (Rel. Min Luiz Fux, DJ 23/03/2009), com a 
aplicação do artigo 543-C, CPC (recurso representativo da controvérsia).

6.4 PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE (ART. 5º, XXXVII E XXXVIII, ART. 
95, CF)

Reconhece-se na imparcialidade uma das principais garantias de 
que a decisão a ser proferida seja aquela que melhor aplique o direito ao 
caso concreto e observe aos ditames constitucionais. No processo judicial, 
a parcialidade do magistrado acarreta a nulidade do processo e, se o juiz 
for considerado impedido (art. 134, CPC), a coisa julgada eventualmente 
formada poderá ser anulada por ação rescisória (art. 485, II, CPC).

A imparcialidade vem reforçada pela necessidade de observância 
ao juiz natural (prévio ao ato e constitucionalmente competente), a 

29 Ibid. p. 9.

30 Ibid. p. 9.

31 REsp 478.853/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 23/06/03, p. 259.

32 Apelação Cível 1.0024.02.735838-1, MG, Rel. Maria Elza, DJ 5/2/2004.

33 Apelação Cível 1.0024.03.073469-3, Rel. Brandão Teixeira, DJ 1/10/2004.
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inexistência de tribunais de exceção, e pelas garantias da magistratura 
(inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos e vitaliciedade).

No processo administrativo tributário, questiona a doutrina sobre 
a possibilidade de adesão completa à determinação constitucional, já que 
o julgador da impugnação da parte ou do recurso será membro da própria 
administração.

Alberto Xavier entende ser identi cável imparcialidade na 
Administração, de natureza orgânica, já que se veri ca haver nas 
estruturas administrativas uma diferenciação entre órgão de lançamento 
e de julgamento, que não mantém entre si vinculo direto de subordinação 
hierarquica34. O que não há, como reconhece o doutrinador, é independência 
dos órgãos de julgamento, esta sim característica do Poder Judiciário35.

Além disso, há dever da Administração, imposto no artigo 37, caput, 
da Constituição Federal, de ser impessoal, ou seja, não considerar qualquer 
preferência ou antipatia pessoal quando de sua atuação. Nas legislações que 
estabelecem o processo administrativo tributário veri ca-se haver elencos de 
causas de suspeição ou impedimento dos julgadores, caso tenham participado 
da fase de lançamento ou tenham qualquer interesse na apreciação do pedido.

Outrossim, apenas a autoridade competente poderá julgar as 
impugnações e recursos, por força do princípio da legalidade. 

Desta forma, mesmo que o órgão de julgamento não seja 
independente, há de se reconhecer a imparcialidade do julgamento e 
vinculação às demais diretrizes, como acima mencionado.

6.5 PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5O , 
XXXV, CF)

Por esta diretriz, toda e qualquer lide pode ser levada ao Poder 
Judiciário, consagrando-se o monopólio da jurisdição a aquele. Por este 
motivo, não há que se falar propriamente em jurisdição administrativa, 
como aquela existente na França e em outros países europeus, em que 
apenas a Administração decide as causas de seu interesse por órgãos 
independentes.

34 Ibid. p. 45.

35 Ibid. p. 48.
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Este princípio reforça o sistema de freios e contrapesos estabelecido 
pela Constituição Federal, e alerta a Administração para a necessidade de 
proceder da forma mais lídima e legítima.

6.6 PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROVA ILÍCITA (ART. 5º, LVI, CF)

Como decorrência do princípio da ampla defesa, é direito do 
particular o uso de todos os meios de prova para a demonstração de seus 
direitos. Porém, apenas as provas lícitas e moralmente admitidas pelo 
sistema jurídico podem ser utilizadas tanto no processo administrativo 
quanto no judicial.

Por prova ilícita se entende tanto o meio lícito obtido por meios 
ilícitos (meios fraudulentos ou criminosos, ex: invasão domiciliar, 
violação à correspondência, escuta clandestina, constrangimento 
ilegal) quanto a prova formada ilicitamente (documentos, perícias e 
testemunhos falsos).

Esta diretriz se volta à proteção do direito à vida, à integridade 
física, à intimidade, à inviolabilidade do domicílio e à presunção de 
inocência, dentre outros, por isso, apesar da inexistência de menção 
expressa de sua observância no processo administrativo, sua observância 
é obrigatória, sendo vedada a apreensão de livros contábeis e documentos 
 scais sem mandado judicial por agentes fazendários, como reconhecido 
pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 82788-RJ (Rel Min. Celso 
de Mello, DJ 2/6/2006).

6.7 PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

Remete a diretriz do duplo grau ao direito do rejulgamento 
de qualquer pedido pelo mesmo ou outro órgão.  Há divergência se 
esta diretriz é um princípio fundamental ou se é apenas uma norma 
constitucional implícita, que comporta eventual derrogação.

No processo administrativo tributário, Alberto Xavier defende a 
necessidade de previsão de duplo grau, como meio de ampla defesa36. 
Entendemos que é conveniente e atende melhor ao devido processo legal 
a previsão legal de uma segunda instância administrativo-tributária e 
que, uma vez instalada a segunda instância, nenhum empecilho voltado a 
di cultar o acesso poderá ser previsto na lei.

36 Ibid. p. 11-15.
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Porém, cremos que eventual inexistência de previsão legal de 
duplo grau não lesa ao devido processo, já que ainda resta o direito 
genérico de petição e o acesso ao Poder Judiciário. O que entendemos 
impositivo é o instituição  efetiva do órgão caso previsto em lei, já que, 
neste ponto, a Administração se furtaria do seu dever de submissão à 
legalidade.

6.8 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE (ART. 5º, LX; ART. 93, IX, CF) 

Este princípio se volta a proporcionar o controle dos atos do Poder 
Público pelos particulares. Por esta diretriz, deve ser dada notícia dos 
atos do Estado a seus súditos, de forma ampla, observados os limites 
estabelecidos na Constituição Federal.

Ou seja, o processo, seja ele administrativo, seja ele judicial, 
não poderá ser secreto (sem nenhuma possibilidade de acesso pelo 
interessado), mas poderá ter a publicidade restrita aos envolvidos, 
havendo razões de ordem pública, como é o caso de informações sigilosas 
ou de sigilo  scal. Esta diretriz também é imposta à Administração pelo 
caput do artigo 37, CF.

Admite-se a publicação dos atos decisórios pelo Diário O cial 
ou pela internet, se assim previsto em lei, sendo possível a consulta aos 
processos administrativos, na forma que a lei disciplinar. 

6.9 PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES (ART. 93, IX, CF)

Também a fundamentação ou motivação se volta a propiciar o 
controle dos atos do Poder Público por seus súditos. No caso dos atos 
administrativos, a motivação é considerada como um dos elementos do 
próprio ato, sendo nulo o ato que não tiver motivos, sendo os motivos 
expressos vinculantes ao ato. Também esta diretriz é imposta pelo caput 
do artigo 37, da Constituição Federal.

A motivação da decisão administrativa proferida em sede de 
contencioso administrativo tributário deve remeter aos motivos de fato e 
de direitos, de forma a possibilitar o remonte do raciocínio empreendido 
pelo órgão julgador. Admite-se a adoção como motivação de pareceres 
emitidos, desde que haja previsão legal neste sentido e que haja remissão 
expressa ao referido parecer.
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7 O DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL NO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Como acima mencionado, o devido processo legal substancial se 
refere aos limites materiais para edição de normas legais, administrativas ou 
judiciais. Estes limites impostos à Administração Tributária no julgamento 
de impugnações e recursos administrativos são estabelecidos no próprio 
texto constitucional e se referem ao regime da Administração Pública em 
geral e ao regime de competência e limitações ao poder de tributar.

7.1 SUBMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AOS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Como antes mencionado, está a Administração Pública, em geral, 
vinculada à observância da estrita legalidade, tendo seu campo de atuação 
delimitado pela lei. Sendo assim, a mera referência à legalidade já seria 
su ciente para estabelecer a existência de controle para a Administração.

Porém, tendo-se em vista o caráter garantivista da vigente 
Constituição Federal, entendeu-se esclarecer que os limites de atuação da 
administração pública não são restritos apenas à literalidade da lei, mas 
também ao conteúdo das normas. 

Por este motivo, o artigo 37 da Constituição Federal trouxe um rol 
de diretrizes a serem seguidas pela Administração Pública tanto na forma 
quanto no mérito de sua atuação. Em seu caput, estão arrolados os princípios 
diretores, aos quais a Administração Pública Tributária está sujeita, a  m de 
implementar nos seus julgamentos o devido processo legal material. São eles:

a) legalidade: nenhuma restrição à liberdade ou à propriedade pode 
ser imposta se não estiver previamente delineada, con gurada e 
estabelecida em alguma lei37;

b) impessoalidade: atuação da administração deve ser livre de pre-
conceitos, imparcial e as escolhas devem ser fundadas em crité-
rios objetivos;

c)  nalidade: expressa a indissociabilidade da atividade administrati-
va (meio) de seu  m legalmente estipulado para aquela ativida-
de, sob pena de o ato ser nulo por desvio de  nalidade38;

37 MELLO, Celso Antonio Bandeira de Mello. op. cit. p. 56.

38 Ibid. p. 61.
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d) motivação: justi cação dos atos da Administração, como forma 
de controle dos atos da administração;

e) publicidade: acesso aos atos administrativos, especialmente os de-
cisórios, exceto nos casos de sigilo estabelecidos pela Constitui-
ção, nos quais se admite publicidade restrita ou restritíssima;

f) razoabilidade: ação com obediência a critérios aceitáveis, com-
patíveis com a  nalidade estabelecida, vedando-se o exagero, a 
megalomania, a insensatez39;

g) proporcionalidade: a atuação da administração deve ocorrer de 
modo a que haja uma perfeita adequação entre os atos pratica-
dos e o  m que com eles se pretende alcançar40;

h) moralidade; conduta ética por parte da Administração;

i) e ciência; o máximo de benefício com o menor custo e no menor 
tempo.

7.2 SUJEIÇÃO AOS PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO DIREITO TRIBUTÁRIO

Dentre as principais funções do processo administrativo tributário 
está a realização do plano constitucional tributário. Ou seja, também pelo 
processo administrativo tributário não poderá obter resultado que burle 
os:

a) princípios constitucionais tributários, ou seja, o princípio da legali-
dade ou reserva legal (art. 150, I, CF, art. 97, CTN), princípio da ante-
rioridade (art. 150, II, �b�, CF), princípio da irretroatividade (art. 150, 
III, a; CF, art. 144, CTN), princípio da isonomia (art. 150, II, CF), 
princípio da Capacidade Contributiva (art. 145, § 1º, CF), princípio do 
não-con sco (art. 150, IV, CF), princípio da uniformidade geográ ca 
(art. 151, I, CF) e princípio da não limitação de tráfego de pessoas ou bens 
(art. 150, V, CF);

b) o regime constitucional de competências tributárias;

c) as vedações constitucionais ao poder de tributar (regimes de 
imunidades).

39 MOREIRA MOREIRA, Gerfran Carneiro. Os princípios constitucionais da administração e sua interpretação: 
re exões sobre a função administrativa no estado democrático de direito. In: Devido processo legal na 
Administração Pública. São Paulo: Editora Max Limonad, 1999. p. 109.

40 Ibid. p. 110.
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Como tal, podemos concluir que o devido processo legal substancial 
no processo administrativo tributário corresponde à observância das 
diretrizes supra, que se voltam a proteger o contribuinte da tributação 
excessiva.

Entendemos, porém, que a decisão do órgão julgador 
administrativo quanto ao afastamento de legislação tributária especí ca 
por inconstitucionalidade ou ilegalidade depende de previsão expressa 
neste sentido, em que pesem as opiniões em sentido contrário. 

Em primeiro, porque, no sistema constitucional de competências, 
no âmbito da Administração, cabe apenas ao Chefe do Poder Executivo a 
contestação da constitucionalidade ou legalidade de norma, por meio de 
ação direta, que tem poder normativo de determinar o descumprimento 
da norma, o que pode ser delegado, caso assim seja previsto em norma.

Além disso, a constitucionalidade da norma se presume, sendo 
ilícito ao servidor recusar seu cumprimento, sob pena inclusive de 
responsabilização funcional. E isto é assim até mesmo para garantir o 
império da norma sobre o da vontade. 

8 O REMÉDIO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO DIREITO DE IM-
PUGNAÇÃO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA: O DIREITO DE PETIÇÃO

Prevê a Constituição Federal algumas garantias que têm a natureza 
de verdadeiros remédios, ou seja, são �meios postos à disposição dos 
indivíduos e cidadãos para provocar a intervenção das autoridades 
competentes, visando sanar, corrigir, ilegalidade e abuso de poder em 
prejuízo de direitos e interesses individuais�41.

Dentre estes remédios, consta do rol do artigo 5º da Constituição 
Federal o direito de petição, ou seja, o direito de reclamar ao Poder 
Público, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, 
independente de taxas (art. 5º, XXXIV, �a�, CF) e se insere no contexto 
de tornar a Administração acessível juridicamente ao particular42.

Apresentada a petição ao órgão da Administração, tem o 
interessado direito a uma resposta devidamente motivada. Em caso de 

41 SILVA, José Afonso da. op. cit. p. 444.

42 BASTOS, Celso Ribeiro. op. cit. p. 183.
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omissão ou recusa, na ausência de sanção ao órgão público, é cabível o 
mandado de segurança para garantir a efetividade ao direito de petição43.

 O direito de impugnação tributária e de recurso se inserem no 
exercício do direito de petição, como reconhece Alberto Xavier, já que 
se trata de ato de reação contra ato relativo ao lançamento tributário44. O 
direito de petição é o remédio que a Constituição Federal disponibiliza 
ao contribuinte (e ao cidadão) para ter acesso ao devido processo legal na 
Administração Pública. Por isso, não se confundem.

9 CONCLUSÕES

Ao  m do presente trabalho, podemos reunir as seguintes 
conclusões:

a) independente da concepção adotada de princípio, o que se busca é 
o substrato no qual se fundam os diferentes institutos normativos e 
estabelecer seu adequado emprego na interpretação e aplicação das 
normas jurídicas ao caso concreto;

b) correta a adoção da nomenclatura processo para o rito de atos desem-
penhados pela Administração na emissão de atos decisórios, já que há 
não só a previsão de um procedimento, mas a eleição de relações entre 
a Administração e os Administrados ao longo do trâmite decisório;

c) o devido processo legal constitui-se em garantia constitucional voltada 
à proteção geral dos direitos fundamentais da atuação arbitrária do 
Estado;

d) no que toca à Administração Tributária, seu regime constitucional 
de nirá a dimensão do devido processo legal, tanto no sentido pro-
cessual quanto no sentido substancial; o primeiro é informado pelas 
garantias conexas ao devido processo legal, previstas no artigo 5º, CF 
e o segundo pelo regime constitucional da Administração em geral e 
pelo regime constitucional da Administração Tributária;

e) no que toca ao aspecto processual, devem ser observados a isonomia 
(com algumas discriminações pertinentes, como no caso dos recursos 
unilaterais, se legalmente dispostos), ampla defesa (sendo vedada as 
restrições a esta), o contraditório (pelo direito de audiência, expresso 
pela intimação), inafastabilidade da Jurisdição (sendo limite à atuação 

43 SILVA, José Afonso da. op. cit. p. 446.

44 XAVIER, Alberto. op. cit. p. 16.
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administrativa); da imparcialidade (com as devidas observações), da 
proibição da prova ilícita, da publicidade e da motivação;

f) no âmbito substancial do devido processo, deve a Administração 
Tributária zelar pela observância dos ditames do artigo 37, CF e 
do regime tributário constitucional. Entendemos, entretanto, que 
no julgamento de impugnação ou recurso administrativo, não se 
pode afastar legislação por inconstitucionalidade ou ilegalidade, 
por ausência de competência constitucional (reservada ao Chefe 
do Executivo) e pela presunção de constitucionalidade dos atos 
normativos;

g) o direito de petição é o meio de acesso ao devido processo legal, como 
remédio constitucional que aquele é, não se confundindo um com o 
outro.
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Resumo: O presente trabalho tem como escopo analisar a atual crise de 
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1 INTRODUÇÃO

A nova Constituição Boliviana, aprovada por meio de referendo 
popular no dia 27 de janeiro de 2009, estabelece em seu artigo 11, Secção 
1, que o �El Estado adopta para su gobierno la forma democrática participativa, 
representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y 
mujeres�1. A despeito de críticas que possam ser feitas ao governo cocaleiro 
instaurado na Bolívia, este preceito constitucional estabelece vocábulos 
políticos alternativos para o sistema de governo hegemônico no ocidente - o 
da democracia representativa - re etindo, na verdade, uma tendência quase 
que global de descon ança na funcionalidade do sistema representativo 
como meio de se exprimir a �vontade geral� da população.

Neste sentido, a descrença nos políticos e no poder legislativo2, 
de uma maneira geral, é um re exo da crise de um modelo político 
teorizado no século XVIII, mas que agora, mais do que nunca, necessita 
ser repensado para adequar-se aos desa os postos pela sociedade 
moderna (quiçá pós-moderna3). O presente trabalho terá como escopo 
descrever alguns dos motivos que levaram a esta aparente crise de 
legitimidade do sistema de democracia representativa e, em seguida, 
apontar alternativas para a construção de um novo modelo conceitual 
de representação política.

1 Sobre a aprovação da Constituição Boliviana e seus aspectos polêmicos, ver notícia no sítio do jornal Folha 
de São Paulo em http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u495320.shtml (último acesso em 21 
jun. 2009).

2 Neste sentido, ver a pesquisa de opinião pública, divulgada em maio de 2005 pelo IBOPE, em que se 
analisou o nível de con ança dos brasileiros nas instituições: revelou-se que os políticos são os que gozam 
de menor prestígio na sociedade, gerando descon ança em 89% da população, seguidos diretamente pelos 
partidos políticos (88%), pela Câmara Federal (79%) e pelo Senado Federal (76%). As instituições com maior 
credibilidade são os médicos e os militares, com 15% e 25%, respectivamente. http://www.ibope.com.br/
opiniao_publica/downloads/opp_con ancainstituicoes_maio05.ppt. (Último acesso em 21 jun. 2009).

3 Sobre o tema, ver CHEVALIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Belo Horizonte: Forum, 2009.
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2 A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: PASSADO E PRESENTE

O modelo de representação política contemporâneo tem suas 
raízes nas revoluções liberais do século XVIII. Em sua base, estava a 
idéia aristocrata de que a representação da vontade do povo deveria ser 
con ada a alguns poucos, aos mais capazes e preparados para discutir os 
assuntos de interesse de todos, em contraposição à democracia direta, em 
que todos participam da formação da vontade do Estado.

É neste sentido que James Madison, um dos pais fundadores dos 
Estados Unidos, no Federalista nº 10, após criticar as democracias diretas 
como sendo sempre palcos de �distúrbios e discussões�, advoga por um 
sistema representativo, que ele denomina de República. De acordo com 
seu ponto de vista, ao adotar uma República:

o efeito é aperfeiçoar e alargar os pontos de vista da população, 
 ltrando-os através de um selecionado grupo de cidadãos, cujo 
saber poderá melhor discernir os verdadeiros interesses de seu país 
e cujo patriotismo e amor à justiça di cilmente será sacri cado por 
considerações temporárias ou parciais4. 

Desta forma, a vontade exprimida pelos representantes do povo 
seria mais condizente com o bem geral do que aquela expressada pelo 
próprio povo, eis que este poderá agir movido por paixões tirânicas.

Madison acreditava que quanto mais livres e em maior número fossem 
os eleitores, maiores seriam as possibilidades de escolherem-se os indivíduos 
com maiores méritos; sendo os representantes, por conseguinte, personalidades 
mais  rmes e determinadas. Ou seja, o líder americano acreditava que o 
povo escolheria racionalmente aqueles mais preparados para serem seus 
representantes, e estes agiriam de maneira racional em prol do bem comum.

Já pelo lado francês, o Barão de Montesquieu também acreditava no 
império da razão e elegeu o sistema representativo como aquele que gera os 
melhores resultados políticos. Segundo o mestre francês, �a grande vantagem 
dos representantes é que são capazes de discutir os negócios públicos. O povo não é, de modo 
algum, capaz disso, fato que constitui um dos graves inconvenientes da democracia� 5. Ou 

4  HAMILTON, Alexander; MADISON, James; e JAY, John. O federalista. 2ª ed. Campinas: Russel Editores, 
2005, p. 81.

5  MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. O Espírito das leis. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 
1982, p. 189.
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seja, o sistema representativo neste caso também serviria para selecionar 
os mais preparados para �discuter les affaires�, já que racionalmente seriam 
escolhidos aqueles que possuem maiores méritos intelectuais.

Ocorre, entretanto, que, a partir do século XIX, principalmente 
no século XX, houve um intenso movimento, nos países ocidentais, de 
universalização do sufrágio. Assim, se em um primeiro momento a idéia de 
um sistema representativo era aristocrata, a partir da inclusão das mulheres, 
dos afro-descendentes, dos indígenas, entre outros, no processo político-
eleitoral, efetivou-se o modelo de democracia representativa (acrescentando-
se o vocábulo democracia ao sistema representativo), em que os eleitos devem 
ser considerados efetivamente como representantes ou mensageiros do povo.

Neste sentido, a legitimidade do sistema representativo moderno 
advém da possibilidade de in uência dos cidadãos nas decisões políticas  nais 
dos entes políticos, e não mais nas qualidades e méritos dos representantes. 
É neste sentido que as teorias modernas da democracia representativa 
enfatizam as idéias de pluralismo político, de inclusão social e de participação 
dos cidadãos. Neste diapasão, Ronald Dworkin, por exemplo, conceitua 
democracia representativa como o sistema de governo em que matérias de 
Justiça são matérias em que cada cidadão deve ter oportunidade equânime de 
ser ouvido ou representado, sendo, portanto, o principal meio de participação 
efetiva na criação/implementação do direito e das políticas publicas67. Jurgen 
Habermas, no mesmo sentido, adota uma concepção procedimental

segundo a qual a validade das normas é estabelecida num procedimento 
argumentativo representativo da racionalidade prática dos próprios 
concernidos, e um modelo deliberativo de �democracia�, que se refere 
à idéia de que a normatização legítima procede da deliberação pública 
dos cidadãos8 9.

6  DWORKIN, Ronald. A Virtude Soberana: a teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005, 
p. 254-290. 

7 De maneira bastante resumida, Dworkin de ne democracia da seguinte forma: �Majority rule is fair only when 
certain conditions are met - only, for example, when people have a genuine and equal right to participate in the public argument 
that produces the majority decision, and only when issues of distinct importance to individuals, like the choice of religious 
commitment, are exempt from majoritarian dictate altogether�. DWORKIN, Ronald. the judges new role: should 
personal convictions count? In: Journal of International Criminal Justice, nº 4, 2003, p. 10.

8  Em Habermas, 80 anos, reportagem publicada na Revista CULT nº 136, São Paulo: Editora Bregantini, junho 
de 2009, pg. 48.

9  Habermas resume seu ponto de vista da seguinte forma: �Here I assume a principle that I cannot discuss in detail, 
namely, that a regulation may claim legitimacy only if all those possibly affected by it could consent to it after participating in 
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Desta feita, a democracia representativa, na concepção moderna, 
possui um duplo aspecto a ser considerado. Sob o ângulo formal, a 
democracia representativa deve representar a igualdade dos cidadãos 
mediante um procedimento político em que todos aqueles potencialmente 
afetados pelas decisões coletivas tenham a oportunidade de in uenciar 
nos resultados. 

No que concerne a estes aspectos formais da representação política, 
Hanna Pitkin delineou os elementos necessários para caracterizar os 
representantes como democráticos: (a) eles devem ser autorizados a agir; 
(b) devem agir de forma a promover os interesses dos representados; e 
(c) o povo deve ter mecanismos para fazer com que os representantes 
sejam responsáveis � �accountable�- por seus atos.10 No contexto de uma 
democracia eleitoral, os representantes são eleitos pelo povo, promovem 
os interesses de seus representados, que, ao  nal, avaliam/controlam os 
atos de seus representantes periodicamente por meio de eleições.

3 A CRISE CONTEMPORÂNEA DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

Substancialmente falando, a mera existência de eleições periódicas 
não conduz inexoravelmente a resultados satisfatórios. Neste sentido, 
enquanto o sistema representativo lastreado nestas premissas formais - que 
se resumem basicamente ao sufrágio universal periódico - tem o condão 
de uni car a sociedade em busca de ideais comuns, o sistema político-
eleitoral cumpre sua função primordial de ser o alter ego da sociedade. 
Assim, segundo Nadia Urbinati, em uma situação de normalidade e 
estabilidade, o Estado e a sociedade estão ligados por um movimento 
circular contínuo criado pelas eleições, em que o processo de tomada de 
decisões vincula e harmoniza os cidadãos com os seus representantes11.

Quando, por outro lado, a sociedade já não mais se identi ca com 
os seus representantes, ou seja, quando os resultados do processo político 
não re etem as aspirações do povo, instaura-se uma crise de legitimidade 
que somente pode ser superada por meio de uma nova reestruturação 
política da sociedade. Nesses momentos de crise, como o que enfrentamos 

rational discourses�. HABERMAS, Jurgen. On the internal relation between rule of law and democracy. In: 
Inclusion of other : studies in political theory. Massachussets: MIT Press, 2000, pg. 259.

10 PITKIN, Hanna. Representation and democracy: uneasy alliance. In: Scandinavian Political Studies.  nº 27. 
2004, p. 335-42.

11 URBINATI, Nadia. Continuity and rupture: political judgment in democratic representation. Constellations 
nº 12, 2005. p. 197-199.
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na atualidade, ainda de acordo com Urbinati, é comum e provável que se 
estabeleçam, no seio da sociedade civil, outras formas de auto-representação, 
a par da representação político-eleitoral tradicional, com o objetivo não 
de retomar o poder de volta para o povo, mas o de denunciar a distância 
existente entre o mundo real e o da política. Ou seja, a  nalidade precípua 
dessas formas alternativas de representação é o de reestruturar os canais 
comunicativos entre as instituições estatais e a sociedade.

Tais formas alternativas de representação serão estudadas no tópico 
seguinte. Neste momento, é importante identi car as principais causas 
da descon ança contemporânea no modelo representativo para entender 
a natureza dessas formulações emergentes. Por óbvio, os motivos que 
levaram à atual crise são variados e interligados, de maneira que qualquer 
tentativa de classi cá-los desconsideraria a real complexidade da relação 
sistema político/sociedade. No entanto, a doutrina nos apresenta três 
causas salientes que merecem uma atenção diferenciada.

Em primeiro lugar, Warren e Urbinati12 apontam que o modelo 
representativo liberal é centrado, principalmente, no domicílio eleitoral 
dos representados, por ser um elemento objetivo, excluindo outros 
elementos subjetivos caracterizadores da identidade dos eleitores. Em 
outras palavras, ao organizar a estrutura política de um determinado 
Estado, dentre os múltiplos aspectos que constituem a identidade moral 
do cidadão, o elemento territorial é preponderante, em detrimento de 
outros aspectos como a religião, a etnia, a nacionalidade, a pro ssão e a 
opção sexual do indivíduo13. 

Isto cria um dé cit de legitimidade, já que os órgãos representativos 
tendem a ignorar e, conseqüentemente, a excluir estes inúmeros aspectos 
subjetivos que constituem a identidade de uma população. Principalmente 
nos sistemas majoritários, como é o caso dos Estados Unidos, os grupos 
minoritários são praticamente excluídos da vida política. No Brasil, tal 
conseqüência é parcialmente remediada pelo sistema proporcional, mas 
ainda assim o elemento territorial é preponderante, como se denota da 
estrutura do Senado Federal e da ênfase dada pela Constituição de 1988 

12  URBINATI, Nadia; e WARREN, Mark. The concept of representation in contemporary democratic 
theory. In: Annual Review of Political Science, Vol. 11, Junho 2008, p. 387-92.

13  Este problema, aliás, já havia sido ressaltado por John Stuart Mill no capítulo VII de sua obra �Considerações 
Sobre o Governo Representativo� (URBINATI, Nadia; e WARREN, Mark. Considerações sobre o governo 
representativo. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1980. p. 71-86).
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ao aspecto federativo � os municípios foram erigidos à categoria de ente 
federado, com estrutura político-administrativa próprias. 

Um segundo ponto, levantado por Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho, diz respeito à motivação do voto. Ao contrário do que foi teorizado 
por Madison e Montesquieu, a atribuição do voto a determinado 
candidato não decorre de uma opção racionalmente eleita, mas de 
elementos irracionais, como a paixão e as idiossincrasias. Assim, �do 
lado dos candidatos mais pesam a personalidade, a simpatia, a aparência, do que a 
experiência, o conhecimento, as idéias em sua substância� 14. 

Em virtude deste aspecto irracional na escolha dos candidatos, as 
campanhas eleitorais focam na �venda� dos candidatos, manipulando 
o eleitorado por meio do marketing político e da mídia televisiva, em 
detrimento dos aspectos ideológicos e programáticos das candidaturas. A 
conseqüência disso é a desvalorização da representação, visto que os eleitores 
não se identi cam com os eleitos, mas os vêem como aproveitadores, cujos 
interesses pessoais se sobrepõem aos interesses coletivos.

O terceiro ponto, imbricado com o segundo, é a emergência de 
uma classe de políticos pro ssionais, cujo principal objetivo não é o de 
promover os interesses dos representados, mas o de reeleger-se a qualquer 
custo na próxima legislatura. Nesta esteira de raciocínio, a tendência 
da maioria dos congressistas é a de não se envolver em assuntos de 
popularidade duvidosa, ainda que relevantes para a sociedade, de maneira 
a eximir-se cada vez mais das responsabilidades políticas inerentes à 
representação15. Assim, a política deixa de ser um meio para promoção dos 
interesses da sociedade e passa a ser um  m em si mesma, cuja principal 
moeda de troca é a barganha de cargos e a troca de favores.

4 ALTERNATIVAS: A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA NÃO-ELEITORAL

Todos esses aspectos em conjunto levam à busca de alternativas 
não-eleitorais de representação, de maneira que sejam re etidos no 

14  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do Direito Constitucional.  São Paulo: Editora 
Saraiva, 2009, p. 69.

15  O constitucionalista americano Burt Neuborne resume esta atitude dos políticos da seguinte forma: 
�Although Congress has displayed occasional bursts of energ y during the last  fty years, rarely has a legislative body been more 
bent on avoiding responsibility, assuring reelection, and passing all controversial decisions on to someone else. This is the �safe 
seats� hypothesis of congressional politics. Once elected, the trick is to do nothing that will jeopardize reelection. That is the 
 rst principle of being a member of Congress, and it has been enormously successful�. Formalism, functionalism and the 
separation of power. Harvard. Journal of Law & Public Policy, nº 22, 1998-1999, p. 49.
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âmbito da política os valores e os interesses da sociedade como um todo. 
Isto porque, nas democracias representativas modernas, os tradicionais 
mecanismos de deliberação estatal � os parlamentos � têm-se mostrado 
ine cazes em reproduzir com  delidade as nuances da identidade da 
sociedade. Tal fato leva-nos a pensar em representação de uma maneira 
mais ampla, fora das vias eleitorais - não necessariamente como formas 
concorrentes de representação, mas como formas complementares. 

Nesta esteira de pensamento, Warren16 a rma que um dos fatos 
mais marcantes nesta virada de século em temos políticos é a proliferação 
de mecanismos representativos que não podem ser testados por meio de 
eleição. O autor classi ca-os em duas categorias distintas: (a) atualmente 
existem inúmeros agentes políticos que se auto-autorizam (self-authorize) 
a representar uma parcela da população, os também denominados 
grupos de pressão, como as fundações  lantrópicas, as associações civis 
e as organizações não-governamentais; e (b) os governos e a doutrina 
especializada têm incentivado a criação de novos órgãos representativos 
não-eleitos, como os fóruns deliberativos locais, denominados de 
representantes dos cidadãos (citizens representatives).

Com relação aos agentes representativos auto-autorizados, é notória a sua 
proliferação nas democracias modernas, em que os grupos de pressão 
se tornaram um mecanismo contra-político, impulsionando o avanço de 
discussões acerca de questões signi cantes para os representados, mas 
que os congressistas se furtam a deliberar. Atualmente existem diversos 
grupos organizados em defesa das mais variadas gamas de interesses, 
como, por exemplo, em defesa da representação das mulheres e de grupos 
étnicos minoritários; em defesa dos marginalizados, das crianças, dos 
de cientes e dos idosos; bem como grupos em defesa dos animais, das 
 orestas, dos direitos humanos, etc.

Ocorre, entretanto, que este tipo de representação, apesar de 
contribuir para o aspecto substantivo da democracia representativa, gera 
perplexidades quando analisadas sob a perpectiva formal. A nal, como 
esses representantes são autorizados a agir em nome de seus representados? 
Como respondem eles (accountability) àqueles que pretendem representar? 
Como saber se tais grupos estão mesmo atuando em prol dos interesses 
coletivos, e não baseados em interesses individuais? Dessa forma, a 
adequação e a função destes agentes representativos auto-autorizados 

16 WARREN, Mark E. Citizen representatives. In: WARREN, Mark; PEARSE, Hilary. Designing deliberative 
democracy: The British Columbia Citizens´ Assembly. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. p. 50-69.
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dentro de uma teoria democrática consistente ainda é um desa o a ser 
enfrentado pelos estudiosos da ciência política e do direito constitucional.

Os chamados representantes dos cidadãos, por outro lado, parecem fornecer 
um campo mais fecundo para a teoria da democracia representativa, já que 
preenchem todos os requisitos formais de autorização e responsabilização 
dos agentes. Essas formas de representação envolvem a seleção de cidadãos 
para representar a sociedade por mecanismos não-eleitorais. O exemplo mais 
antigo dessa forma de representação é o júri popular, em que cidadãos são 
sorteados aleatoriamente para decidir casos judiciais.

Esta forma de representação, no entanto, tem sido alvo de novas 
experiências democráticas, como, por exemplo, a inclusão de membros 
aleatoriamente escolhidos para tomar assento nas assembléias legislativas 
e a inclusão de leigos nos quadros de conselhos técnicos estatais17. Alguns 
cientistas políticos, como James Fishkin, vêm advogando a criação de fóruns 
deliberativos compostos basicamente por pessoas do povo. Tais fóruns 
envolveriam uma seleção arbitrária de cidadãos, que  cariam con nados por 
um  nal de semana com o intuito de discutir um tema especí co, como o 
sistema de saúde pública. Durante este período, os participantes aprenderiam, 
deliberariam e, ao  nal, opinariam sobre determinado assunto18.

Um exemplo signi cativo e único deste tipo de representação não-
eleitoral ocorreu em 2004, na província de British Columbia, terceira 
maior do Canadá. O governo, com intuito de avaliar o sistema eleitoral 
da província e indicar um modelo alternativo por meio de um referendo, 
criou uma �assembléia de cidadãos�, composta por 160 indivíduos - 
selecionados de maneira semi-aleatória entre os membros do colégio 
eleitoral - para se reunir, ouvir e deliberar sobre o assunto por um período 
de onze meses. Os representantes, ditos �pro ssionais�, como os políticos 
e os membros dos grupos de pressão, foram excluídos do processo, com o 
intuito de obter-se a opinião imparcial da sociedade. Ao  nal, os cidadãos 
elaboraram uma minuta de projeto de lei sobre o assunto e a submeteram 
à sociedade sob a forma de referendo. Para ser aprovado, o projeto deveria 
ter o apoio de, no mínimo, 60% do eleitorado, e ter, pelo menos, uma 
maioria simples em 60% dos 79 distritos eleitorais da província19. 

17  Nesse sentido, ver PETTIT, Philip. Republic freedom and contestatory democracy. In: Democracý s value, 
editado por I. Shapiro e C. Hacker-Gordon. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

18  FISHKIN, James. The voice of the people: public opinion and democracy. New Haven: Yale University Press, 1995.

19  A respeito do assunto, ver o sítio o cial da província de British Columbia sobre esta assembléia de cidadãos 
em http://www.citizensassembly.bc.ca/public (Último acesso em 22 jun. 2009). Já com relação à obra 
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Esta assembléia foi constituída pelo governo da província quando, 
em 2003, decidiu realizar uma reforma política em seu sistema eleitoral. 
Como tal reforma necessariamente envolveria uma mudança radical 
no funcionamento democrático da província, foi decidido que seria 
necessário um quórum relativamente elevado para dar legitimidade ao 
novo modelo. Daí surgiu a idéia da criação de uma assembléia nos moldes 
descritos acima.

No que pese o resultado  nal do referendo - que rejeitou a proposta 
popular por uma pequena margem de diferença20 - tal modelo é interessante, 
pois procura agregar opiniões diversas que não necessariamente seriam 
representadas no modelo tradicional de democracia representativa, nem 
mesmo por meio dos grupos de pressão. Trata-se, na verdade, de uma 
tentativa de aproximar as decisões governamentais da opinião pública 
de uma maneira inovadora e fecunda (aspecto substantivo). Já no que 
tange ao aspecto formal, esta experiência de representação não-eleitoral 
preencheu todos os requisitos necessários, visto que (a) foi instituída por 
um governo legitimamente eleito, (b) seus membros foram escolhidos 
aleatoriamente, (c) possuiu um formato deliberativo e (d) o seu resultado 
pôde ser controlado por meio de referendo popular.

5 CONCLUSÃO

Dados o caráter universal do sufrágio, a pluralidade política dos 
membros das sociedades modernas e a irracionalidade do modelo de 
escolha dos representantes nas democracias contemporâneas, o sistema 
tradicional de representação eleitoral não mais satisfaz aos critérios de 
substância e de forma que devem nortear o modelo a ser adotado na 
contemporaneidade. Assim, formas alternativas de representação não-
eleitoral emergem como mecanismos de aproximação entre a opinião 
pública e as assembléias legislativas, complementando as formas existentes 
de representação. Tendo em vista a impossibilidade de atingir-se o ideal 
de oportunizar a manifestação de todos os eventualmente afetados 
pelas decisões coletivas, o desa o da teoria democrática moderna é 
compatibilizar o modelo tradicional de representação política com as 

doutrinária sobre o assunto, ver Designing deliberative democracy: The British Columbia Citizens´ Assembly, 
editado por M. E. Warren e H. Pearse. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

20 No que concerne ao primeiro requisito, 57,69% dos eleitores votaram pela implementação do novo modelo, 
quando o necessário seria 60%, de maneira que a proposta foi rejeitada neste ponto. Com relação ao segundo 
requisito, 77 distritos eleitorais dos 79 existentes tiveram mais do que 50% dos eleitores votando a favor 
do projeto elaborado pela assembléia de cidadãos. Acesso ao relatório  nal do referendo em http://www.
elections.bc.ca/docs/rpt/SOV-2005ReferendumOnElectoralReform.pdf. (Último acesso em 22 jun. 09).
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alternativas latentes, de maneira que os mais variados interesses e opiniões 
da sociedade sejam levadas em consideração no momento de deliberação.  

Órgãos deliberativos compostos por membros aleatoriamente 
escolhidos dentre os membros da sociedade (representantes dos cidadãos) 
representam um mecanismo alternativo de representação que tem o 
potencial de fornecer uma imagem ao menos aproximada da opinião 
pública em um determinado momento. Esta ferramenta pode ser 
utilizada como um suplemento das formas de representação existentes, 
podendo, inclusive, servir para remediar as desigualdades introduzidas 
pelos grupos de pressão.

Assim, tudo indica que os constituintes bolivianos, ao incluir 
as formas de democracia participativa e comunitária em seu texto 
constitucional, tinham em mente formas alternativas de representação 
política, semelhantes às estudadas neste trabalho. Entretanto, se existe 
algo de realmente alternativo e inovador na construção de novos 
paradigmas na teoria democrática contemporânea, esta opção parece 
advir dos chamados representantes dos cidadãos acima descritos. 
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  O SIGNIFICADO DA EFICÁCIA DA MEDIDA 
CAUTELAR CONCEDIDA EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE OS ATOS 
JURÍDICOS APERFEIÇOADOS COM BASE NO 

ATO NORMATIVO IMPUGNADO

Flávio Jaime de Moraes Jardim1* 

Resumo: O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais de Justiça Estaduais, 
nos julgamentos de ações diretas de inconstitucionalidade, possuem 
competência para conceder medidas cautelares que implicam a suspensão 
da vigência do diploma legal impugnado. A liminar pode ser deferida 
com efeito ex nunc ou ex tunc. A atribuição de e cácia ex nunc implica a 
impossibilidade de retroação dos efeitos da medida. A atuação do órgão 
judicial no exercício de controle se assemelha à de um legislador negativo, 
sendo pertinente o emprego da teoria da retroatividade das leis, consagrada 
na jurisprudência do Supremo, para compreender os efeitos causados pelo 
deferimento da liminar na ação direta sobre os atos jurídicos aperfeiçoados 
com fundamento no diploma normativo suspenso. A gura-se seguro 
a rmar, assim, que o signi cado da cautelar concedida com e cácia ex nunc 
é que o provimento jurisdicional não poderá retroagir para (i) desconstituir 
atos praticados com base no diploma objeto da ação (retroatividade máxima) 
e (ii) atingir efeitos pendentes e futuros dos atos praticados com fulcro no 
ato normativo suspenso (retroatividade média e mínima).

Palavras-chave: ADI. Medida cautelar. E cácia ex tunc e ex nunc. 
Retroatividade. 

Abstract: The Brazilian Supreme Court (STF) and the Supreme Courts 
of the States have the competence to take preventive measures while 
judging unconstitutionality review acts that could imply the suspension 
of the legality of the contested legal diploma. The preliminary can be 
granted with ex nunc or ex tunc effects. A attribution of ex nunc ef cacy 
implies the possibility of retroaction of the effects of the measure. The 
actions of the judicial organ in the exercise of judicial review procedures 

*1 Mestre em Direito Americano pela Universidade de Boston, Procurador do Distrito Federal e advogado 
inscrito na OAB-DF e na Appellate Division (Third Judicial Department) do Estado de Nova York, EUA.



Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 38, p. 149-174, 2012

Flavio Jaime de Moraes Jardim 150

is similar to the actions of a negative legislator. The use of the theory of 
the retractiblity of laws is pertinent and is acclaimed in Supreme Court�s 
case law to understand the effects caused by the concession of preventive 
measures in judicial review acts. It is safe to say that the conceded 
preventive measure with ex nunc ef cacy means that the jurisdictional 
provision shall not retroact to (i) unconstitute acts that were taken 
under the diploma under review (maximum retroactivity) and (ii) reach 
the pending and future effects of the acts taken under the suspended 
normative act (minimum and medium retroactivity).

Keywords: . Preventive Measures. Ef cacy. ex tunc and ex nunc. 
Retroactivity.

Sumário: 1. Introdução; 2. A possibilidade de concessão 
de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade; 
3. O entendimento jurisprudencial e a previsão legal dos 
efeitos das liminares concedidas nas ações diretas de 
inconstitucionalidade; 4. As conseqüências de a decisão 
liminar ter sido concedida com efeitos ex nunc; 4.1. 
Suspensa da vigência ou da e cácia do ato normativo? 
4.2. A circunstância de a concessão da liminar com efeito 
ex nunc implicar a ausência de e cácia retroativa; 4.3. As 
consequencias de a decisão liminar ser deferida sem e cácia 
retroativa; 4.3.1. Os efeitos da retroatividade das normas; 
4.3.2. A pertinência da aplicação da teoria da retroatividade 
das normas para o exame da retroação do efeito ex nunc 
da medida cautelar deferida em ADI; 4.3.3. O que signi ca 
a ausência de retroatividade dos efeitos da medida cautelar 
deferida em ADI; 4.3.4. Análise do emprego da teoria 
da retroatividade das normas a precedentes do STF que 
abordaram o efeito da concessão de medidas cautelares 
em ADI; 4.4. Análise crítica ao que decidido pelo plenário 
no julgamento da questão de ordem na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 711/AM; 5. Conclusão.

1 INTRODUÇÃO

Um tema que desperta debates nos julgamentos das ações diretas 
de inconstitucionalidade, quer pelo Supremo Tribunal Federal quer por 
Cortes de Justiça Estaduais, é o da e cácia das decisões proferidas em 
relação aos atos jurídicos aperfeiçoados com fulcro na lei declarada 
inconstitucional.
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É que, em razão da incorporação ao direito brasileiro do princípio 
da nulidade da lei inconstitucional, se tem a percepção de que todos os 
atos praticados com fundamento no diploma impugnado são inválidos, 
salvo se houver a modulação dos efeitos da decisão.

Entretanto, tal entendimento já foi afastado pela nossa Suprema 
Corte. No julgamento do RE nº 217.141-AgR/SP1, o Ministro Gilmar 
Mendes destacou que 

no direito brasileiro, jamais se aceitou a idéia de que a nulidade da 
lei importaria na eventual nulidade de todos os atos que com base 
nela viessem a ser praticados. [...] Os atos praticados com base na lei 
inconstitucional que não mais se a gurem suscetíveis de revisão não 
são afetados pela declaração de inconstitucionalidade.

Sem adentrar no tema da incidência das chamadas fórmulas 
de preclusão2, as quais, pela jurisprudência do STF, podem impedir 
a desconstituição de atos jurídicos praticados com amparo na lei 
inconstitucional, veri ca-se que, em determinados casos, o direito 
constitucional brasileiro tolera a permanência, no mundo jurídico, de atos 
aperfeiçoados com amparo em diplomas que apresentam desconformidade 
com a Constituição Federal ou com Constituições Estaduais3.

Cumpre, então, indagar se isso ocorreria também em relação aos 
atos jurídicos aperfeiçoados com base em leis suspensas por medidas 
cautelares4 deferidas em ações diretas de inconstitucionalidade. Os atos 
praticados com fulcro no diploma normativo suspenso também seriam, 
em regra, nulos e deveriam ser desconstituídos de pronto? O tema 
apresenta maior complexidade, sobretudo em razão de o julgamento da 
liminar ser precário e efêmero, não havendo decisão  nal de mérito.

1  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Recurso de agravo em Recurso Extraordinário n. 217.141-5 
AgR/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, Brasília, DF, 4 de agosto de 2006. 

2  Segundo o que consignou o Ministro Gilmar Mendes no voto proferido no AgR no RE nº 217.141-5/
SP,  �concede-se, porém, proteção ao ato singular, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, 
procedendo-se à diferenciação entre o efeito da declaração no plano normativo (Normebene) e no plano 
do ato singular (Einzelaktebene) mediante a utilização das chamadas fórmulas de preclusão.� (grifo nosso) 
Um exemplo é o que previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, com a seguinte redação: �Art. 54. O direito da 
Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários 
decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.�

3  Isso se dá também mediante a aplicação da técnica de modulação dos efeitos prevista no art. 27 da Lei n. 
9.868/1999.

4  Os vocábulos �cautelar� e �liminar� são utilizados como sinônimos no presente artigo.
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O escopo do presente trabalho é justamente tentar esclarecer os 
efeitos que decorrem da concessão de liminares nas ações diretas sobre 
os atos jurídicos praticados com fundamento nas leis suspensas pelas 
decisões.

2 A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

  O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já 
consignou que �   o poder de acautelar é imanente ao de julgar�5. É que, 
como destaca o Ministro Celso de Mello

os provimentos de natureza cautelar acham-se instrumentalmente 
vocacionados a conferir efetividade ao julgamento  nal resultante do 
processo principal, assegurando, desse modo, plena e cácia à tutela 
jurisdicional de conhecimento ou execução, inclusive às decisões que 
emergem do processo de  scalização abstrata de constitucionalidade6.

É certo que o deferimento do pedido de liminar para suspender 
a vigência de ato normativo sofreu alguma resistência no Supremo em 
regimes de Constituições anteriores7. A controvérsia apenas foi paci cada 
com a edição da Emenda n. 7, de 1977, a qual inseriu a alínea �p� ao inciso 
I do art. 119 da antiga Carta8, atribuindo à Corte a competência para 
julgar o �pedido de medida cautelar nas representações oferecidas pelo 
Procurador Geral da República.�

Com o advento da nova Constituição Federal, a possibilidade de 
concessão de medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade 
 cou expressamente delineada na alínea �p� do inciso I do art. 102, com 
a seguinte redação:

 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe:

 I - processar e julgar, originariamente:

5    BRASIL. Supremo Tribunal Federal,  Plenário. ADC n. 4-MC/DF � Rel. Min. Sydney Sanches � j. 
11.2.1998 - DJU 21.5.1999.

6  Ibid.

7  Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rp n. 94, Rel. Min. Castro Nunes � DJU 11-7-1949 apud MENDES, 
Gilmar Ferreira. Moreira Alves e o controle de constitucionalidade no Brasil. São Paulo: Saraiva. p. 12-13.

8  Na redação da Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969.
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[...]

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de 
inconstitucionalidade 

Da mesma forma, a Lei n. 9.868/99, a qual foi editada com 
o escopo de disciplinar o processo de julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade no 
âmbito do Pretório Excelso, regulamenta, em sua Seção II, a concessão 
das medidas cautelares na ADI.

As Constituições Estaduais e leis de organização de Cortes de 
Justiça, em geral, contemplam dispositivos semelhantes.

No que diz respeito ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios � TJDFT, por exemplo, o inciso III do art. 8º da Lei n. 
11.697/2009 estabelece que,   �somente pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros ou de seu órgão especial, poderá o Tribunal de Justiça 
declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Distrito 
Federal ou suspender a vigência em decisão de medida cautelar�.

Porém, é relevante a rmar que medidas dessa natureza poderiam 
ser deferidas pelo Poder Judiciário, ainda que não existissem dispositivos 
especí cos autorizando o exercício do poder geral de cautela nos 
julgamentos das ações diretas. Isso já havia ocorrido em precedentes 
decididos antes da promulgação da Emenda n. 7/19779. E, já no advento da 
nova ordem constitucional, veri cou-se, por exemplo, com a apreciação da 
ADC n. 4-MC/DF10, quando, mesmo sem a competência constitucional 
expressa, o Supremo deferiu a medida liminar num processo de ação 
declaratória de constitucionalidade, por considerá-la necessária para 
assegurar a e cácia do futuro julgamento do mérito. 

Assim, é inconteste a competência do STF e dos Tribunais de Justiça 
Estaduais para conceder cautelares de forma a determinar a suspensão 
de atos normativos impugnados via ação direta de inconstitucionalidade, 
dada (i) a circunstância de o poder geral de acautelar ser imanente ao 
de julgar; e (ii) a existência de dispositivos constitucionais e legais que 
autorizam o deferimento das medidas.

9  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rp n. 933-MC/RJ � Rel. Min. Thompson Flores - DJU 17.12.1975. 

10  Vide nota 5.
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3 O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E A PREVISÃO LEGAL DOS 
EFEITOS DAS LIMINARES CONCEDIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE IN-
CONSTITUCIONALIDADE

Conforme acima destacado, num primeiro momento, não havia 
previsão legal ou constitucional acerca da possibilidade do STF deferir 
medidas cautelares nos processos de controle abstrato de normas, 
tampouco existia qualquer enunciado normativo que tratasse da e cácia 
que eventuais medidas dessa natureza teriam.

Cabia, assim, ao intérprete, no momento do deferimento da medida, 
indicar o efeito aplicável. Como destaca o Ministro Gilmar Mendes, �sob 
o império da Constituição de 1967/1969, chegou-se a sustentar que a 
decisão proferida em sede de cautelar seria dotada de e cácia retroativa�.11 
Essa óptica foi defendida pelo Ministro Célio Borja, no julgamento a 
Representação n. 1.39112. Prevaleceu, entretanto, a tese sustentada pelo 
Ministro Moreira Alves, no sentido de que a decisão cautelar proferida em 
ação direta tem efeito ex nunc.

Note-se que, posteriormente, o Supremo admitiu a possibilidade de 
atribuição de e cácia ex tunc à decisão cautelar13. Contudo, isso se deu em 
situações excepcionais, em que a Corte se defrontou com diplomas legais 
que tiveram os seus efeitos exauridos logo após a sua entrada em vigor, nas 
hipóteses em que a concessão da medida sem efeito retroativo seria inócua.

Dessa forma, a orientação consolidada na jurisprudência do STF 
foi a de que a concessão da liminar que suspende a vigência do ato 
impugnado possui, em geral, efeito ex nunc, sendo excepcionais os casos 
em que a Corte a defere com efeito ex tunc.

Esse entendimento veio a ser positivado no art. 11, § 1º, da Lei n. 
9.868/1999, nos seguintes termos: �A medida cautelar, dotada de e cácia 
contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal 
entender que deva conceder-lhe e cácia retroativa.�

Nesse sentido, é de se concluir que, relativamente à concessão 
de medidas cautelares nos julgamentos das ações diretas de 

11  MENDES, Gilmar Ferreira. op. cit. p. 16. 

12  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rp n. 1391-QO/CE � Rel. Min. Célio Borja � Red. p/acórdão Min. 
Moreira Alves � DJU 11.12.1987.

13  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 596-MC/RJ � Rel. Min. Moreira Alves � DJU 7.5.1993. 
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inconstitucionalidade, a regra é que os efeitos das liminares são ex nunc, 
sendo possível a concessão de efeitos ex tunc, caso a Corte assim os 
determine.

   4 AS CONSEQÜÊNCIAS DE A DECISÃO LIMINAR TER SIDO CONCEDI-
DA COM EFEITOS 

Ciente do enunciado do texto legal que disciplina a atribuição de 
efeitos às medidas cautelares, cumpre analisar o que signi ca a concessão 
de liminar com e cácia ex nunc na ação direta de inconstitucionalidade.

4.1 SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA OU DA EFICÁCIA DO ATO NORMATIVO?

A primeira premissa que se deve assentar é a de que a suspensão 
da vigência da lei impugnada é feita mediante a concessão da medida 
cautelar, seja ela deferida com efeitos ex nunc ou ex tunc. 

Veja-se que, antes mesmo da edição de normas legais sobre o tema, 
o Supremo já havia sedimentado o entendimento de que a liminar no 
controle concentrado suspende a vigência do ato impugnado:

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Escolha de 
membros do Tribunal de Contas estadual pelo Governador. Argüição 
de inconstitucionalidade dos incisos I e II do par. 3. do artigo 80 da 
parte permanente e dos incisos I e II do artigo 24 das Disposições 
Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. 
Pedido de liminar. - Relevância jurídica do pedido, tendo em vista o 
decidido pelo Plenário da Corte quando do julgamento do mérito da 
ADIN 219. - Conveniência da suspensão da vigência dos dois dispositivos 
ora atacados. Pedido de liminar deferido14. (grifou-se)

Essa premissa foi depois con rmada com a edição de diplomas 
legais sobre o tema. Isso se veri ca, por exemplo, a partir da leitura do 
inciso III do art. 8º da Lei n. 11.697/2009, o qual prevê que �somente 
pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou de seu órgão especial, 
poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou de 
ato normativo do Distrito Federal ou suspender a vigência em decisão de medida 
cautelar� (grifou-se).

14  BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Plenário. ADI n. 1.043-MC/MS � Rel. Min. Moreira Alves � DJU 
20.5.1994.
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Vale destacar, ainda, a existência de precedentes no âmbito da 
Corte em que se consignou que o efeito do deferimento da liminar seria 
a suspensão da e cácia da lei:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida cautelar deferida. 
Questão de Ordem. 2. A decisão que concede medida cautelar, em 
ação direta de inconstitucionalidade, possui e cácia, ex nunc. Com a 
concessão da liminar, o ato normativo impugnado  ca com sua e cácia suspensa, 
até o julgamento  nal. [�]�15. (grifou-se)

Pode parecer que aqui há uma contradição entre os referidos 
acórdãos do STF e o texto do dispositivo legal direcionado à atuação do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no que diz respeito à conseqüência 
do provimento cautelar de suspensão da norma: se suspenderia a vigência 
ou a e cácia do dispositivo legal.   

De fato, a doutrina aponta uma distinção entre vigência e e cácia 
da norma. Nessa linha, é pertinente conferir o que leciona Marcos 
Bernardes de Mello:

Se a norma existe com vigência e é válida, ou sendo inválida, ainda 
não teve sua nulidade decretada por quem, dentro do sistema jurídico, 
tenha poder para tanto, poderá ser e caz desde que concretizem 
no mundo os fatos que constituem seu suporte fático. Se os fatos 
previstos pela norma como seu suporte fático não se materializarem, 
integralmente, no plano das realidades, a norma jamais será e caz (= 
não incidirá); existirá com vigência, porém sem e cácia. A e cácia 
da norma jurídica (= incidência) tem como pressuposto essencial a 
concreção de todos os elementos descritos como seu suporte fático 
(= suporte fático su ciente).

Por aí se vê que, enquanto não realizada no mundo dos fatos por 
ela previstos, a norma jurídica, mesmo com vigência, constitui mera 
proposição referente a hipóteses, não podendo falar em geração 
de qualquer conseqüência jurídica. Está-se no plano lógico da 
normatividade, não no mundo do direito, que somente se compõe a 
partir dos fatos juridicizados.16

15  BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Plenário. ADI n. 711/AM � Rel. Min. Néri da Silveira � DJU 5.8.1992.

16  MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do fato jurídico: plano da e cácia. 1ª parte. São Paulo: Saraiva. p. 18.
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Sem querer adentrar em detalhes no tema relativo às diferenças 
entre vigência e e cácia, fato é que ambos os institutos são congruentes em 
dois aspectos: não se confundem com o plano da existência e nem com o 
plano da validade da norma.

Com efeito, ao suspender a vigência ou a e cácia da norma 
mediante o deferimento de uma cautelar, não está a Corte de nindo a 
questão da validade da norma, o que apenas ocorrerá com o julgamento 
de mérito da ação direta.

O que a cautelar acarreta é a impossibilidade de a norma produzir 
novos efeitos a partir de sua concessão. Suspenderá sim a vigência da norma. 
Ante essa conseqüência, caso um determinado fato previsto no ato normativo 
como seu suporte fático, no plano das realidades, se materialize, a norma, 
porquanto com a vigência suspensa, não incidirá, não tendo também e cácia. 

Assim, em termos práticos, no que tange à análise dos efeitos da 
liminar sobre atos praticados com fundamento na norma suspensa, a qual 
é o objeto do presente artigo, pouco importa a terminologia empregada 
na decisão de suspensão cautelar da norma, se esta acarreta a interrupção 
da vigência ou e cácia.

Por questão de apego à técnica jurídica, entendo que melhor seria 
que sempre constasse na decisão que a vigência da norma está suspensa17. 
Isso porque a e cácia apenas estará suspensa no momento em que o 
suporte fático se materializar e o enunciado legal não puder incidir, o que 
foge ao controle do julgador na ocasião da concessão da liminar.

Entretanto, empregada esta ou aquela terminologia (vigência ou 
e cácia), o que importa é que a norma ainda existirá no mundo jurídico e 
não terá tido a sua constitucionalidade de nitivamente apreciada.

4.2 A CIRCUNSTÂNCIA DE A CONCESSÃO DA LIMINAR COM EFEITO 
 IMPLICAR A AUSÊNCIA DE EFICÁCIA RETROATIVA

Nos termos do art. 11, § 1º, da Lei n. 9.868/1999, �a liminar, dotada de 
e cácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Conselho Especial 
conceder-lhe e cácia retroativa.�

17  Pode-se defender que a suspensão da e cácia da norma, ou invés da vigência desta, poderia gerar efeitos 
em relação à aplicação da legislação anterior acaso existente, em consonância com o § 2º do art. 11 da Lei n. 
9.868/99. Este tema, contudo, não é objeto do presente artigo. 
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Desse modo, a circunstância de a cautelar ter sido deferida 
com efeitos ex nunc não signi ca que a norma não esteja suspensa. 
Pelos termos dos referidos dispositivos, a suspensão da norma ocorre 
independentemente da e cácia atribuída à liminar, seja ex nunc ou ex tunc. 

Desta forma, não importa o efeito atribuído à decisão, em 
quaisquer dos casos o efeito imediato da suspensão cautelar da norma 
é a impossibilidade de aplicação da lei aos fatos surgidos após a sua 
concessão.

Agora, é relevante indagar: quais são as conseqüências do 
deferimento da cautelar em relação aos atos jurídicos aperfeiçoados 
durante o período em que o diploma legal não esteve suspenso? Pelo 
simples deferimento da medida, que tem caráter precário e efêmero, 
haverá a desconstituição dos atos amparados pelo diploma normativo 
suspenso? Poderão os atos já constituídos continuar produzindo 
efeitos, ainda que a vigência da lei que lhes dá fundamento tenha sido 
interrompida?

  É induvidoso que as respostas para as questões acima serão dadas 
com a análise dos efeitos que foram atribuídos pela Corte à referida 
decisão, ou seja, ex nunc ou ex tunc. 

Logicamente, haverá diferenças nas conseqüências da concessão 
da liminar no que tange aos atos já aperfeiçoados, caso a e cácia atribuída 
à medida seja ex nunc, e não ex tunc.

Nessa linha, constata-se, mediante nova leitura do art. 11, § 1º, da 
Lei n. 9.868/99, que a atribuição de e cácia ex nunc à decisão cautelar 
signi ca que esta não terá e cácia retroativa:

Art. 11 da Lei n. 9.868/99. 

[...]

§ 1o A medida cautelar, dotada de e cácia contra todos, será concedida 
com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe e cácia 
retroativa. (grifou-se)

Logo, é pertinente a rmar que a ausência de retroatividade é, 
justamente, a conseqüência de a decisão liminar ter sido concedida com 
efeitos ex nunc.
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Conclui-se, portanto, que, pelas regras aplicáveis, a cautelar 
deferida com efeitos ex nunc suspende a vigência da lei, sem que, contudo, 
a ela seja atribuída e cácia retroativa.

4.3 AS CONSEQÜÊNCIAS DE A DECISÃO LIMINAR SER DEFERIDA SEM 
EFICÁCIA RETROATIVA

Não é simples delimitar o que vem a ser e cácia retroativa da 
medida cautelar na ação direta. Para tentar solucionar a questão, será 
necessário analisar, primeiramente, ensinamentos acerca da retroatividade 
das normas, os quais já foram exaustivamente abordados em precedentes 
do STF.

Porém, antes de mais nada, é necessário de nir o que vem a ser 
retroatividade. 

Matos Peixoto atesta que �retroagir (retro -/- agere) signi ca agir 
para trás.�18 Daí concluir o autor que � leis retroativas devem ser as que 
atuam sobre o passado[...], modi cando os fatos pretéritos ou as suas 
conseqüências, de tal maneira que a situação seja, tanto quanto possível, a 
mesma que existiria se a lei preexistisse a si mesma.�19 

Desse modo, uma medida cautelar que suspenda uma lei com 
e cácia retroativa, deve atuar sobre o passado, modi cando fatos 
pretéritos e/ou as suas conseqüências.

4.3.1 OS EFEITOS DA RETROATIVIDADE DAS NORMAS

Ainda a respeito da retroatividade das leis, vale, mais uma vez, recorrer 
à lição de Matos Peixoto, assentada no artigo �Limite temporal da Lei�:

Dá-se a retroatividade máxima (também chamada restituitória, 
porque em geral restitui as partes ao status quo ante�), quando 
a lei nova ataca a coisa julgada e os fatos consumados (transação, 
pagamento, prescrição). Tal é a decretal de Alexandre III que, em 
ódio à usura, mandou os credores restituírem os juros recebidos [...]

18  PEIXOTO, Matos. Limite temporal da lei. Revista Forense comemorativa, 100 anos: tomo III, direito civil. 
Coordenador: Sylvio Capanema de Souza. Rio de Janeiro: Forense. 2007. 184. 

19  Ibid. p. 184-185.
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A retroatividade é média quando a lei nova atinge os efeitos pendentes 
de ato jurídico veri cados antes dela, exemplo: uma lei que limitasse a 
taxa de juros e não aplicasse aos vencidos e não pagos. [...]

En m, a retroatividade é mínima (também chamada de temperada 
ou mitigada), quando a lei nova atinge apenas os efeitos dos atos 
anteriores produzidos após a data em que ela entra em vigor. [...] 
exemplo: o Decreto-Lei n. 22.626, de 7 de abril de 1933, que reduziu 
a taxa de juros e se aplicou, �a partir da sua data, aos contratos 
existentes, inclusive aos ajuizados (art. 3º).20

À luz dos conceitos acima traçados, é de se destacar as seguintes 
premissas:

a) haverá retroatividade máxima se uma lei pretender aplicar-se 
aos fatos passados;

b) haverá retroatividade se a lei pretender ser aplicada a situações 
em curso. Isso ocorrerá se a lei nova atingir efeitos de situações 
aperfeiçoadas anteriormente à modi cação da legislação. Se a 
lei nova atingir os efeitos pendentes dos atos jurídicos cons-
tituídos antes da sua entrada em vigor, haverá retroatividade 
média. Se a lei nova atingir apenas os efeitos dos atos anterio-
res, veri cados após a data em que ela entrou em vigor, haverá 
retroatividade mínima;

c) não haverá retroatividade, por óbvio, se a lei for aplicada so-
mente a fatos futuros.

Veja-se que a lei que rege a causa (fato jurígeno), rege também os 
seus efeitos21. Assim, uma lei disciplinará tanto critérios de formação do 
ato, como os efeitos futuros que ele irá produzir. Se o os efeitos futuros 
ainda estão sendo veri cados e uma nova lei vem a incidir sobre o fato, 
caso pretenda desconstituir estes efeitos, será retroativa. Isso porque, 
para não haver retroatividade, não pode a lei nova pretender aplicar-se às 
conseqüências dos atos ou dos fatos jurídicos anteriores a ela.

A tese da retroatividade mínima, média e máxima foi aplicada 
pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes nos quais se abordou 

20  Ibid. p. 190.

21  Ibid. p. 187.
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a possibilidade de retroação dos efeitos de leis, além de dispositivos 
constitucionais estaduais e federais.

Em regra, atos normativos podem retroagir para alcançar situações 
passadas, desde que não afetem o ato jurídico perfeito, o direito adquirido 
e a coisa julgada. Essa conclusão é extraída a partir da interpretação do 
inciso XXXVI do art. 5° da Lei Maior.

Assim, pelo que  cou sedimentado na jurisprudência do STF, 
somente as normas constitucionais federais podem ter algum tipo de 
e cácia retroativa, caso prejudiquem situações consolidadas no passado que 
bene ciem os cidadãos. Estas, por terem aplicação imediata, �alcançam os 
efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem 
podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima).� 22 

É importante notar que, embora não tenha  cado devidamente 
esclarecida a possibilidade de, sob o atual regime constitucional, normas 
constitucionais oriundas do poder constituinte derivado terem e cácia 
retroativa média e máxima, a Corte, sob a égide da Carta anterior, já se 
pronunciou nesse sentido:

Ementa: MAGISTRADO. INCIDÊNCIA IMEDIATA 
DA PROIBIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 144, I, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA REDAÇÃO DADA PELA 
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7/77. � Não há direito adquirido 
contra texto constitucional, resulte ele do Poder Constituinte Originário, ou do Poder 
Constituinte Derivado. Precedentes do S.T.F. Recurso Extraordinário 
conhecido e provido.23 (grifou-se)

Contudo, segundo o Ministro Gilmar Mendes, a aplicação 
dessa teoria no âmbito da nova ordem constitucional é controvertida, 
encontrando-se vozes tanto no sentido de que o poder de revisão não 
pode desnaturar, nos casos concretos, os direitos já incorporados ao 
patrimônio jurídico dos seus titulares, como no sentido de que isso não 
é possível.24 

22  BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma. AI n. 258.337 AgR/MG � Rel. Min. Moreira Alves 
� DJU 4.8.2000.

23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno. RE n. 94.414/SP � Rel. Min. Moreira Alves � DJU 
19.4.1985

24 MENDES, Gilmar Ferreira et al. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. p. 227.
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Assim, inclusive, já decidiu o STF, no julgamento do MS n. 24.875/
DF25, quando entendeu que membros aposentados da Corte, que recebiam 
quantia superior ao teto salarial extraído da Emenda Constitucional n. 
41/2003, tinham direito a continuar recebendo a parte que superava o 
teto, até que a quantia excedente viesse a ser absorvida pelos reajustes do 
subsídio26. Assim, para a hipótese, foi reconhecido o direito adquirido em 
face do que dispôs a emenda constitucional.

Em relação aos diplomas de hierarquia legal, no julgamento 
da ADI n. 493/DF, relatada pelo Ministro Moreira Alves, o Plenário 
 rmou o entendimento de que �o disposto no art. 5º, XXXVI, da 
Constituição Federal, se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem 
qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei 
de ordem pública e lei dispositiva.�

Acerca da possibilidade de retroatividade das normas constitucionais 
estaduais, o STF entende que estas estão também submetidas às limitações 
do inciso XXXVI do art. 5° da Lei Maior, inclusive à retroatividade 
mínima:

EMENTA: - Agravo regimental. - As normas constitucionais 
federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os 
efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se   
expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados 
no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, 
as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do artigo 5º, 
XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade 
mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega 
provimento27.

Dessa forma, segundo a jurisprudência do STF, qualquer lei, seja 
de direito público, de direito privado, de ordem pública ou dispositiva, 
ou mesmo uma norma constitucional estadual, não pode retroagir para 
prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, 
ainda que a retroatividade seja mínima. Apenas os dispositivos da 
Constituição Federal podem retroagir com esse propósito.

25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Plenário. MS n. 24.875/DF � Rel. Min. Sepúlveda Pertence � DJU 
6.10.2006.

26 Idem. p. 228.

27  BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma. AI n. 258337 AgR/MG op. cit. (grifou-se).
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4.3.2 A PERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA RETROATIVI-
DADE DAS NORMAS PARA O EXAME DA RETROAÇÃO DO EFEITO 

DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM ADI

O Professor Espanhol Francisco Segado, analisando os trabalhos 
de Hans Kelsen, destaca que para o autor austríaco a anulação de uma lei 
pela Corte Constitucional não consiste em sua mera desaplicação ao caso 
concreto, como ocorre na judicial review americana. 

Para Kelsen, anular uma lei signi ca afastar uma norma geral, 
porquanto a anulação tem o mesmo caráter de generalidade que possui a 
elaboração do diploma. Assim, o Tribunal converte-se em um órgão do 
Poder Legislativo, agindo como um legislador negativo28. 

Segado destaca que �em de nitivo, a decisão do Tribunal de anular 
uma lei tem o mesmo caráter de uma lei ab-rogativa de outra norma geral. 
É um ato de legislação negativa.�29 

O instituto da ab-rogação, no direito civil, acarreta que uma norma 
seja completamente revogada por outra.

Logo, com base na doutrina kelsiana, atesta-se que o efeito da 
declaração de inconstitucionalidade de uma lei é idêntico ao de uma 
revogação de um diploma legal. 

Cabe lembrar que, para Kelsen, a declaração de inconstitucionalidade 
se equivalia à função legislativa, porquanto (i) a ela se outorgava e cácia 
erga omnes, e (ii) a decisão não tinha força retroativa, produzindo apenas 
efeitos ex nunc30. Assim, sob a óptica que defendia, de fato, não havia 
qualquer distinção entre os efeitos da atuação do Poder Legislativo 
e a atuação da Corte Constitucional, no que diz respeito aos efeitos 
da revogação de uma norma e aos efeitos do exercício do controle de 
constitucionalidade.

Contudo, uma vez adotada no país a teoria da nulidade, os efeitos da 
revogação e da declaração de inconstitucionalidade apresentam distinções. 

28 SEGADO, Francisco Fernández. La obsolescencia de la bipolaridad tradicional (modelo americano � 
modelo europeo-kelseniano) de los sistemas de justicia constitucional. IDP. In: Revista de Direito Público. n. 2. 
out-nov-dez. 2003. p. 63.

29  Ibid. p. 71. Tradução livre.

30  Ibid.
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É que, como há, em geral, e cácia ex tunc na declaração, se busca afastar do 
mundo jurídico as situações jurídicas que a norma produziu. 

E isso não ocorre em relação à revogação de uma lei por outra, já 
que os efeitos da lei revogada  cam garantidos pelo período em que ela 
permaneceu vigente, salvo se a norma revogadora não for retroativa e, 
nesse caso, haverá a limitação do inciso XXXVI do art. 5° da Carta Magna.

Porém, no que diz respeito aos efeitos da liminar concedida em 
ADI com efeito ex nunc, a concessão da medida se assemelha à revogação 
de uma norma, pelas seguintes razões:

- em ambos os casos, há atuação de um órgão como legislador 
negativo, que altera o diploma normativo que rege determinadas 
situações jurídicas. Note-se que, no caso da cautelar, em geral, suspende-
se a vigência do ato normativo impugnado e, ante o que previsto no § 2º 
do art. 11 da Lei n. 9.868/99, se torna aplicável a legislação anterior acaso 
existente. No caso da entrada em vigência da lei, o novo diploma passa a 
reger as situações jurídicas. 

- nas duas hipóteses, não há, comumente, e cácia retroativa, 
não tendo a norma que passa a reger a situação jurídica a pretensão de 
disciplinar situações pretéritas, tendo a lei a limitação adicional de não 
poder atingir o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido.

Dessa forma, cumpre assentar a pertinência da adoção da teoria 
da retroatividade das leis na identi cação da retroatividade dos efeitos da 
medida cautelar. Até porque, �sendo o direito uma verdadeira ciência, impossível é 
confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a babel�31. 

Logo, o vocábulo retroatividade possui um sentido técnico em 
direito, quer no caso da aplicação de leis, quer no caso de aplicação dos 
efeitos de medida cautelar.

4.3.3 O QUE SIGNIFICA A AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE DOS EFEI-
TOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM ADI

Assentada a premissa de que a concessão de uma medida cautelar 
em ADI com efeito ex nunc produz efeitos idênticos ao da revogação de 

31  BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma - RE n. 590.779/ES - Rel. Min. Marco Aurélio - DJU 
26.3.2009. (grifou-se)
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uma lei e, assim, a pertinência da adoção da teoria da retroatividade das 
normas na identi cação dos efeitos do deferimento liminar, passa-se a 
analisar os efeitos da ausência de retroatividade da medida liminar na 
ação direta.  

Como destacado anteriormente, com base no que previsto no § 
1o do art. 11 da Lei n. 9.868/99, a conseqüência de a decisão liminar na 
ADI ser concedida com efeitos ex nunc é justamente a ausência de e cácia 
retroativa.

Nesse sentido, por não ter e cácia retroativa, a medida liminar na 
ADI com efeitos ex nunc, a qual suspende o diploma legal impugnado na 
ação, não poderá 

a  ) alcançar efeitos futuros de atos jurídicos aperfeiçoados com 
fundamento na lei suspensa, caso contrário terá retroatividade 
mínima;

b) alcançar efeitos pendentes de atos jurídicos aperfeiçoados com 
fulcro na lei suspensa, caso contrário terá retroatividade média;

c) desconstituir os atos jurídicos aperfeiçoados com base na lei 
suspensa, caso contrário terá retroatividade máxima.

Destarte, mediante o emprego da teoria da retroatividade das leis, 
constata-se que o efeito ex nunc da medida liminar na ADI é justamente a 
impossibilidade de os efeitos da suspensão da norma retroagirem, ainda 
que minimamente. 

4.3.4 ANÁLISE DO EMPREGO DA TEORIA DA RETROATIVIDADE DAS 
NORMAS A PRECEDENTES DO STF QUE ABORDARAM O EFEITO DA 
CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES EM ADI 

É de extrema relevância a análise de precedentes do STF em 
que debatidos os critérios empregados pela Corte para a de nição 
dos efeitos atribuídos à medida cautelar nas ações diretas, de forma a 
avalizar a pertinência da aplicação da teoria da retroatividade das leis às 
conseqüências geradas pelo deferimento da liminar. 

Ao apreciar o pedido de liminar na ADI n. 1.342/SP, a qual tinha 
por escopo a impugnação de lei paulista que tratava do enquadramento 
de categorias de servidores públicos civis -- engenheiro, arquiteto e 
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engenheiro agrônomo -- em certos cargos, o Plenário entendeu que a 
medida cautelar deveria �apenas impedir novos enquadramentos, sem 
prejuízo, até o julgamento  nal da ação, dos enquadramentos já efetuados 
e seus efeitos  nanceiros.�

Eis o texto de parte da ementa do acórdão:

[...] 3. Tendo, porém, a medida cautelar de suspensão de normas 
jurídicas, e cácia apenas �ex nunc� (e não �ex tunc�), segundo 
pací ca jurisprudência da Corte, a medida, no caso, é de ser deferida, 
apenas para impedir novos enquadramentos, sem prejuízo, até o 
julgamento  nal da ação, dos enquadramentos já efetuados e de seus 
efeitos  nanceiros [...]32.

Mediante a leitura do excerto, constata-se que o Supremo, mesmo 
deferindo a liminar na ação direta, permitiu a manutenção da situação 
jurídica dos servidores enquadrados anteriormente ao deferimento da 
medida, não os prejudicando, inclusive em relação aos efeitos  nanceiros. 

Isso decorreu da circunstância de a liminar ter sido deferida com 
e cácia ex nunc. Caso a medida tivesse sido deferida com e cácia ex tunc, 
ou seja, com e cácia retroativa, as conseqüências poderiam ter sido as 
seguintes:

a) se tivesse sido atribuída e cácia retroativa mínima, os enquadra-
mentos seriam desconstituídos a partir da concessão da medida, 
sendo respeitados os efeitos produzidos até o seu deferimento 
(ex: seriam tolerados os pagamentos feitos aos servidores no 
período em que permaneceram enquadrados);

b) se tivesse sido atribuída e cácia retroativa média, os enquadra-
mentos seriam desconstituídos a partir da concessão da medida 
e seriam alcançados também eventuais efeitos pendentes dos 
atos jurídicos aperfeiçoados (ex: seriam tolerados os pagamen-
tos feitos aos servidores no período em que permaneceram en-
quadrados, mas, em tese, eventuais benefícios, ainda pendentes 
de percepção, não poderiam ser quitados33);

32 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Plenário. ADI n. 1.342-MC/SP � Rel. Min. Sydney Sanches � DJU 
15.3.1996.

33 Não se pode a rmar, ao certo, qual seria a decisão num caso concreto sobre o tema, uma vez que outro 
fundamento poderia ser utilizado pelo julgador para autorizar o pagamento de benefícios pendentes, como 
o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Um exemplo de precedente em que este princípio foi 



Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 38, p. 149-174, 2012

O signi cado da e cácia da medida cautelar concedida em ação direta de 
inconstitucionalidade sobre os atos jurídicos aperfeiçoados com base no ato 
normativo impugnado 167

c) se tivesse sido atribuída e cácia retroativa máxima, os enqua-
dramentos seriam desconstituídos a partir da edição da lei, as-
sim como se almejaria anular todos os efeitos produzidos (ex: 
em tese, não seriam tolerados quaisquer benefícios34).

Assim, dada a circunstância de a liminar ter sido concedida com 
e cácia ex nunc e, portanto, sem e cácia retroativa, os enquadramentos 
antes aperfeiçoados não foram atingidos, tendo sido apenas impedidos, a 
partir da medida, novos enquadramentos.

Em outro caso, no julgamento da ADI n. 596/DF, o qual impugnava 
dispositivo de emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro que 
tornava sem efeito os atos praticados pela Corte Estadual de Contas 
dos Municípios no período em que esteve em pleno funcionamento, o 
Ministro Moreira Alves assim se manifestou: 

[...] 2. Sucede, porém, que, em face da jurisprudência desta Corte, a 
concessão de liminar que suspende a e cácia da norma impugnada 
como inconstitucional produz apenas efeito ex nunc, o que tornaria 
inócuo o deferimento da cautelar com relação a normas � como a 
presente � cuja e cácia, por ser retroativa, se exaure logo após a sua 
entrada em vigor. 

É preciso, no entanto, convir que essa orientação jurisprudencial 
se  rmou em casos em que a norma cuja e cácia foi liminarmente 
suspensa se destinava a produzir efeitos futuros, hipótese em que 
se considerou que, além de se criarem situações altamente delicadas 
com relação aos efeitos já produzidos antes da concessão da liminar 
(assim, por exemplo, desconstituições provisórias de nomeações), o 
periculum in mora ou a conveniência, inclusive administrativa, que 
justi cavam a concessão da liminar só diziam respeito aos atos a 
praticar e não aos fatos passados. [...]35

Veja que, para o Ministro Moreira Alves, as razões legitimadoras 
que justi cam a concessão de medida liminar em ação direta somente 

aplicado: BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Segunda Turma - AI n. 680.939 AgR/RS - Min. Rel. Eros 
Grau - DJU 1.2.2008.

34 Em virtude da jurisprudência que preconiza que �não há que se impor a restituição pelo servidor de quantias 
percebidas de boa-fé e por equívoco do erário�, não é possível a rmar que as parcelas indevidamente 
recebidas deveriam ser devolvidas. Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma. 
RMS n. 24.715-AgR/ES � Rel. Min. Napoleão Maia Filho- DJU 13.9.2010.

35 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Plenário. ADI n. 596-MC/RJ. op. cit.



Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 38, p. 149-174, 2012

Flavio Jaime de Moraes Jardim 168

dizem respeito �aos atos a praticar e não aos fatos passados�. Daí ser oriunda do 
Ministro a tese acatada pelo Plenário do STF que, em regra, os efeitos da 
liminar em ação direta são ex nunc e não ex tunc.

Contudo, o caso em questão apresentava uma situação peculiar. 
O dispositivo de emenda à Constituição  uminense impugnado 
tornava sem efeito, desde o momento da sua edição, os atos praticados 
pelo Conselho Estadual de Contas dos Municípios, em prejuízo da 
competência  scalizatória do órgão36. Nesse sentido, o artigo tinha a sua 
e cácia exaurida logo após a sua entrada em vigor, produzindo todos 
os seus efeitos naquele determinado momento e não tendo quaisquer 
conseqüências futuras.

Desse modo, a concessão de liminar com efeito ex nunc, sem e cácia 
retroativa, não teria qualquer resultado, pois a norma, ao desconstituir 
todos os atos no momento em que fora editada, não tinha qualquer 
aplicação futura.

Assim, diante desse quadro de excepcionalidade, o Ministro 
Moreira Alves justi cou a atribuição de e cácia ex tunc à medida cautelar, 
que ensejou retroatividade máxima à medida. Retroatividade máxima 
pois o provimento concedido atingiu fatos passados, constituídos antes 
do seu deferimento, ou seja, alcançou a lei desde o momento em que 
passou a viger e a impediu de tornar sem efeito os atos praticados pela 
Corte Estadual de Contas dos Municípios durante o período em que 
esteve em pleno funcionamento.

O terceiro caso a ser analisado é a Rcl. n. 3.309-AgR/ES, em 
que se argüiu o desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal 
Federal na ADI n. 2.409-MC/ES. Em tal precedente, a Corte  rmou o 
entendimento de que nos Tribunais de Contas Estaduais, compostos 
por sete membros, três devem ser nomeados pelo Governador (um 
dentre membros do Ministério Público, um dentre Auditores, e um 
de livre escolha) e quatro pela Assembléia Legislativa, e suspendeu 
dispositivos da Constituição capixaba que estabeleciam critérios 
distintos.

Na reclamação, argüiu-se o desrespeito à decisão do STF 
no tocante à indicação da Conselheira Elcy de Souza, porquanto a 

36 Eis o texto do dispositivo: �Art. 5º. Ficam sem efeito os atos emanados com amparo nos artigos modi cados 
ou suprimidos por essa lei.�
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nomeação feita pelo Governador não seguira as regras acima e se 
encontrava amparada nos dispositivos que vieram a ser suspensos. 

O Ministro Celso de Mello entendeu incabível a reclamação e a 
indeferiu liminarmente. Segundo o magistrado, não ocorreu ofensa ao 
que decidido pelo Plenário pois a cautelar fora deferida apenas com 
e cácia ex nunc e produziu efeitos apenas a partir da publicação da ata de 
julgamento no Diário de Justiça da União.

Cumpre, por oportuno, veri car a seqüência cronológica dos atos 
de nomeação da Conselheira e do julgamento da medida cautelar na ação 
direta pelo Plenário da Corte, transcrita na decisão do Ministro Celso de 
Mello, a qual motivou o convencimento do magistrado:  

1. indicação de Elcy de Souza, para o cargo de Conselheiro do Tribunal 
de Contas estadual, aprovada pela Assembléia Legislativa, mediante 
Decreto Legislativo nº 02, de 06/03/2002 (DOE de 08/03/2002);

2. medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 
2.409/ES, em sessão de 13/03/2002;

3. nomeação de Elcy de Souza, pelo Governador do Estado, mediante 
Decreto de 14/03/2002 (DOE de 15/03/2002);

4. posse de Elcy de Souza, como Conselheiro do Tribunal de Contas 
local, em 15/03/2002 (às 08:30h);

5. comunicação, pelo Supremo Tribunal Federal, do deferimento da 
medida cautelar, mediante telex expedido em 15/03/2002 (às 18:36h);

6. publicação, no DJU de 20/03/2002, da ata da sessão de julgamento 
em que outorgado o provimento cautelar referido (ADI 2.409/ES).

Como se denota pela cronologia dos fatos, os atos de indicação, 
nomeação e posse da Conselheira Elcy de Souza ocorreram em momento 
anterior à publicação no Diário de Justiça da ata da sessão do julgamento 
do Plenário do STF, que implicou a suspensão da e cácia37 dos dispositivos 

37  Eis a parte dispositiva do voto do Ministro Sydney Sanches, que atuou como relator, cujo voto foi seguido 
pelos demais integrantes da Corte: �4. Isto posto, de ro a medida cautelar, para suspender a e cácia das 
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da Constituição Estadual que davam amparo à prática dos referidos atos 
pelo Governador.

Assim, como a e cácia atribuída à liminar foi ex nunc, não foi 
permitida a ocorrência de qualquer e cácia retroativa, seja:

a) mínima, o que implicaria o resguardo dos atos praticados pela 
Conselheira até o momento em que a decisão passou a operar, 
sendo atingida a sua nomeação a partir da data em que publica-
da a ata da sessão de julgamento no Diário de Justiça;

b)  média, o que implicaria o resguardo dos atos praticados pela 
Conselheira até o momento em que a decisão passou a operar, 
sendo atingida a sua nomeação a partir da data em que publicada 
a ata de julgamento no Diário de Justiça, assim como os efeitos 
pendentes dos atos que praticou enquanto permaneceu no cargo;

c) máxima, o que implicaria a desconstituição de todos os atos 
de indicação, nomeação e posse da Conselheira Elcy de Souza, 
assim como os atos praticados no exercício do cargo.

É importante frisar que o Supremo poderia ter atribuído e cácia 
retroativa máxima, caso assim desejasse, por mais que essa medida 
não fosse tecnicamente adequada, dado que o ato de nomeação de um 
Conselheiro não é um tipo de ato cujos efeitos exaurem no momento 
da edição da norma. Pelo contrário, a circunstância de o Conselheiro 
permanecer no cargo durante determinado período permite concluir que 
se trata de ato que produz efeitos contínuos e futuros.

Portanto, o precedente em questão revela a pertinência da adoção da 
tese da retroatividade das normas para a concessão da liminar em ADI com 
efeito ex nunc, demonstrando, ainda, que o deferimento da medida implica, 
apenas, a suspensão cautelar da norma, sem que isso enseje na imediata 
desconstituição de todas as conseqüências futuras dos atos passados. 

Sem dúvida, há situação em que o ordenamento jurídico tolera, 
mesmo que até o julgamento  nal da ação, a existência, no mundo jurídico, 
de ato aperfeiçoado com fundamento em dispositivo que aparenta apresentar 
desconformidade com a Constituição Federal.

alíneas �a�, �b�, �c�, �d� e �e� do § 2º do art. 74 da Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação 
que lhes foi dada pela Emenda Constitucional n. 26, de 13 de abril de 2000.� (grifou-se)
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4.4 ANÁLISE CRÍTICA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO NO JULGA-
MENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE N. 711/AM

Na sessão realizada em 5 de agosto de 1992, o Plenário do 
Supremo apreciou questão de ordem na ADI n. 711/AM38, suscitada pelo 
Governador do Estado do Amazonas, para esclarecer qual era a extensão 
do pronunciamento da Corte que implicou o deferimento, com e cácia ex 
nunc, de medida cautelar para suspender a e cácia do § 10 do art. 111 da 
Constituição do Estado do Amazonas. Tal dispositivo instituíra, em favor 
do servidor público aposentado por invalidez irreversível, abono mensal 
permanente, igual a um salário mínimo por qüinqüênio de efetivo exercício.

Por meio da questão de ordem, o Plenário decidiu que, tendo em 
vista a concessão da medida cautelar com e cácia ex nunc para suspender 
lei relativa a vencimentos e vantagens de servidores públicos, novos 
pagamentos aos servidores que já vinham percebendo estipêndios, 
fundados nas normas suspensas, não poderiam ser realizados. Ficou 
assentado que a concessão da cautelar alcança os efeitos supervenientes 
do ato administrativo proferido com base na lei atacada39. 

Pelo que se constata, apesar de a cautelar ter sido deferida com 
efeito ex nunc, a Corte entendeu que a medida tinha o condão de alcançar 
os efeitos futuros dos atos praticados com fulcro na lei, quais sejam, os 
novos pagamentos aos servidores que percebiam estipêndios com base no 
dispositivo suspenso.

38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Plenário. ADI n. 711-QO/AM � Rel. Min. Néri da Silveira � DJU 
11.6.1993.

39 Eis a íntegra da Ementa: �AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR 
DEFERIDA. QUESTÃO DE ORDEM. 2. A DECISÃO QUE CONCEDE MEDIDA CAUTELAR, EM 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, POSSUI EFICACIA, �EX NUNC�. COM A 
CONCESSÃO DA LIMINAR, O ATO NORMATIVO IMPUGNADO FICA COM SUA EFICACIA 
SUSPENSA, ATÉ O JULGAMENTO FINAL. 3. EM SE TRATANDO DE LEI RELATIVA A 
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PUBLICOS, O TRIBUNAL ASSENTOU, 
POR MAIORIA, VENCIDOS TRES MINISTROS, INCLUSIVE O RELATOR, QUE, DEFERIDA 
A LIMINAR, NOVOS PAGAMENTOS NÃO SE FAZEM, COM BASE NESSE DIPLOMA, ATÉ O 
JULGAMENTO FINAL, MESMO QUANTO AOS SERVIDORES QUE JA VINHAM PERCEBENDO 
ESTIPENDIOS DE ACORDO COM AS NORMAS SUSPENSAS; A CONCESSÃO DA CAUTELAR 
ALCANCA OS EFEITOS SUPERVENIENTES DO ATO ADMINISTRATIVO, PROFERIDO 
COM BASE NA LEI ATACADA. 4. O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR PRODUZ SEUS 
EFEITOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO NO DIARIO DA 
JUSTIÇA DA UNIÃO. PETIÇÃO CONHECIDA COMO QUESTÃO DE ORDEM E DECIDIDA NOS 
TERMOS ACIMA.�
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O acórdão, assim, revelou-se sem a técnica adequada, uma vez que 
houve e cácia retroativa mínima.

É fato que a decisão foi proferida anteriormente à edição da Lei 
n. 9.868/1999. Logo, não vigia à época o § 1º do art. 11 do diploma, 
o qual prevê que �a medida cautelar, dotada de e cácia contra todos, 
será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva 
conceder-lhe e cácia retroativa.�

Contudo, considerada a edição do dispositivo legal, caso o Supremo 
venha a deferir uma nova cautelar com o mesmo teor, numa ação similar, 
deve ter o cuidado de atribuir à medida e cácia ex tunc, portanto retroativa, 
sendo necessária a delimitação do seu alcance aos efeitos futuros de fatos 
passados, sob pena de pecar pela falta de técnica adequada e propiciar 
insegurança jurídica aos cidadãos para os quais a decisão é dirigida.

5  CONCLUSÃO

Como já consignou o Supremo Tribunal Federal, �o poder de 
acautelar é imanente ao poder de julgar�40. Frente a esse entendimento, a 
Corte passou a admitir a concessão de medidas cautelares em processos 
objetivo de controle de constitucionalidade, poder esse positivado tanto 
no texto constitucional, como em lei esparsa.

Uma vez adotado no direito brasileiro o princípio da nulidade da 
lei inconstitucional, em regra, as decisões proferidas pelo STF e pelas 
Cortes Estaduais no exercício do controle abstrato possuem e cácia 
retroativa e atingem os atos jurídicos aperfeiçoados com fulcro na lei 
inconstitucional. 

A mesma conseqüência, entretanto, não se veri ca em casos em 
que é deferida medida liminar no curso de uma ação direta. Isso porque 
a concessão da cautelar implica a mera suspensão da vigência da norma e 
não o reconhecimento da sua nulidade. Daí ter a jurisprudência do STF 
consolidado o entendimento de que, em geral, o efeito do provimento é 
ex nunc, sendo exceções os casos em que é  xado o efeito ex tunc.

Consoante o que dispõe o § 1º do art. 11 da Lei n. 9.868/99, a 
atribuição de efeito ex nunc à cautelar signi ca que a medida não terá 
e cácia retroativa. 

40  BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Plenário .ADC n. 4-MC/DF. op. cit.
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Desse modo, considerando que, para Kelsen, a atuação do órgão 
constitucional no exercício do controle se assemelha à de um legislador 
negativo, é pertinente o emprego da teoria da retroatividade das leis, 
já exaustivamente debatida pelo Supremo, para compreender os efeitos 
causados pelo deferimento da liminar na ação direta sobre os atos 
jurídicos aperfeiçoados com base no diploma normativo suspenso.

A gura-se seguro a rmar que o signi cado da e cácia da 
medida cautelar concedida com e cácia ex nunc é o de que o provimento 
jurisdicional não poderá retroagir para (i) desconstituir atos praticados 
com fundamento no diploma objeto da ação (retroatividade máxima) e 
para (ii) atingir efeitos pendentes e futuros dos atos aperfeiçoados com 
fulcro no ato normativo suspenso (retroatividade média e mínima).

Contudo, como o próprio enunciado do § 1º do art. 11 da Lei 
n. 9.868/99 prevê, pode a cautelar ser concedida com e cácia ex tunc e, 
portanto, com efeito retroativo. Nesse caso, pelo apego à boa técnica 
das decisões e de forma a propiciar segurança jurídica, é crucial que 
seja especi cado o grau de retroatividade que terá a medida, de maneira 
a tornar claro quais os efeitos dos atos jurídicos que pretende a Corte 
atingir com o provimento jurisdicional.
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UMA ANÁLISE DA TEORIA DO ESTADO 
AMBIENTAL DE DIREITO À LUZ DAS 

ESTRUTURAS DE PODER DA GLOBALIZAÇÃO 
ECONÔMICA

Bruno Novaes de Borborema1* 

Resumo: O modelo ocidental de produção causou re exos nefastos 
para o meio ambiente. Como resposta ao problema, emerge o modelo 
teórico do Estado Ambiental de Direito. Ocorre que o Estado encontra-
se esvaziado, com reduzido poder de intervenção nas relações sociais, 
o que permite questionar a aplicabilidade fática dos postulados teóricos 
daquela mencionada construção conceitual, que se destaca por seu caráter 
�social�, exigindo a emergência de uma cidadania participativa ecológica 
de caráter global. Propõe-se, assim, que o Estado seja reinserido como 
ator central na de nição das políticas públicas de prevenção das atividades 
lesivas ao meio ambiente e no exercício de repressão, mediante a pronta 
responsabilização da degradação ecológica. Para tanto, importa resgatar 
uma cidadania ambiental moderna e participativa.

Palavras-chave: Meio-ambiente. Globalização. Estado. Direito. Estado 
Ambiental de Direito. Cidadania ecológica.

Abstract: The Western model of production has caused adverse 
consequences for the environment. In response to the problem, the 
emerging theoretical model of the State Environmental Law. It happens 
that the state is emptied, with little power to intervene in social relations, 
which allows factual question the applicability of the theoretical postulates 
that mentioned conceptual construction, which is characterized by its 
�social� character, calling the emergence of participatory citizenship global 
ecological character. It is proposed therefore that the state is reinstated 
as a central actor in the de nition of public policies to prevent activities 
detrimental to the environment and the exercise of repression by the 

*1 Procurador do Distrito Federal. Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina � Turma 
Especial Chapecó. Especialista em Direito do Estado pela Universidade 
Federal da Bahia.
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prompt accountability of ecological degradation. To this end, it redeem a 
modern environmental citizenship and participation.

Keywords: Environment. Globalization. State. Right. State 
Environmental Law. Ecological citizenship.

Sumário: 1. Introdução; 2. A globalização econômica 
e seus efeitos; 2.1. Aspectos introdutórios; 2.2. Efeitos 
sociais � A era dos excluídos; 2.3. Representatividade 
e participação política; 2.4. Riscos ecológicos; 3. Do 
Estado Liberal ao Direito Re exivo; 3.1. Estado liberal 
e positivismo jurídico; 3.2. Estado intervencionista 
e Direito social; 3.3. O �Não-Estado� e o direito 
re exivo; 4. O Estado Ambiental de Direito; 4.1. 
Conceito e perspectivas; 4.2. Os princípios ambientais 
da responsabilização e da cooperação; 4.3. A cidadania 
ecológica e participativa; Conclusões articuladas. 

1 INTRODUÇÃO

O tradicional modelo ocidental de produção capitalista, originado 
com a revolução industrial e consolidado ao longo dos últimos séculos, 
causou re exos nefastos para o meio ambiente. Os recursos naturais 
atingiram grau de degradação avançada, de modo que a civilização se 
encontra num estágio de evolução em que o perigo é substituído pelo 
risco e as atividades humanas já não podem ser asseguráveis, ensejando o 
surgimento de uma �sociedade de risco� global.

Como alternativa, propõe-se, dentro das estruturas do Estado, 
um modelo teórico diverso, o Estado Ambiental de Direito, cujo 
objetivo primordial é atingir o ideal de desenvolvimento sustentável 
mediante a intervenção, em conjunto com a sociedade, na produção e 
no consumo.

Não obstante, a realidade vigente no contexto da sociedade 
humana atual, marcada pela irradiação, em todos os campos de 
racionalidade, dos efeitos da globalização econômica, ocasiona re exos 
importantes à teoria do estado e do direito. As estruturas jurídicas 
caminham em direção a um �direito re exivo�, cuja principal função é 
regular o procedimento das trocas econômicas, ao passo que o Estado 
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se vê cada vez mais esvaziado, perante a preponderância dos grandes 
grupos econômicos e organizações transnacionais.

Assim, vê-se que o Estado, entendido como instituição central 
regulatória das relações sociais, encontra-se em crise, o que permite 
questionar a aplicabilidade fática dos postulados teóricos da mencionada 
construção conceitual (do Estado Ambiental de Direito). 

2 A GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA E SEUS EFEITOS

2.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS

Inicialmente, para situar o problema, importa caracterizar o 
instituto da globalização, delineando seu conteúdo e observando os seus 
efeitos para o Estado e o direito. 

Desde o  nal do século XX, com o  m da guerra fria, a 
humanidade imergiu, de maneira irreversível, num profundo processo 
de rede nição dos paradigmas tradicionais vigentes em diversos 
de seus campos de racionalidade, ensejando uma verdadeira �crise 
civilizacional�1, especialmente nos elementos constitutivos do 
Estado e seus mecanismos regulatórios, que se encontram em fase de 
�exaustão paradigmática�2. 

A radicalização do processo de globalização econômica, fundado 
no capitalismo neoliberal, impulsionada pela quebra das últimas 
barreiras políticas decorrentes do con ito leste-oeste, com o  m da 
Guerra Fria3 e marcada pela superação das fronteiras mercadológicas, 
a redução do poder de intervenção estatal e o incremento dos 
mecanismos de troca de informação, pode ser considerada como a 
causa principal do fenômeno. 

Esta nova fase da globalização, que não é um conceito unívoco 
ou mesmo acontecimento inédito na história da humanidade, se destaca 
agora por ocasionar uma 

1 AZEVEDO, Plauto Faraco. Ecocivilização. São Paulo: RT, 2008, p. 13.
2  FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 13.

3  ROTH, André-Noel. O direito em crise:  m do Estado Moderno? In. FARIA, José Eduardo. (Org.) Direito 
e Globalização Econômica: implicações e perspectivas, São Paulo: Malheiros, 2010, p. 18.
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integração sistêmica da economia em nível supranacional, de agrada 
pela crescente diferenciação estrutural e funcional dos sistemas 
produtivos e pela subsequente ampliação das redes empresariais, 
comerciais e  nanceiras em escala mundial, atuando de modo cada 
vez mais independente dos controles políticos e jurídicos ao nível 
nacional4. 

As facetas inéditas desse novo processo em curso, assim, são 
o extraordinário incremento das interações comerciais e  nanceiras 
transnacionais, em que o Estado passa a ser substituído pelas empresas 
privadas como protagonista das relações internacionais e internas, dando 
lastro para ao surgimento de uma �economia mundo� e, também, a 
revolução do processo de transmissão da informação, cada vez mais rápido 
e abrangente, possibilitando que se possa cogitar de uma �sociedade 
informacional�.

Em razão desta � �sociedade informacional� � o controle, a 
disseminação e a geração da informação especializada passa a incidir 
sobre a base estrutural do poder político e do poder econômico, ao passo 
que aquela � �economia mundo�-, por sua vez, 

con gura um espaço único de ação social, dentro do qual se integram 
múltiplos processos de produção organizados em torno de uma 
divisão axial do trabalho (tensão centro/periferia) e de uma divisão 
social do trabalho, que, juntas, permitem uma incessante acumulação 
de capital...que forja suas estruturas institucionais, políticas e 
jurídicas...motivo pelo qual o Estado, nesta perspectiva, seria antes 
conseqüência e não causa do capitalismo5. 

Essas transformações resultaram em alterações signi cativas 
nas estruturas vigentes na sociedade como um todo, especialmente no 
âmbito do desenvolvimento social, nas formas de participação política, 
nos paradigmas da ciência do direito e no equilíbrio ecológico.

2.2 EFEITOS SOCIAIS: A ERA DOS EXCLUÍDOS

Quanto ao desenvolvimento social, os ditames do liberalismo 
industrial, construídos a partir das revoluções burguesas do século XVII, 
resgatados e radicalizados pelo neoliberalismo globalizado, transformado 

4  FARIA, José Eduardo. op. cit., p. 52.

5  FARIA, José Eduardo. op. Cit., p. 88.
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em capitalismo  nanceiro, não produziram os resultados propugnados 
por seus defensores. Ao invés do alardeado aumento da riqueza geral e 
da divisão dos bens, o que ocorreu foi o recrudescimento da pobreza e 
da concentração econômica. De acordo com dados da ONU, a pobreza 
extrema afeta mais de um terço da população mundial, de maneira que a 
cada 3,6 segundos uma pessoa morre de fome em todo o mundo; todos os 
anos, seis milhões de crianças morrem de má nutrição antes de completar 
cinco anos de idade; mais de 2,6 bilhões de pessoas � mais de 40% da 
população mundial � carecem de saneamento básico6. 

As razões para isso podem ser creditadas, precipuamente, ao modo 
como as trocas econômicas se dão no sistema neoliberal, pautadas por 
uma relação não linear, pois, conforme destaca José Eduardo Faria7:

...a �economia-mundo� destaca-se, nesta perspectiva analítica, pelas 
profundas desigualdades e distorções nos intercâmbios comerciais, 
nos  uxos de pagamentos, nos  uxos tecnológicos, nos  uxos 
de informações, nas relações entre as economias nacionais e os 
blocos regionais, nas interações entre os países �centrais�, os países 
�semiperiféricos� e os países �periféricos� e nas articulações entre os 
capitais mercantil,  nanceiro, produtivo e rentista..

Não fosse isso su ciente, uma nova preocupação relacionada aos 
re exos sociais negativos da globalização apresenta-se no horizonte: 
a questão dos �refugiados do clima�, cujos efeitos ainda não estão 
perfeitamente delineados, mas que já permeiam as atuais discussões sobre 
as alterações climáticas. 

2.3. REPRESENTATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

No âmbito da política, impera a �ética política do negócio�8, 
impondo restrições ao exercício democrático do poder. Os partidos 
políticos perdem sua representatividade à medida que deixam de 
possuir autonomia decisória ante a pressão exercida por organismos 
internacionais e pelo grande capital. Em razão disso, quando chegam 
ao poder, di cilmente conseguem cumprir as promessas de campanha e 
seguir a ideologia política partidária. 

6  PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, disponível em <http://
www.pnud.org.br/milenio/numeroscrise.php>. Acesso em 19 abr. 2010.

7  FARIA, José Eduardo. op. cit., p. 94.

8  AZEVEDO, Plauto Faraco. op.cit . p. 17.
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Os indivíduos, no mesmo passo, são limitados em sua liberdade 
de pensamento, haja vista que o seu principal meio de (des)informação, 
a televisão, é dominada por uns poucos grupos, no mais das vezes 
compromissados com interesses econômicos, o que di culta ainda mais 
o exercício do dissenso e da liberdade do pensamento, implicando, por 
conseguinte, em um esvaziamento da democracia.

2.4  RISCOS ECOLÓGICOS

No que tange aos re exos do processo para o equilíbrio ecológico, 
a situação é especialmente nefasta, exigindo respostas imediatas e e cazes 
por parte da sociedade e das instituições políticas. 

O modelo de produção capitalista desenfreado, pautado pelo 
estímulo massivo do consumo e pela busca por novas tecnologias, além 
do aumento demográ co, ocasionaram conseqüências de contornos 
dramáticos para a humanidade, a ponto de, pela primeira vez na história, 
se cogitar do risco de impossibilidade de manutenção das condições 
necessárias à vida como decorrência de atividades humanas. Emerge, 
assim, um novo período histórico da humanidade, no qual a modernidade 
se converte, na expressão de BECK, em �sociedade de risco� global, num 
processo que descreve como a:

conversão dos efeitos colaterais invisíveis da produção industrial 
em con itos ecológicos globais críticos não é, em sentido estrito, 
um problema do mundo que nos rodeia � não é o que se denomina 
uma �problema ambiental� � senão, antes, uma profunda crise 
institucional da primeira fase (nacional) da modernidade industrial9.

Segundo o Prof. José Rubens Morato Leite10, essa teoria (da 
sociedade de risco) se insere como o período posterior à fase industrial 
clássica, em que a sociedade se conscientiza do esgotamento do modelo 
produtivo, marcado pelo risco permanente de desastres e catástrofes.

O simples fato do risco, ressalte-se, não é o fato novo a 
desestabilizar as estruturas tradicionais, pois desde a sociedade industrial 
já se convivia em alguma medida com os perigos do desenvolvimento. 

9  BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo global. Traduzido para o espanhol por Jesus Albores Rey. Madri: Siglo 
XXI, 2006, p. 51.

10 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2. ed. São Paulo: 
RT, 2003, p. 131-132.
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O aspecto inédito é a sua amplitude, extraordinária, e seus efeitos, 
incalculáveis. 

O estágio alcançado pelas atividades industriais e tecnológicas 
em curso, marca deste período da modernidade, faz com que os riscos 
enfrentados não mais se submetam a limitação espacial ou temporal, sua 
responsabilidade não se coadune com conceitos como culpa ou nexo de 
causalidade, nem seus resultados danosos sejam passíveis de compensação 
ou securitização11. 

Além destas, outras tantas foram as alterações paradigmáticas 
introduzidas pelo processo de globalização econômica, as quais não serão 
esmiuçadas em razão dos limites do trabalho. Importa, então, investigar 
como o Estado e o Direito reagem ao processo.

3 DO ESTADO LIBERAL AO DIREITO REFLEXIVO

Ainda que os conceitos não se confundam, como pretendia 
Kelsen12, o Estado e o Direito se correlacionam de tal maneira, que uma 
modi cação radical na conformação do primeiro, especialmente em 
seus mecanismos de poder e coerção, implicará necessariamente revisão 
também dos fundamentos do segundo, afetando sua racionalidade e 
pressupostos cientí cos. 

Mesmo as teorias dualistas, que apregoam a diferenciação necessária 
entre Estado e Direito, pautam sua linha de pensamento numa correlação 
instrínseca entre ambos, seja para propor uma preponderância estatal ou 
uma prioridade lógica do direito13. Não por acaso, a ciência do direito tem 
acompanhado a evolução do Estado e suas alterações, pois �cada época 
reproduz uma prática jurídica especí ca vinculada às relações sociais e às 
necessidades humanas�14.

2.1 ESTADO LIBERAL E POSITIVISMO JURÍDICO

O Estado-nação, nos moldes que se conhece hoje, encontra 
origens históricas no Tratado de Westfália, de 1648, cujas instituições 
logo foram apropriadas pela burguesia, delineando um Estado liberal. 

11 BECK, Ulrich. op. cit. p. 120.

12 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 352.

13  WOLKMER, Antonio Carlos. Sociedade, Estado e Direito. 4. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 73.

14  Ibid. p. 1



Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 38, p. 175-191, 2012

Bruno Novaes de Borborema 182

Acompanhando o projeto decorrente das revoluções burguesas dos séculos 
XVII e XVIII, passou a constituir-se instituição política instrumental ao 
desenvolvimento do livre comércio. 

A explicação para o fato é histórica. Anteriormente, no continente 
europeu, preponderava o regime das monarquias absolutistas, em que 
as estruturas centrais do poder eram ocupadas exclusivamente por 
integrantes da nobreza e da elite religiosa, em detrimento da maior parte 
da população que vivia nas províncias européias. O poder era transferido 
hereditariamente e exercido de maneira despótica pelo monarca, 
espoliando a burguesia emergente e as demais classes subordinadas. O 
processo produtivo era estritamente agrícola, exercido pelos vassalos nas 
grandes propriedades rurais pertencentes à nobreza, não se podendo falar 
em verdadeiro comércio, ainda excessivamente insipiente.

Com a abertura das novas rotas comerciais, proporcionada pelo 
desenvolvimento da navegação e do movimento cruzadista, a burguesia se 
destaca como classe econômica forte, e, por consequência, passa a galgar 
participação nos rumos do Estado e questionar o poder exercido pela 
nobreza. Acontecem então as revoluções burguesas, que proporcionam 
as condições históricas para o desenvolvimento do Estado Liberal, cujo 
valor primordial é a liberdade individual. 

O Direito construído neste contexto, logicamente, é de cunho 
também eminentemente liberal. Seu paradigma representativo se constitui 
no positivismo jurídico, fundado numa racionalidade lógico-formal, em 
que as normas buscam fundamento de validade dentro do próprio sistema 
jurídico. Segundo Wolkmer15, 

constrói-se, neste sentido, a teoria e a prática jurídicas assentadas 
sobre uma concepção individualista, patrimonial e cientí ca, em que 
o Direito expressa o que está na lei escrita e o Estado, a fonte direta e 
exclusiva de todas as normas sociais válidas.

O direito passar a servir, primordialmente, como instrumento de 
proteção do indivíduo ante a intervenção indevida da potestade estatal, 
com o objetivo primordial de proteção do livre comércio. Liberdade, 
aqui, se confunde com �liberdade de comércio�.

15  Ibid. p. 2.
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Emerge, então, uma ciência �purista� do direito, em que realidade 
social e os valores vigentes são excluídos das preocupações dos juristas. 
Seriam, então, fenômenos extrajurídicos, com os quais a ciência do 
direito não se relaciona. Representativas, neste ponto, são as palavras de 
Kelsen16, principal representante e fundador desta corrente teórica:

Quando a si própria se designa como �pura� teoria do Direito, isto 
signi ca que ela se propõe a garantir um conhecimento apenas 
dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não 
pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa, rigorosamente, 
determinar como Direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a 
ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos.

Este modelo, entretanto, entra em declínio no início do século 
XX, em decorrência do surgimento de novas forças sociais e da crise do 
capitalismo industrial do pós-guerra.

3.2 ESTADO INTERVENCIONISTA E DIREITO SOCIAL

Com o desenvolvimento da classe trabalhadora e sua organização 
política, materializada pela experiência do socialismo real ocorrida após 
a Revolução Russa de 1917 e a crise européia após a Segunda Guerra 
Mundial, trazendo fome e desemprego para a maior parte do continente, 
o Estado, cuja principal função era, até então, abster-se de intervir na 
liberdade do cidadão, é chamado a intervir diretamente nas relações 
econômicas, trabalhistas e sociais. 

A busca pelo valor �igualdade� passa ao centro das construções teóricas, 
exigindo uma participação mais ativa do Estado, inclusive na plani cação da 
economia, convertendo-se de Estado Liberal em Estado Intervencionista. 
Leciona Wolkmer17 que, nesta fase, �o capitalismo concorrencial evolui para 
a dinâmica  nanceira e monopolista, e a crise do modelo liberal de Estado 
possibilita o nascimento do Estado do Bem-Estar Social.�

Neste passo, surge o Direito Social, pautado, basicamente, pelo 
retorno do valor justiça para dentro fenômeno jurídico, fazendo com 
que a legitimidade seja buscado fora das normas positivas. O sistema 
deixa de ser auto-referente e passa a dialogar com os fenômenos sociais, 
antropológicos etc. 

16  KELSEN, Hans. op. cit., p. 2.

17  WOLKMER, Leciona. op. cit., p. 13.
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Ensina José Eduardo Faria18 que as leis produzidas neste sistema, 
�em vez de se cingirem apenas à de nição das �regras do jogo�, são 
especialmente concebidas para modi car os resultados desse jogo, 
alterando implicitamente suas regras.� Esse é um sistema que reclama, 
portanto, grande poder estatal de intervenção na economia e nas relações 
sociais.

Ocorre, todavia, que, com a perda da centralidade do Estado 
trazida com a mundialização econômica, antes mencionada, este modelo 
de Estado (Intervencionista) e de Direito (Social), perde viabilidade fática. 

O Estado não possui mais condições materiais de intervir nas 
transações comerciais, nas relações trabalhista, na produção e no 
consumo, que se convertem em questões planetárias, se mantendo fora 
da incidência de qualquer ordem soberana. 

Por conseguinte, conclui-se que os paradigmas da ciência do 
direito construídos pela modernidade, tanto na fase do Estado Liberal 
(séculos XVIII e XIX) quanto no Estado Social (séculos XIX e XX), já 
não produzem as respostas necessárias à solução dos novos problemas 
que se apresentam ante a realidade atual19. O fenômeno jurídico encontra-
se, assim, �frente ao desa o de encontrar alternativas para a exaustão 
paradigmática de seus principais modelos teóricos e analíticos�20. 

O direito, como conseqüência, estaria diante de um �trilema 
regulatório�, formado pela 

(a) progressiva �indiferença recíproca entre o direito e a sociedade�; 
(b) tentativa de �colonização da sociedade por parte das leis�; e (c) 
crescente desintegração do direito por parte da sociedade21. 

Neste contexto é que emerge a teoria do �direito re exivo�, 
buscando construir um sistema jurídico da globalização, partindo da 
constatação do esvaziamento do poder estatal de intervenção na sociedade.

3.4 O �NÃO-ESTADO� E O DIREITO REFLEXIVO

18  FARIA, José Edurado. op. cit. p. 275.

19  ROTH, André-Noel. op. cit. p. 16-19.

20  FARIA, José Eduardo. op. cit. p. 15.

21  Ibid. p. 137.
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Argumentando a impossibilidade real de manutenção do paradigma 
do �direito social�, propõe-se um fenômeno jurídico estritamente 
procedimental, cuja função primordial é tão somente articular os 
microssistemas jurídicos diferenciados surgidos dentro dos diversos 
subsistemas que ganham autonomia no contexto mundial, servindo 
basicamente para regular e proteger as relações comerciais e econômicas 
da �economia-mundo�. 

Seu pressuposto é o da perda, pelo Estado-nação, do seu posto de 
estrutura central na função da regulação social e do exercício do poder, tanto 
interna quanto externamente. Muito embora ainda reúna, formalmente, 
o exercício soberano de sua autoridade interna, na prática, a maioria dos 
entes estatais não mais consegue realizar autonomamente seus objetivos, 
trazendo o problema da ruptura entre a soberania formal do Estado e sua 
autonomia decisória22. Como conseqüência, as estruturas regulatórias do 
Estado perdem seu poder diretivo e passam a atuar unicamente como 
instrumentos de coordenação dos interesses econômicos.

O fundamento de legitimação do poder estaria calcado na 
emergência de uma �democracia organizacional�, cujo eixo central 
se transfere da cidadania para o espaço da produção, calcada na 
necessidade do �equilíbrio ecológico� do sistema econômico e na ideia 
de uma �consciência global�, gerada espontaneamente a partir daquela 
necessidade23.

Esta norma continua se originando dentro das instituições do 
Estado, mas se caracteriza agora por um baixo grau de coercibilidade, 
aspirando tão somente promover uma integração sistêmica dos centros 
de poder, neutralizando uma propensão natural deste de agir de maneira 
desintegradora. O postulado básico é a complexidade da sociedade atual, 
partindo de uma perspectiva sistêmica, que a impede de ser regulada de 
acordo com os modelos normativos tradicionais dos Estados liberal e 
intervencionista.

Segundo Faria24, para os fautores desta construção teórica, não 
restaria alternativa ao sistema jurídico, senão aceitar a autonomia dos 
outros sistemas, abstendo-se da intenção de regular diretamente os 
comportamentos sociais. Restaria erigir um sistema limitado a estabelecer 

22  Ibid. p. 23.

23  Ibid. p. 222.

24  Ibid. p. 193.
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as condições necessárias para a operatividade autônoma de cada um dos 
subsistemas.

3 O ESTADO AMBIENTAL DE DIREITO

Dentro deste contexto, de falência do Estado e da perda do poder 
coercitivo do direito, é que se situa a proposta do Estado Ambiental de 
Direito, permitindo questionar sua viabilidade prática. 

Não se pode negar que a construção teórica do direito re exivo 
está consentânea com a realidade vigente, re etindo, de maneira  dedigna 
as estruturas jurídicas formadas pela �economia mundo�. A aceitação 
acrítica de seus conceitos, fundamentos e instrumentos, entretanto, 
implica compactuar com a realidade anteriormente referida, tornando 
seus adeptos cúmplices dos resultados que têm sido produzidos pela 
globalização econômica e o capitalismo neoliberal, de exclusão social e 
extremo desequilíbrio ecológico. 

Importa, assim, buscar uma racionalidade diferente, comprometida 
com a mudança da sociedade, trazendo de volta o ser humano e o meio 
ambiente para o centro das preocupações jurídicas.

4.1 CONCEITO E PERSPECTIVAS

O Estado Ambiental de Direito é de nido por Leite e Ayala25, 
como

um conceito de cunho teórico-abstrato que abrange elementos 
jurídicos, sociais e políticos na persecução de uma condição 
ambiental capaz de favorecer a harmonia entre os ecossistemas e, 
consequentemente, garantir a plena satisfação da dignidade para além 
do ser humano.

Trata-se, sem dúvidas, diante dos desa os antepostos pela 
realidade, de um projeto utópico, pois os mecanismos de opressão do 
sistema vigente são muito bem articulados, indicando as di culdades 
que se apresentarão ao novo projeto. Reconhecendo estas di culdades, 
prosseguem:

25  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. op. cit. p. 37.
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Em horizonte de  m de século, na recon guração das forças políticas 
de um mundo marcado por desigualdades sociais, empobrecimento 
das maiorias e pela degradação ambiental em escala planetária, a 
construção de um Estado do Ambiente parece uma utopia, porque 
sabe que os recursos ambientais são  nitos e antagônicos com a 
produção de capital e consumo existentes26.

Em razão de constituir construção teórica recente, em fase de 
de nição de conceitos e postulados, não se pode descrever os exatos 
contornos do modelo proposto. Não obstante, dois aspectos de natureza 
propositiva e interdependentes, ressoam essenciais, merecendo destaque. 
De um lado, o seu caráter �social�, a implicar no retorno da participação 
ativa do Estado na proteção do meio ambiente, e, de outro, a necessidade 
da emergência de uma cidadania participativa ecológica de caráter global. 

4.2 OS PRINCÍPIOS AMBIENTAIS DA RESPONSABILIZAÇÃO E DA COO-
PERAÇÃO

Em relação ao primeiro aspecto, importa mencionar que sua 
importância decorre da ine cácia com que as atuais estruturas de 
poder enfrentam os riscos ecológicos. A alarmante situação em que o 
mundo se encontra, afetado diuturnamente pelos efeitos catastró cos do 
aquecimento global e por acidentes ecológicos cada vez mais graves e 
de repercussões extraordinárias, sem que medidas sérias de prevenção 
sejam adotadas, demonstra que a transferência do poder decisório para os 
grupos econômicos merece re exão e busca por alternativas.

Propõe-se, assim, que o Estado seja reinserido como ator central 
na de nição das políticas públicas de prevenção das atividades lesivas 
ao meio ambiente e no exercício de repressão, mediante a pronta 
responsabilização da degradação ecológica. Emerge, aqui, portanto, 
a importância do reconhecimento e respeito aos princípios do direito 
ambiental da prevenção/precaução e da responsabilização, como 
elementos indissociáveis e essenciais do sistema de proteção ambiental.

Ademais, em face da constatação de que os efeitos das atividades 
ambientalmente danosas não se restringem aos limites territoriais do 
Estado-nação, ações efetivas de proteção ao meio ambiente exigem, em 
complemento aos mecanismos internos, instrumentos de integração 
sistêmica supranacionais de controle e proteção dos danos ao equilíbrio 

26  Ibid. p. 28.
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ecológico. Por isso, o princípio da cooperação é incluído pelos teóricos 
do tema como um dos princípios estruturantes do Estado Ambiental27. 
De acordo com este princípio, as nações devem buscar mecanismos de 
cooperação, mediante troca de informações, uni cação de normas e 
instrumentos uniformes de proteção, nas atividades de proteção ao meio 
ambiente.

Essa tarefa se torna de difícil viabilização prática quando se remonta 
à situação atual em que vive o Estado, de perda massiva da soberania e do 
poder de intervenção das atividades produtivas, evidenciando o caráter 
utópico de qualquer formulação que sugira o retorno a um Estado social28 
(FARIA, 2004, p. 283). 

A resposta a esta indagação remete ao segundo fator que exerce 
papel primordial na formação desta proposta alternativa de racionalidade 
do poder estatal, o cidadão. 

4.3 A CIDADANIA ECOLÓGICA E PARTICIPATIVA

Partindo-se do pressuposto de que o Estado, o direito e a 
economia são construções culturais, que deveriam servir ao incremento 
das condições de vida humana, é possível imaginar que seus postulados 
permitam uma perene rede nição e busca por alternativas melhores, 
sempre dependentes, em última análise, da vontade do indivíduo.

Por isso, a concretização do Estado Ambiental perpassa pela 
�tomada de consciência global da crise ambiental, em face das exigências 
de uma cidadania moderna e participativa.29�. 

É importante salientar, nesse aspecto, que, como resposta ao caos 
social produzido pela pós-modernidade, já existem diversos movimentos 
insurgentes que paulatinamente ganham corpo, destacando-se, em razão 
do caráter mundializado do bem protegido, aqueles comprometidos com 
a causa ecológica. São movimentos sociais com uma nova roupagem, 
comprometidos agora com causas e valores ao mesmo tempo locais e 
globais, muitas vezes desvinculados dos espaços territoriais nacionais. 
Leciona Wolkmer30 que

27  CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). op. cit. p. 169.

28  FARIA, José Eduardo. op. cit. p. 283.

29  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. op. cit. p. 39.

30  WOLKMER, Antonio Carlos. op. cit.  p. 213.
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as novas exigências globalizadas e os con itos em espaços sociais 
e políticos periféricos, tensos e desiguais, torna, presentemente, 
signi cativo reconhecer, na  gura dos novos movimentos sociais, 
uma fonte legítima de engendrar práticas descentralizadas de 
justiça alternativa e direitos emergentes, bem como viabilizar 
práticas legitimadoras de resistências ao desenfreado processo de 
desregulamentação e desconstitucionalização da vida. 

Potencializar esta nova forma de cidadania, desconectada das 
amarras do processo eleitoral, que passa a agir de maneira direta nas 
de nições das principais questões em debate, torna-se essencial para a 
construção do Estado Ambiental.

Trata-se, por conseguinte, de uma nova etapa no desenvolvimento 
da concepção do direito ao meio ambiente equilibrado, em que, além de 
se constituir um direito fundamental, torna-se �dever� do cidadão. 

Esta nova concepção conceitual, diga-se, supera uma visão de 
mundo puramente biocêntrica, fundada numa deep ecolog y, que propõe 
atribuir às preocupações com o meio um valor superior ao bem-estar 
humano, como pode parecer à primeira vista. O equilíbrio ecológico, 
nesta pespectiva, deve servir como um meio, um pressuposto, para a 
garantia de uma vida digna para todos, partindo da premissa de que o 
homem e o meio ambiente que o circunda são elementos indissociáveis, 
numa perspectiva fundada numa visão antropocêntrica alargada.

CONCLUSÕES ARTICULADAS

a) A globalização econômica vem produzindo efeitos nefastos para o 
desenvolvimento social, a participação política e, especialmente, para 
o equilíbrio ecológico do planeta, ocasionando verdadeira crise civili-
zacional;

b) O Estado e o direito, sendo instituições que possuem uma correla-
ção intrínseca, foram também diretamente afetados pelas mudanças 
em curso na sociedade pós-moderna. O Estado liberal e o seu direito 
positivista, assim como o Estado de Bem-Estar social e o seu direito 
social, estão diante de uma crise paradigmática, fundada basicamente 
na perda da centralidade do poder estatal, substituído pelos grandes 
grupos econômicos e organismos internacionais;

c) Emerge, neste contexto, a teoria do �direito re exivo�, que descreve 
as novas instituições jurídicas surgidas com a globalização econômica, 
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propondo um direito meramente processual, com baixo grau de coer-
citividade e compromissado unicamente com a promoção da integra-
ção dos diversos centros de poder em gestação; 

d) Aquele modelo teórico, entretanto, embora realista, não deve ser acei-
to de modo acrítico pelo jurista comprometido com a evolução da 
sociedade humana e o bem comum, pois acaba por legitimar as estru-
turas de poder vigentes e as injustiças cometidas em seu nome;

e) Como alternativa, propõe-se o desenvolvimento do Estado Ambiental 
de Direito, fundamentado na inserção da dignidade humana e do meio 
ambiente como objetivos fundamentais do Estado;

f) O projeto é ambicioso diante da realidade fática em que se encontra o 
mundo globalizado, exigindo o retorno do poder interventor estatal, 
há muito perdido;

g) O alicerce primordial, que torna possível a implementação efetiva dos 
postulados teóricos propostos, é a emergência de uma cidadania eco-
lógica e participativa.
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A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

Monique Saraiva*1

Resumo: Este artigo cientí co analisa a exceção de pré-executividade 
enquanto criação doutrinária e jurisprudencial, abordando seus principais 
aspectos, sua importância como meio de defesa do executado, a polêmica em 
torno de sua nomenclatura e, principalmente, os casos em que considerada 
cabível antes e depois das inovações legislativas ocorridas no Código de 
Processo Civil nos anos de 2005 e 2006, mais precisamente as realizadas pelas 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006, segundo o entendimento da doutrina e da 
jurisprudência dominante. Analisa de que forma tais inovações repercutiram 
sobre a execução de pré-executividade, especialmente no que diz respeito a 
sua permanência no ordenamento jurídico pátrio, expondo os entendimentos 
doutrinários e jurisprudenciais  mais recentes e o posicionamento da autora.  

Palavras-chave: Exceção de Pré-executividade. Meio de Defesa. 
Executado. Cabimento. Nomenclatura. Reformas Processuais. Lei nº 
11.232/2005. Lei nº 11.382/2006. Doutrina. Jurisprudência. Divergência. 
Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Penhora. Embargos à 
Execução. Segurança do Juízo. 
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INTRODUÇÃO

A exceção de pré-executividade ou objeção de executividade é 
instituto processual existente há muito tempo em nosso ordenamento 
como um dos meios de defesa de que dispõe o devedor quando submetido 

*1 Procuradora do Distrito Federal
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a execução. Criada pela doutrina e respaldada pela jurisprudência 
majoritária,  rmou-se no direito pátrio para garantir ao executado a 
impugnação de determinadas matérias independentemente de garantia do 
juízo. Isso porque, para a oposição de embargos, principal mecanismo de 
defesa em sede de processo de execução, o devedor deveria se submeter à 
constrição judicial de seus bens. Diante da existência, porém, de questões 
de ordem pública ou demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação 
probatória, parecia injusto sujeitar o executado a tão onerosa constrição, daí 
se aceitando, para tais casos, a utilização da exceção de pré-executividade, 
interponível por simples petição e sem maiores formalidades.  

As Leis nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, e nº 11.382, de 06 
de dezembro de 2006, integrantes da chamada terceira etapa das reformas 
do Código de Processo Civil, acabaram por repercutir na exceção de pré-
executividade, ao inovarem na sistemática do cumprimento de sentença 
que determina a obrigação de pagar quantia certa e da execução dos 
títulos executivos extrajudiciais.

Quanto ao cumprimento de sentença, a discussão gira em torno, 
principalmente, sobre se a penhora de bens constitui requisito de admissibilidade 
da impugnação, com repercussões diversas no possível cabimento da exceção 
de pré-executividade, conforme o entendimento adotado.

Em relação à execução de títulos extrajudiciais, a grande questão 
diz com os embargos à execução, que, a partir da vigência da Lei nº 
11.382/2006, podem ser opostos independentemente da garantia do juízo. 

Partindo de tais constatações, indaga-se se teria havido esvaziamento 
da  gura da exceção de pré-executividade. A polêmica se aguça pelo fato 
de a exposição de motivos da Lei nº 11.382/2006 insinuar que referido 
instituto teria perdido o sentido. Já existem  rmes posicionamentos 
de nossos juristas e tribunais a respeito. Importante, pois, a análise de 
referidas inovações para que se entenda a nova posição da exceção de pré-
executividade dentro desse contexto. 

1. PRINCIPAIS ASPECTOS

A exceção de pré-executividade, também conhecida como objeção 
de executividade, é meio de defesa processual em sede de execução 
com o objetivo de desconstituí-la, criado pela doutrina e com respaldo 
jurisprudencial, para a alegação de matéria de ordem pública, cognoscível 
de ofício pelo juiz em qualquer grau de jurisdição (por exemplo: as 
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condições da ação), bem assim para impugnar o próprio título executivo e 
sua constituição (liquidez, exigibilidade e certeza), independentemente de 
constrição dos bens do devedor e utilização dos embargos. Ainda, pode 
ser interposta por simples petição, sem maiores formalidades. 

Com o passar do tempo, a exceção de pré-executividade teve seu 
campo de atuação ampliado para abranger também exceções substanciais 
que independem de dilação probatória e que conduzem à extinção 
da obrigação em processo de execução, tais como o pagamento, a 
compensação, a prescrição e a decadência, em suma, fatos modi cativos, 
extintivos ou impeditivos do crédito em execução que independem de 
dilação probatória para seu reconhecimento. 

Também pelo fato de não ser previsto em lei, existem ainda 
divergências acerca de alguns aspectos de referido instituto processual. 
Por exemplo, em relação à nomenclatura. Parte da doutrina adota a 
expressão �exceção de pré-executividade�, como é o caso de Pontes de 
Miranda1 (pioneiro na utilização de tal nomenclatura) e de Araken de 
Assis, que justi cam tal adoção, em síntese, pelo fato de tratar-se de 
excepcional meio de oposição do devedor ao processo de execução, que 
inviabiliza em sua origem o ato executivo de constrição. Para o primeiro 
autor2, a exceção de pré-executividade poderia ser suscitada no período 
compreendido entre o despacho do juiz e o cumprimento do mandado 
de citação ou de penhora, em ralação a questões apreciáveis ex of cio. 
Galeno Lacerda3 aperfeiçoou a tese de Pontos de Miranda, considerando 
que não haveria preclusão quanto a matérias conhecíveis de ofício pelo 
magistrado, de sorte que não condicionava a defesa do executado, por 
meio das exceções pré-executivas, ao reduzido lapso de vinte e quatro 
horas entre a citação e a nomeação de bens à penhora. 

De fato, tal posicionamento é defensável se partirmos de 
determinadas premissas. A �exceção� é um dos meios de defesa processual 
de que dispõe o réu. Já a �pré-executividade� liga-se ao aspecto de defesa 
processual interna que não se submete à constrição de bens. Não se trata 
de um prévio processo executivo extrajudicial, mas sim da faculdade de 
opor defesa antes da realização dos atos executivos de penhora.

1 CAMIÑA, Alberto Moreira. Defesa sem embargos do executado - Exceção de Pré-executividade. 2. ed. Ver. e 
ampl., 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 37.

2  MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez anos de pareceres. Vol. 04. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1975. pp. 125-139.

3 LACERDA, Galeno. Execução de título extrajudicial e segurança do juízo. In: Revista AJURIS, n. 23.
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Cumpre destacar, no entanto, que, na época em que Pontes 
de Miranda atribuiu tal nomenclatura ao instituto, vigia o Código de 
Processo Civil de 1939, em que a �exceção� incluía todas as defesas do 
réu. Todavia, o Código atual limitou o alcance da exceção, de sorte que, 
por esse ângulo, a expressão referida estaria inadequada. 

Grande parte dos juristas entende que dita expressão não é a mais 
correta, preferindo atribuir-lhe o título �objeção de pré-executividade�, 
ao argumento de que as defesas devem ser distinguidas entre exceções 
e objeções. As primeiras seriam aquelas dependentes de alegação pela 
parte, enquanto as segundas independeriam de tal alegação, de modo que 
somente poderiam ser aduzidas em sede de tal meio processual matérias 
de ordem pública, vez que não dependentes de alegação da parte, sendo, 
pois, mais oportuna a utilização do termo �objeção�.

A crítica que poderia ser feita em relação à expressão �pré-
executividade� é que a mesma dá a entender tratar-se de meio de defesa 
anterior à instauração do processo executivo. 

O fato é que a nomenclatura �exceção de pré-executividade� é 
amplamente utilizada no meio jurídico, sendo que a sua alteração é de 
nenhuma utilidade prática.

Há na doutrina posicionamento no sentido de distinguir a exceção 
de pré-executividade da objeção de pré-executividade, como é o caso de 
Nelson Nery Junior4, que entende cabíveis ambas as formas de defesa 
no processo de execução, as quais teriam a característica comum da 
desnecessidade de garantia do juízo. A exceção de pré-executividade 
seria mecanismo de defesa de direito material, que se prestaria à argüição 
de matéria demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, em 
que não haveria necessidade de dilação probatória, somente passível de 
análise pelo juiz se requerida pela parte (por exemplo: o pagamento, a 
compensação, a confusão, a novação, a consignação, a remissão, a dação 
em pagamento etc.), desde que de pronto demonstráveis, dispensada a 
produção de provas outras que não aquela pré-constituída.

Já a objeção de pré-executividade seria destinada à alegação 
de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo magistrado, a 
exemplo dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

4 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2006. p. 907
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e regular do processo, da perempção, litispendência e coisa julgada, 
das condições da ação, da decadência e da prescrição, da inexistência e 
nulidade de citação, da incompetência absoluta, da inépcia da inicial, da 
conexão, da incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de 
autorização, da carência da ação, da falta de caução ou de outra prestação 
que a lei exige como preliminar, dentre outras. 

Independentemente, porém, da distinção que se faça entre objeção 
e exceção de pré-executividade ou mesmo da nomenclatura adotada, a 
exceção de pré-executividade (entendida em seu sentido amplo) atende 
aos princípios constitucionais da justiça, da celeridade processual, da 
economia, da efetividade e da instrumentalidade, en m, do devido 
processo legal, bem assim à norma contida no art. 620 do Código de 
Processo Civil, que assim dispõe: �Quando por vários meios o credor 
puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos 
gravoso para o devedor.� 

2. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ANTERIOR ÀS REFORMAS 
PROCESSUAIS DE 2005/2006 ACERCA DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE.

  Antes das reformas processuais de 2005/2006, o devedor era 
citado para pagar ou nomear bens à penhora, consoante redação anterior 
do art. 652 do CPC: 

O devedor será citado para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
pagar ou nomear bens à penhora. 

§1º O o cial de justiça certi cará, no mandado, a hora da citação. 

§2º Se não localizar o devedor, o o cial certi cará cumpridamente as 
diligências realizadas para encontrá-lo. 

Havia, pois, possibilidade de escolha por parte do executado entre 
o pagamento e a nomeação de bens à penhora. Também era exigida a 
prévia segurança do juízo para o ajuizamento dos embargos à execução, 
conforme se depreende do revogado art. 737 do CPC: �Não são admissíveis 
embargos do devedor antes de seguro o juízo: I - pela penhora, na execução por quantia 
certa; II - pelo depósito, na execução para entrega de coisa.� 

Diante de tal quadro normativo, o posicionamento jurisprudencial 
dominante era pela aceitação da exceção de pré-executividade no processo 
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executivo como mecanismo de defesa não dependente de garantia do 
juízo, em relação a questões de ordem pública e que não envolvessem 
dilação probatória. Isso para evitar que o devedor sofresse o ônus da 
penhora para impugnar uma execução claramente indevida. Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 
ARTS. 18, 22 E 34 DA LEI Nº 6.024/74, 151, II E 186 DO CTN. 
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE 
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. No que concerne aos temas insertos nos arts. 18, 22 e 34 da Lei nº 
6.024/74, 151, II e 186 do CTN, constata-se a ausência do requisito 
indispensável do prequestionamento, viabilizador do acesso às 
instâncias especiais.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou que as 
matérias deduzidas na exceção de pré-executividade demandariam a 
produção de provas e, com base em tal premissa, rejeitou o incidente.

4. Entendimento consentâneo com o  rmado por esta Corte, no 
sentido de que as matérias passíveis de serem alegadas em exceção de 
pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também 
os fatos modi cativos ou extintivos do direito do exeqüente, desde 
que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 
Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental improvido.5

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
ARGÜIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO DA MATÉRIA 
PELA CORTE ESPECIAL (SESSÃO DO DIA 16/03/2005).

1. A doutrina e a jurisprudência aceitam que �os embargos de devedor 
pressupõem penhora regular, que só se dispensa em sede de exceção 
de pré-executividade, limitada a questões relativas aos pressupostos 
processuais e às condições da ação�, incluindo-se a alegação de que a 
dívida foi paga (REsp nº 325893/SP).

5 STJ, AGRESP 767677, Rel. Min. Castro Meira, j. 13.09.2005



Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 38, p. 193-216, 2012

A Exceção da Pre-executividade 199

2. �Denunciada a ocorrência da prescrição, veri cação independente 
da produção ou exame laborioso de provas, não malfere nenhuma 
regra do Código de Processo Civil o oferecimento da exceção de 
�pré-executividade�, independentemente dos embargos de devedor 
e da penhora para a prévia garantia do juízo. Condicionar o exame 
da prescrição à interposição dos embargos seria gerar desnecessários 
gravames ao executado, ferindo o espírito da lei de execução, que 
orienta no sentido de serem afastados art. 620, CPC. Provocada, pois, 
a prestação jurisdicional quanto à prescrição, pode ser examinada 
como objeção à pré-executividade. Demais, seria injúria ao princípio 
da instrumentalidade adiar para os embargos a extinção do processo 
executivo� (REsp nº 179750/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MILTON LUIZ 
PEREIRA, DJ de 23/09/2002).

3. �A defesa que nega a executividade do título apresentado pode ser 
formulada nos próprios autos do processo da execução e independe 
do prazo  xado para os embargos de devedor� (REsp nº 220100/
RJ, 4ª

Turma, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 25/10/1999).

4. A jurisprudência do STJ tem acatado a exceção de pré-executividade, 
impondo, contudo, alguns limites. Coerência da corrente que defende 
não ser absoluta a proibição da exceção de pré-executividade no 
âmbito da execução  scal.

5. No caso em exame, a invocação da ilegitimidade passiva é matéria 
que pode ser examinada tanto em exceção de pré-executividade como 
por meio de petição avulsa, visto que é causa extintiva do direito do 
executado.

6. Vastidão de precedentes desta Corte de Justiça, inclusive em 
recente decisão da Corte Especial no EREsp nº 388000/RS, julgado 
na Sessão do dia 16/03/2005.

7. Recurso especial não-provido.6

GRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CIVIL. 

6 STJ, RESP 765175, Rel. Min. José Delgado, j. 23.08.2005
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EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7-STJ.

1. Não se veri ca a suscitada violação ao art. 535 do CPC, porquanto 
as questões submetidas ao Tribunal de origem foram su ciente e 
adequadamente delineadas, com abordagem integral do tema.

2. Somente é cabível a exceção de pré-executividade nas hipóteses em 
que a aferição da inviabilidade da execução dispense maior dilação 
probatória.

3. Inafastável a incidência, in casu, das súmulas 5 e 7-STJ, uma vez 
que necessária, para a solução da controvérsia, a análise de cláusulas 
contratuais e de matéria fática.

4. Agravo regimental desprovido.7

3. A LEI Nº 11.232/2005 E SUAS IMPLICAÇÕES QUANTO À EXCEÇÃO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE 

A Lei nº 11.232/2005 encerrou uma onda de reformas cuja tendência 
era unir as atividades cognitivas e as executivas em um único processo, 
com eliminação da autonomia entre os processos de conhecimento e de 
execução, autonomia esta baseada na idéia romana da actio iudicati.  

Ada Pellegrini Grinover8 assevera que foi Kazuo Watanabe quem, 
sugerindo a redação do art. 119 da Lei nº 7.347/85 (lei da ação civil pública) 
- o que, posteriormente, in uenciou a elaboração do art. 8410 do Código 

7 STJ, AGA 637292, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 23.08.2005.

8 GRINOVER, Ada Pellegrini. Cumprimento da sentença. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes (Coord.). 
Execução Civil e cumprimento da sentença. São Paulo: Método, 2006, p. 13-20. Material da 1ª aula da 
Disciplina Teoria Geral do Processo e Recentes Inovações Legislativas: grandes transformações, ministrada 
no Curso de Especialização Telepresencial e Virtual de Direito Processual: grandes transformações - 
UNAMA�UVB�REDE LFG.

9 Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará 
o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução 
especí ca, ou de cominação de multa diária, se esta for su ciente ou compatível, independentemente de 
requerimento do autor�. 

10 Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá 
a tutela especí ca da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado.§ 1.° A conversão 
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de Defesa do Consumidor - acabou por fomentar a idéia de aglutinação 
das atividades cognitivas e executivas em um único processo, ampliando 
a categoria das sentenças mandamentais, que a rmam a existência de 
obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa certa. Conclui a autora: 

Do Código de Defesa do Consumidor, a disposição passou para 
o Código de Processo Civil, que, pela Lei 8.952/1994, adotou no 
art. 461 a mesma técnica para as obrigações de fazer e não fazer. 
Finalmente, o art. 461-A do CPC, acrescentado pela Lei 10.444/2002, 
estendeu o cumprimento da sentença condenatória, sem necessidade 
de execução ex intervallo, às obrigações de entregar coisa certa. Assim, 
nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa certa, a sentença 
deixou de ser condenatória pura, sendo efetivada no próprio processo 
de conhecimento. Faltavam as obrigações de pagar. E o círculo 
fechou-se com a Lei 11.232, de 22 de dezembro de 2005, ora em 
comento.

Da exposição de motivos do Projeto de Lei nº 3.253/04, que deu 
origem à Lei nº 11.232/2005, extrai-se, em síntese, o teor da alteração 
perpetrada: 

(...) a efetivação forçada da sentença condenatória será feita como 
etapa  nal do processo de conhecimento, após um �tempus iudicati�, 
sem a necessidade de um �processo autônomo� de execução (afastam-
se princípios teóricos em homenagem à e ciência e brevidade); 
processo �sincrético� no dizer de autorizado processualista. Assim, 
no plano doutrinário, são alteradas as �cargas de e cácia� da sentença 
condenatória, cuja executividade para a um primeiro plano; em 
decorrência, �sentença� passa a ser o ato �de julgamento da causa, 
com ou sem apreciação do mérito.

da obrigação em perdas e danos somente será admissível quando por elas optar o autor ou se impossível a 
tutela especí ca ou a obtenção do resultado prático equivalente.§ 2.° A indenização por perdas e danos se 
fará sem prejuízo da multa (art. 287 do CPC).§ 3.° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 
justi cado receio de ine cácia do provimento  nal, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após 
justi cação prévia, citado o réu.§ 4.° O juiz poderá, na hipótese do § 3.° ou na sentença, impor multa diária 
ao réu, independentemente de pedido do autor, se for su ciente ou compatível com a obrigação,  xando 
prazo razoável para o cumprimento do preceito.§ 5.° Para a tutela especí ca ou para a obtenção do resultado 
prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção 
de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força 
policial.
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Antes do advento da Lei nº 11.232/2005, em relação à obrigação de 
pagar quantia certa havia dois processos autônomos, o de conhecimento, 
para a constituição do título, e o de execução, para a satisfação do direito 
reconhecido no título judicial. O credor, de posse de sentença favorável 
trânsita em julgado, dava início a novo processo, distinto do anterior. Já o 
devedor se valia dos embargos para se opor à execução de título judicial 
referente a obrigação de pagar quantia certa. Portanto, era autor de uma 
nova ação de conhecimento incidental ao executivo. 

Atualmente, os atos executivos constituem uma fase dentro do 
mesmo processo no qual proferida a sentença condenatória de pagar quantia 
certa. A defesa do devedor passa a ser feita por meio de impugnação, não 
havendo mais possibilidade de embargos na fase de cumprimento da 
sentença. O prazo para oferecimento de impugnação será de quinze dias, e, 
por aplicação analógica e com esteio no princípio da isonomia, o exeqüente 
terá o mesmo prazo para contra-argumentar. Importante destacar que a 
impugnação somente poderá versar sobre as matérias elencadas no art. 
475-L do CPC, em regra pertinentes a fatos surgidos após a sentença, isso 
porque o título executivo judicial estará sob o manto da coisa julgada. 

De todas as questões relativas às inovações quanto ao cumprimento 
de sentença, releva colacionar a divergência doutrinária sobre a 
necessidade ou não de penhora para a apresentação da impugnação. 
Existem basicamente duas vertentes. 

Luiz Guilherme Marinoni11 aduz não ser a segurança do juízo 
condição de admissibilidade da impugnação, ao argumento de que não 
existe regra especí ca sobre o tema, bem como que, a partir de uma 
análise sistêmica da execução, tendo em vista a regra de não atribuição 
de efeito suspensivo à impugnação12 e aos embargos à execução de título 

11 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil - Execução. Vol. 03. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 290-291

12 Art. 475-M. A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que 
relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar 
ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. § 1º Ainda que atribuído efeito suspensivo à 
impugnação, é lícito ao exeqüente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução 
su ciente  e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 2º Deferido efeito suspensivo, 
a impugnação será instruída e decidida nos próprios autos e, caso contrário, em autos apartados. § 3º A 
decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar 
extinção da execução, caso em que caberá apelação.
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extrajudicial13, conclui-se que a prévia penhora torna-se prescindível para 
garantir o juízo no curso da impugnação e dos embargos. Isso porque a 
penhora pode ser realizada durante o processamento da impugnação, e, 
mesmo que seja atribuído efeito suspensivo a esta, tal não obsta a realização 
da constrição em comento. Partindo de tal raciocínio, dito autor restringe 
a utilização da exceção de pré-executividade para as questões posteriores 
à penhora, condicionada à inexistência de decisão judicial anterior sobre o 
assunto, não se permitindo, portanto, a discussão de matéria já analisada 
em decisão judicial proferida anteriormente à sentença ou durante a 
execução ou mesmo na decisão de impugnação. Por  m, arremata: 

Em regra, não se cogita de atribuir efeito suspensivo à exceção de 
pré-executividade. Porém, uma vez presentes os pressupostos que 
autorizam a outorga de efeito suspensivo à impugnação (art. 475-M 
do CPC), não há por que se descartar a suspensão da execução. O 
ato judicial que examina a exceção de pré-executividade poderá ter 
natureza de sentença, se levar à extinção da execução, ou de decisão 
interlocutória, nos demais casos. Conforme sua natureza, comportará 
recurso de agravo ou de apelação.14  

A outra corrente doutrinária, seguida por Eduardo Talamini15, 
Araken de Assis16 e Reinaldo Alves Ferreira17, a rma que, em relação ao 
cumprimento de sentença (execução de título judicial de obrigação de 
pagar quantia), a segurança do juízo mediante penhora ainda constitui 
condição para a impugnação, como se infere do art. 475-J, § 1º, do CPC: 

Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já  xada 
em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação 

13  Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo. § 1º. O juiz poderá, a requerimento 
do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o 
prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil e incerta 
reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora. 

14 Ob. cit. p. 310.

15 TALAMINI, Eduardo. A objeção na execução (�exceção de pré-executividade�) e a lei 11.382/2006. Disponível 
em: http://www.migalhas.com.br/ mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=25880. Acesso em: 30.01.2007. 
Material da 4ª aula da Disciplina Teoria Geral do Processo e Recentes Inovações Legislativas: grandes 
transformações, ministrada no Curso de Especialização Telepresencial e Virtual em Direito Processual: 
grandes transformações � UNAMA � UVB � REDE LFG. 

16 ASSIS, Araken de. Cumprimento da Sentença. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006.  

17 FERREIRA, Reinaldo Alves. Aspectos relevantes do cumprimento da sentença. Lei nº 11.232/2005. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1059, 26 maio 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/
texto.asp?id=8458>. Acesso em: 30 nov. 2007.
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será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor 
e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado 
de penhora e avaliação. § 1o Do auto de penhora e de avaliação será de imediato 
intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta 
deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 
podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias. 

Assim, poderá ainda o executado ter interesse em oferecer exceção 
de pré-executividade para alegar matérias de ordem pública, não sujeita a 
preclusão ou de direito material que não dependa de dilação probatória, 
antes que se concretize a penhora, vez que esta con gura, na sistemática 
atual, condição de admissibilidade da impugnação. Como arremate, 
a rma Araken de Assis18:

A esperança de que, ensejada a defesa do executado através de 
impugnação incidental, se eliminaria automaticamente o campo 
propício à exceção de pré-executividade, desvanece-se à primeira 
vista. Em primeiro lugar, ao executado interessa impedir a penhora; 
ora, a impugnação pressupõe semelhante constrição, notando-se 
que o prazo para impugnar (art. 475-J, § 1º)  uirá da intimação que 
porventura se faça desse ato executivo. Ademais, vencido o prazo 
para impugnar, por qualquer motivo, subsistem as objeções (por 
exemplo, a ilegitimidade) e as exceções (por exemplo, a prescrição) 
imunes ao fenômeno da preclusão. 

4. A LEI Nº 11.382/2006 E SUAS IMPLICAÇÕES QUANTO À EXCEÇÃO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE 

Com a Lei nº 11.232/2005, reduziu-se signi cativamente o 
alcance do processo de execução, que  cou restrito aos títulos executivos 
extrajudiciais e aos títulos provenientes de sentença penal condenatória, 
de laudo arbitral, de sentença estrangeira homologada e de acordo judicial. 

Já a Lei nº 11.382/2006 trouxe importantes inovações ao processo 
de execução, com revogação e alteração de inúmeros dispositivos. As 
mais signi cativas operaram-se nos embargos e nos meios satisfativos à 
disposição do exeqüente. 

Antes da lei nº 11.382/2006, a garantia do juízo - penhora, no caso 
de execução por quantia certa e depósito, na execução para entrega de 

18 Ob. cit. p. 307
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coisa - era condição de procedibilidade dos embargos, o que di cultava 
a defesa do executado que não dispunha de bens su cientes. Conforme 
visto acima, a solução encontrada pela doutrina e pela jurisprudência foi 
a exceção de pré-executividade, sendo que esta, limitada a determinadas 
questões.  

A nova redação do art. 652 do CPC deixa claro que não há mais 
possibilidade de o devedor nomear bens à penhora: �O executado será 
citado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida�, isto é, não 
há mais faculdade atribuída ao devedor de escolha entre o pagamento 
e a nomeação de bens à penhora. Já o art. 736 do CPC, com redação 
dada pela Lei nº 11.382/2006, dispõe que o ajuizamento dos embargos 
à execução não mais depende de prévia segurança do juízo (penhora ou 
depósito), deixando esta de ser condição especí ca para a interposição 
daqueles: �O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 
opor-se à execução por meio de embargos.� 

Na verdade, a garantia do juízo passou a ser condição para a 
aplicação de efeito suspensivo aos embargos19 e não mais para oposição 
de ditos embargos. Portanto, com a reformulação legislativa, a penhora 
não con gura mais requisito para oposição dos embargos, permanecendo, 
contudo, cabível logo no início da execução. E mais, os embargos, ainda 
que recebidos no efeito suspensivo, caso sejam opostos anteriormente à 
penhora, não constituirão obstáculo à realização desta. 

Há quem entenda que, com tais alterações, não caberia mais a 
exceção de pré-executividade, sob a alegação de ausência de interesse 
processual, posto que não mais há exigência de prévia garantia do juízo 
para a admissibilidade dos embargos à execução, de forma que estes 
seriam su cientes para a defesa do devedor. 

A exposição de motivos do Projeto de Lei nº 4.497 de 2004, da 
Câmara dos Deputados, que deu origem à Lei nº 11.382/2006, é nesse 
sentido, como se pode observar da seguinte passagem: 

(...) nas execuções por título extrajudicial a defesa do executado 
- que não mais dependerá da �segurança do juízo�, far-se-á através 

19 Art. 739-A, § 1º, CPC: O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 
embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente 
possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja 
garantida por penhora, depósito ou caução su cientes.
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de embargos, de regra sem efeito suspensivo (a serem opostos nos 
quinze dias subseqüentes à citação), seguindo-se instrução probatória 
e sentença; com tal sistema, desaparecerá qualquer motivo para a 
interposição da assim chamada (mui impropriamente) �exceção de 
pré-executividade�, de criação pretoriana e que tantos embaraços e 
demoras atualmente causa ao andamento das Execuções.

De fato, da literalidade da lei poder-se-ia deduzir que o fundamento 
anteriormente vigente para a possibilidade de manejo da exceção de 
pré-executividade não mais subsiste, visto que o devedor agora poderá 
manifestar sua defesa via embargos à execução, e, tendo em vista que 
estes não mais dependem de prévia segurança do juízo, não haveria por 
que alegar matérias em outro meio de defesa que não os embargos, sob 
pena de falta de interesse processual ou inadequação da via eleita. 

Todavia, grande parte da doutrina defende subsistir a exceção de 
pré-executividade ante a reforma processual de 2006, de que são exemplos 
Humberto Theodoro Junior, Araken de Assis, Theotonio Negrão e Luiz 
Guilherme Marinoni. Este último autor assim se pronuncia:20

Tratando-se de questão que deveria ter sido examinada de ofício, 
não se pode aceitar que o descuido ou a omissão voluntária do juiz 
venham em prejuízo de devedor, que somente teria a via dos embargos 
à execução para se defender de execução manifestamente inviável. 
Deve-se permitir que o devedor possa instar o juiz a averiguar a 
questão de ordem pública, até para que possa extinguir de pronto 
uma execução que certamente seria malsucedida. Da mesma forma, 
havendo exceções substanciais indiretas (v.g., pagamento, novação, 
compensação ou exceção de contrato não cumprido), que podem ser 
imediatamente reconhecidas pelo magistrado - porque sua prova é 
direta, por via documental, dispensando dilação probatória -, deve-
se admitir que a sua alegação possa ser feita dentro do processo de 
execução. Poupa-se o devedor dos custos e da demora dos embargos 
à execução, permitindo a resolução imediata da execução.

E complementa:

Esclareça-se que, atualmente, as matérias indicadas como apropriadas 
para a exceção de pré-executividade podem ser alegadas em 
embargos à execução. Como os embargos não dependem mais de 

20 Ob. cit. p. 444.
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prévia segurança do juízo, nada impede que o executado apresente de 
imediato os embargos à execução, alegando os temas que deduziria, 
internamente à execução, pela via da exceção de pré-executividade. 
As vantagens da exceção de pré-executividade sobre os embargos 
à execução são a tempestividade, a informalidade e a economia de 
custos. Isso recomenda a sua admissão no direito atual, ainda que a 
via dos embargos à execução não dependa mais da prévia segurança 
do juízo pela penhora.

Na jurisprudência existem alguns julgados também nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ARTIGO 535 DO CPC.REEXAME PROBATÓRIO.

1. Não se veri ca no presente feito a apontada contradição do 
acórdão recorrido. É certo que a jurisprudência admite a exceção de 
pré-executividade como meio processual para discussão de matéria 
de ordem pública. Entretanto também é pací co que a exceção não 
comporta a discussão de temas que demandem dilação probatória, 
reservada ao âmbito dos embargos de devedor. Essas conclusões 
nada têm de contraditórias.

2. Não se caracteriza omisso o aresto que afasta a exceção de pré-
executividade ao fundamento de que o contrato social não esclarece 
as funções exercidas por sócio. Ademais, a circunstância não é 
su ciente para demonstração da ilegitimidade passiva em sede de 
execução  scal.

3. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade em acórdão 
que entende pela ausência de substância nos documentos acostados 
em exceção de pré-executividade.

4. Embargos de declaração rejeitados.21

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 
544 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E 
TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA 
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS 
DA DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 
182 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-

21 STJ, EDRESP 866632, Rel. Min. Castro Moreira, j. 11.09.2007
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EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. 
POSSIBILIDADE.

1. É inviável a análise do agravo regimental, cuja fundamentação não 
impugna especi camente o fundamento da decisão agravada. Súmula 
182 do STJ.

2. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que 
devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez 
do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da 
ação executiva.

3. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem 
sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, 
admitindo-se a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva 
do executado, desde que não demande dilação probatória (exceção 
secundum eventus probationis).

4. A prescrição, por ser causa extintiva do direito exeqüente, é possível 
sua veiculação em exceção de pré-executividade.

5. Consectariamente, é admissível a veiculação de prescrição em 
exceção de pré-executividade. Precedentes: REsp 577.613/RS, desta 
relatoria, DJ de 08/11/2004; REsp 537.617/PR, Rel. Min. Teori 
Albino Zavascki, DJ de 08/03/2004 e REsp 388.000/RS, Rel. Min. 
José Delgado, DJ de 18/03/2002.

6. Agravo regimental desprovido.22

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. TRIBUTÁRIO. 
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
ENTENDIMENTO NA CORTE DE ORIGEM DE QUE AS 
PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS SÃO INSUFICIENTES. 
SÚMULA 7/STJ. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO 
DESPROVIDO.

22 STJ, AGA 863771, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.08.2007



Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 38, p. 193-216, 2012

A Exceção da Pre-executividade 209

1. É cabível, em sede de execução  scal, exceção de pré-executividade 
nos casos em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser 
veri cado de plano, bem assim quanto às questões de ordem pública, 
como aquelas pertinentes aos pressupostos processuais e às condições 
da ação, desde que não seja necessária dilação probatória.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto 
fático-probatório, concluiu que as provas constantes dos autos não são 
su cientes para se veri car a ilegitimidade da parte para  gurar no 
pólo passivo da execução  scal. Assim, não cabe a esta Corte Superior, 
em função da Súmula 7/STJ, avaliar se as provas pré-constituídas são 
su cientes ou não para afastar a referida legitimidade.

3. Agravo regimental desprovido.23

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. REGULARIDADE 
DA REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR MUNICIPAL. 
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. ART. 12, II, DO CPC. 
DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
POSSIBILIDADE. NÃO-INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 26 DA LEI 
6.830/80. SÚMULA 153/STJ. 

1. �O município é representado em juízo pelo prefeito ou procurador 
municipal, dispensada a exigência do instrumento de procuração 
(art. 12, II, do CPC)�. (REsp 493.287/TO, Rel. Min. FRANCISCO 
FALCÃO, DJ 25.04.2005)

2. A suscitação da exceção de pré-executividade, dispensa penhora, 
posto limitada às questões relativas aos pressupostos processuais; 
condições da ação; vícios do título e prescrição manifesta.

3. Ademais, é assente na Corte que �as matérias passíveis de serem 
alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de 
ordem pública, mas também os fatos modi cativos ou extintivos 
do direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem 
necessidade de dilação probatória.� (REsp 745.962/SC, Rel. Min. 
CASTRO MEIRA, DJ 05.09.2005). Assim, resta perfeitamente 

23 STJ, AGA 837853, Rel. Min. Denise Arruda, j. 21.08.2007
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cabível a veiculação, em sede de exceção de pré-executividade, de 
pagamento do débito, posto tratar-se de fato extintivo do direito do 
exeqüente.

4. A verba honorária é devida pela Fazenda exeqüente quando 
esta desiste da execução após o oferecimento da exceção de pré-
executividade, tendo em vista o caráter contencioso da mesma.

5. A ratio legis do art. 26 da Lei 6.830/80 pressupõe que a própria 
Fazenda, sponte sua, propicie a extinção da execução, o que não se 
veri ca quando oferecida exceção de pré-executividade, situação em 
tudo por tudo assemelhada ao acolhimento dos embargos.

6. Raciocínio isonômico que se amolda à disposição de que são 
devidos honorários na execução e nos embargos à execução (§ 4.º, do 
art. 20 - 2ª parte).

7. A novel legislação processual, reconhecendo as naturezas distintas 
da execução e dos embargos, estes como processo de cognição 
introduzido no organismo do processo executivo, estabelece que são 
devidos honorários em execução embargada ou não.

8. Deveras, re ete nítido, do conteúdo do artigo 26 da LEF, que a 
norma se dirige à hipótese de extinção administrativa do crédito 
com re exos no processo, o que não se equipara ao caso em que a 
Fazenda, reconhecendo a ilegalidade da dívida, desiste da execução.

9. Forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda 
Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da 
execução  scal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-
executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental 
na execução, pode perfeitamente  gurar como causa imediata e 
geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a 
falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a 
contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos.

10. Inteligência da Súmula 153/STJ: �A desistência da execução 
 scal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos 
encargos da sucumbência�.
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11. Precedentes: REsp 673.174/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 
23.05.2005; AgRg no Ag 584.995/RS, Rel.  Min. FRANCIULLI 
NETTO, DJ 11.04.2005; AgRg no Ag 600.304/RS, Rel. Min. JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, DJ 14.02.2005.

12. Agravo Regimental desprovido.24

5. MOTIVOS PARA A PERMANÊNCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTI-
VIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Comungamos do posicionamento que aceita a manutenção da 
exceção de pré-executividade mesmo após as reformas do CPC, pelos 
motivos a seguir elencados. 

É bem verdade que, com a reforma processual, os embargos 
passaram a poder ser opostos independentemente de penhora. Contudo, 
a se esperar a oposição de embargos para alegação de algum vício 
ou nulidade, haverá uma obstaculização desnecessária à prestação 
jurisdicional, com desperdício da máquina judiciária, o que vai de 
encontro ao princípio constitucional inserto no art. 5º, inciso LXXVIII, 
da Constituição Federal: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação. 

Os embargos do devedor também não se prestam à alegação de 
questões prejudiciais, pois estas devem ser levantadas imediatamente pelo 
devedor, como são exemplos o art. 267, § 3º combinado com o art. 59825 
do CPC, tornando, pois, os embargos incompatíveis com o rito célere 
tendente à extinção da execução. 

Outrossim os embargos, como ação de conhecimento, têm o ônus 
do recolhimento prévio de custas processuais, o que se a gura nocivo ao 
devedor/embargante. Tal não ocorre com a exceção de pré-executividade, 
pelo que não se pode constranger o devedor a se valer de uma via 
processual menos favorável. 

Veja-se o caso dos processos de execução de título extrajudicial 
ajuizados anteriormente à vigência da lei nº 11.382/2006, quando já houve 
a citação do executado, mas não a garantia do juízo mediante penhora. 

24  STJ, AGRG no AG741593/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2006

25 Art. 598. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições que regem o processo de conhecimento.
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Tratando-se de norma processual, o dispositivo legal alterado vige de 
imediato, incidindo já em relação aos atos seguintes, a teor do art. 1.211 
do CPC26. Assim ocorreu com a Lei nº 11.382/2006, que entrou em vigor 
em 20 de janeiro de 2006, data a partir da qual foi iniciado o prazo de 15 
(quinze) dias para oposição de embargos à execução nos processos em 
que já havia sido realizada a citação do devedor. Tal situação ocasionou a 
perda de prazo para embargar em muitos processos, já que, na sistemática 
anterior, o executado era citado para pagar ou nomear bens à penhora. 

Poder-se-ia alegar que o art. 746 (com nova redação determinada pela 
Lei nº 11.382/2006) possibilita o oferecimento de embargos à adjudicação, 
à alienação e à arrematação com base em nulidade da execução ou em 
causa extintiva da obrigação, pelo que não seria necessária a utilização da 
exceção de pré-executividade. Contudo, tais embargos somente são viáveis 
para alegação de nulidade da execução ou de causa extintiva da obrigação 
supervenientes à penhora. Daí se infere que dito meio de impugnação 
não con gura segunda chance para o devedor em caso de não oposição 
dos embargos à execução tempestivamente, já que ambos atuam em 
relação a questões surgidas em momentos diversos. Portanto, mostra-se 
de grande importância a exceção de pré-executividade, justamente para 
cobrir esse intervalo de tempo entre a oportunidade de ajuizamento das 
duas espécies de embargos. Mesmo que o devedor perca o prazo para a 
oposição dos embargos à execução, ainda assim determinadas matérias 
poderão ser alegadas por meio de exceção de pré-executividade, porque 
conhecíveis de ofício pelo magistrado e por não se sujeitarem à preclusão, 
tais como as condições da ação e os pressupostos processuais. Nesse 
sentido, apropriadas as palavras de Eduardo Talamini27 quando diz que 
as alterações trazidas pela Lei nº 11.382/2006 no CPC tendem a aumentar 
a quantidade de objeções opostas após o prazo para os embargos à 
execução, argumentado que a penhora original e as penhoras de reforço 
ou de substituição poderão ser determinadas após  ndo o prazo de 
oposição dos embargos à execução e, já que não existe mais vinculação 
entre a penhora e os embargos, caso fosse preciso impugnar defeito na 
penhora não seria razoável que o executado aguardasse a efetiva penhora 
de seus bens para só então intentar embargos à arrematação, adjudicação 

26 Art. 1.211. Este Código regerá o processo civil em todo o território brasileiro. Ao entrar em vigor, suas 
disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos pendentes.

27 TALAMINI, Eduardo. A objeção na execução (�exceção de pré-executividade�) e a lei 11.382/2006. 
Disponível em: http://www.migalhas.com.br/ mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=25880. Acesso em: 
30.01.2007. Material da 4ª aula da Disciplina Teoria Geral do Processo e Recentes Inovações Legislativas: 
grandes transformações, ministrada no Curso de Especialização Telepresencial e Virtual em Direito 
Processual: grandes transformações � UNAMA � UVB � REDE LFG.
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ou alienação alegando tal defeito. Daí a utilidade da exceção de pré-
executividade. 

Ademais os embargos à execução não acarretam, em regra, 
a suspensão da execução, pois tal efeito só se veri cará se houver 
requerimento do devedor e uma vez cumpridos os requisitos legais, como 
quando existe provável ocorrência de dano de difícil reparação, não se 
olvidando da necessária garantia do juízo. Isso para que o executado evite 
uma provável penhora de seus bens após o prazo legal de resposta do 
credor aos embargos. Flávio Luiz Yarshell28 disserta sobre o tema:

Mais ainda: a rigor, nem mesmo a interposição e o recebimento 
dos embargos do devedor, por si só, são capazes de garantir que a 
constrição não se consume. É que, nos termos expressos do art. 739-
A, referido remédio não tem mais efeito suspensivo ope legis. Pior: 
nem mesmo a concessão de efeito suspensivo é apta, em tese e a teor 
do § 6º desse mesmo artigo, a impedir a efetivação do ato de penhora. 
Dir-se-ia então que, hoje, se nem os embargos do devedor podem 
impedir a penhora, então não haveria mais como obter esse resultado 
através de um outro remédio sem nome nem  gura de juízo, como 
é a tal �exceção�. Contudo, antes os embargos já não eram aptos a 
impedir a constrição � justamente porque essa era a condição de seu 
recebimento � e nem por isso se descartava o cabimento da exceção; 
pelo contrário. Hoje, de forma análoga ao que era, a circunstância 
de os embargos também não impedirem, em tese, a consumação da 
penhora (ou de outra forma de invasão patrimonial), não parece ser 
argumento su ciente para excluir a defesa do executado na própria 
execução. Segundo elementos a serem examinados em cada caso 
concreto, a relevância dos fundamentos deduzidos pelo executado 
� via �exceção� ou mesmo embargos � poderá sim impedir que a 
constrição se consume e que, portanto, a invasão patrimonial seja 
suspensa. O óbice contido no referido § 6º do art. 739-A não pode 
ser entendido de forma absoluta ou isolada. Não interessa ao Estado 
consumar atos de invasão da esfera patrimonial quando haja relevantes 
argumentos indicativos de que essa prática é injusta e ilegal. Portanto, 
a depender dos elementos que sejam trazidos ao magistrado, assim 
como de ofício poderia ter barrado a execução, poderá obstá-la, ainda 
que provisoriamente, se vislumbrar que ela não se a gura cabível.

28 YARSHELL, Flávio Luiz. A Lei 11.382/6 e a sobrevivência da chamada �exceção de pré-executividade�. Carta 
Forense, edição 04/2007. Disponível em: www.cartaforense.com.br/v1/index.php?id=colunas&idcoluna
=6&idmateria. Acesso em: 30.11.2007.
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Uma possível indagação seria quanto à possibilidade ou não de 
utilizar-se a exceção de pré-executividade durante o prazo para oposição 
de embargos à execução justamente pelo fato de que já não mais é exigida a 
garantia do juízo. Foi visto acima que os embargos, para serem recebidos, 
dependem do pagamento de custas, sendo que seu processamento é mais 
demorado e complexo, o que demonstra sua maior onerosidade para o 
devedor do que a apresentação de simples objeção. Tendo em vista que, na 
maior parte dos casos, a exceção de pré-executividade fulmina execuções 
visivelmente incabíveis e injustas, esta deve ser admitida mesmo dentro 
do prazo dos embargos, por con gurar meio de defesa menos oneroso 
para o executado.

6 CONCLUSÃO

As alterações ocorridas no Código de Processo Civil em 2005/2006 
repercutiram no instituto da exceção de pré-executividade quando do 
advento, em especial, das Leis nº 11.232/2005 e nº 11.382/2006.

Como visto, surgiram dúvidas a respeito da permanência de 
dito instituto como meio de defesa do devedor diante das novas regras 
pertinentes ao cumprimento de sentença e à execução de títulos 
extrajudiciais. A própria exposição de motivos da Lei nº 11.382/2006 
insinuou que não haveria mais interesse jurídico que respaldasse a 
utilização de tal via processual.

Contudo, foram colacionados vários entendimentos doutrinários 
e jurisprudenciais no sentido de que a exceção de pré-executividade 
ainda continua válida como mecanismo de defesa do executado, muito 
embora persistam divergências quanto à abrangência das matérias 
impugnáveis pela exceção em comento e o momento processual em 
que passível de alegação.

Não poderia ser diferente.  A exceção de pré-executividade é 
importante instrumento de a rmação de matérias que não precluem, 
conhecíveis de ofício pelo juiz e demonstráveis de plano, e con gura, em 
síntese, forma menos onerosa de defesa do devedor diante de execução 
nitidamente infundada e injusta.

Por mais que se entenda, consoante alguns autores, que o seu 
âmbito de aplicação restou diminuído com as modi cações legislativas 
analisadas, o certo é que sempre haverá possibilidade de se lançar mão 
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da exceção de pré-executividade, já que, por exemplo, matérias de ordem 
pública não se sujeitam a preclusão, podendo ser levantadas em qualquer 
fase do processo e em qualquer grau de jurisdição.   

En m, ponderando tudo quanto exposto, conclui-se que a exceção 
de pré-executividade permanece no ordenamento jurídico brasileiro 
como relevante meio de defesa do devedor em processo de execução e em 
fase de cumprimento de sentença que condena ao pagamento de quantia 
certa, após as reformulações ocorridas no Código de Processo Civil pelas 
Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006.
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AS CIRCUNSCRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO: A IMPOSSIBILI-
DADE DE O CHEFE DO EXECUTIVO DEIXAR 

DE CUMPRIR AS NORMAS POR ENTENDÊ-LAS 
INCONSTITUCIONAIS

Roberta Fragoso Menezes Kaufmann*1

Tormentosa questão divide estudiosos do Direito Público. Trata-se 
da possibilidade de o Chefe do Executivo deixar de cumprir a norma por 
entendê-la inconstitucional, e, nesse sentido, determinar aos subordinados 
que procedam de maneira semelhante. Tais considerações se mostram 
necessárias mesmo se a norma revelar  agrante inconstitucionalidade, 
como por exemplo, na hipótese de vício de iniciativa. 

Quanto à iniciativa reservada, cumpre destacar que ao Chefe do 
Poder Executivo garante-se tal prerrogativa, em determinadas matérias, 
porquanto somente este tem condições de aferir o momento exato em que 
certos assuntos devem ser disciplinados por meio de lei. Apenas o Chefe 
da Administração Pública consegue sopesar com exatidão os diversos 
valores postos em jogo na sociedade e, assim, proceder ao exercício de 
ponderação entre eles e optimizá-los, regulamentado-os, segundo a ótica 
da reserva do  nanceiramente possível. 

A Constituição Federal, a par de haver previsto a capacidade 
de auto-organização, auto-administração e autogoverno dos Estados-
membros e do DF, também impôs a tais entes, em relação a certos 
assuntos, a obrigatoriedade de seguir o modelo previsto para a esfera 
federal. A tanto corresponde o Princípio da Simetria, por meio do qual 
se estabelecem normas federais de observância obrigatória aos Estados-
membros e ao DF, visando a fortalecer a idéia de Federação, no sentido 
de que o pacto ( foedus)  rmado entre eles se concretiza, na medida em que 
se adotam procedimentos em conformidade, o que objetiva robustecer o 
sentimento de aliança que os une. 

*1 Procuradora do Distrito Federal. Pós-graduada em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas � 
FGV. Mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília � UnB.
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Nessa toada, a Corte Constitucional Alemã desenvolveu o princípio 
da lealdade mútua federal, que se realiza por meio do dever imposto 
aos entes de uma Federação para que atuem, em relação a si mesmos e 
aos outros entes, em conformidade com os limites impostos pela Carta 
Magna. 

No presente estudo, pode-se proceder a um alargamento quanto 
à compreensão do princípio da lealdade mútua federal para estabelecê-lo 
também no que tange aos poderes que compõem um ente federativo, no 
sentido de a rmar que o respeito às limitações de competência de cada 
um dos Poderes que formam uma unidade federada visa a proteger não 
somente o rol de atribuições do Poder Executivo, do Legislativo e do 
Judiciário, mas, sobretudo, o próprio regime republicano e democrático 
de governo.

Nessa linha, compreende-se a jurisprudência pací ca do Supremo 
Tribunal, por meio da qual se a rma que as regras do processo legislativo 
federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa exclusiva do 
Chefe do Poder Executivo, são normas de observância obrigatória pelos 
Estados-membros e pelo DF. Cumpre ainda ressaltar que nem mesmo 
a sanção posterior do Governador a projeto de lei cuja iniciativa é 
vedada a parlamentar possui o condão de afastar o vício de nulidade a 
fulminar o ato, porquanto este se mostra insanável1. Os vícios formais 
traduzem defeitos de formação do ato normativo, pela inobservância 
de princípio de ordem técnica ou procedimental, ou pela violação de 
regras de competência. O ato é viciado quanto aos pressupostos, no 
seu procedimento de formação, de maneira insanável. Procura-se, desse 
modo, proteger e garantir a sobrevivência do Estado Democrático de 
Direito, para que os freios e contrapesos não sejam percebidos como uma 
interferência indevida entre os Poderes, mas, ao revés, como o respeito às 
missões constitucionalmente estabelecidas para cada um.

Nem mesmo a interferência do Poder Legislativo na atuação 
administrativa, arvorando-se quanto à iniciativa do processo de 
elaboração das leis autoriza o Executivo a deixar de cumpri-la. Isto 
porque as conseqüências dessa conduta � a insegurança jurídica e o 
acirramento do caos entre os limites institucionais de cada Poder - seriam 

1 Registre-se que, no direito constitucional brasileiro, houve uma grande controvérsia sobre a e cácia 
convalidatória da sanção aposta pelo chefe do Executivo a projetos eivados pela usurpação de iniciat iva 
reservada. Autores como Themístocles Cavalcanti, Seabra Fagundes, Pontes de Miranda e José Afonso da 
Silva, adotaram a tese da convalidação. Outros, como Francisco Campos, Caio Tácito e Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho, seguiram com orientação diversa.
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ainda mais nefastas do que o eventual cumprimento de norma tida por 
inconstitucional. Assim, percebe-se que a interferência indevida do 
Legislativo no Executivo não autoriza este a interferir no Judiciário, único 
poder legitimado pela Constituição para declarar a inconstitucionalidade 
das normas. O erro de um não pode justi car uma cadeia de erros. Nunca 
é demais lembrar Rui Barbosa, quando este a rmava que �a Justiça não 
se enfraquece quando o Poder lhe desatende. O Poder é que se suicida, 
quando não se curva à Justiça�. 

Por outro lado, de nada adianta o Estado Brasileiro proclamar-se 
um Estado de Democrático de Direito se não atender às características 
que lhe são fundamentais, bem explicitadas em magistral trabalho do 
professor Elias Díaz2: o Império da Lei � a lei como expressão da 
vontade geral; a Divisão de Poderes; a Legalidade da Administração 
� atuação segundo a lei e su ciente controle judicial; os Direitos e 
Liberdades Fundamentais � como garantia jurídico-formal e a efetiva 
realização material.

Aos intérpretes constitucionais, não se permite olvidar as razões 
que propiciaram o surgimento do Estado de Direito, como exemplo de 
reação ao Estado Absolutista. Neste, a pessoa do Rei se confundia com 
o próprio Estado � não há como esquecer a  gura emblemática do rei 
francês Louis XIV e a assertiva �O Estado sou eu� -, os bens públicos 
eram considerados bens do monarca, os poderes eram ilimitados e não 
havia possibilidade de responsabilização. Houve a necessidade de limitar 
o poder do soberano a  m de garantir uma esfera mínima de liberdade 
individual. Nessa linha, compreendem-se as chamadas revoluções liberais, 
norte-americana e francesa, que foram paradigmáticas, por propiciarem o 
surgimento e o desenvolvimento do Constitucionalismo Moderno. 

Observa-se, desse modo, que alguns dos pilares do Estado de 
Direito vêm a ser justamente a tripartição de Poderes3 e a obediência 
da Administração Pública à legalidade. Nessa linha, já a rmou Seabra 
Fagundes, �Administrar é aplicar a lei, de ofício�44, no que é corroborado 

2 DÍAZ, Elias. Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Taurus: Madrid, 1998, p. 44 e ss.

3 A necessidade de separar os poderes alcançou status de verdadeiro dogma, a partir das revoluções liberais, 
a ponto de a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1791 prever, no artigo 16 que: �Toda 
sociedade na qual não esteja assegurada a garantia dos direitos nem determinada a separação de poderes, 
não possui Constituição�.

4 FAGUNDES, Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 6ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1984, p. 3. 
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pelos mais ilustres doutrinadores, como Celso Antônio Bandeira de 
Mello5, quando este explica: �O princípio da legalidade é especí co 
do Estado de Direito, é justamente aquele que o quali ca e que lhe dá 
identidade própria. Por isso mesmo é o princípio basilar do regime jurídico-
administrativo, já que o Direito Administrativo nasce com o Estado de 
Direito: é uma conseqüência dele. É, em suma: a consagração da idéia de 
que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da 
lei e que, em conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, 
infralegal...�. 

Atende-se melhor ao interesse público quando cada poder exerce 
determinadas funções que lhe foram conferidas constitucionalmente. O 
princípio da separação de poderes traz como corolário a especialização: percebe-
se, assim, que a função jurisdicional no Brasil é con ada exclusivamente ao 
Poder Judiciário. O controle recíproco entre os poderes deve se desenvolver 
com equilíbrio e sem ameaçar a desestabilidade do sistema. 

Não se pode olvidar que interferências indevidas de um poder em 
outro desestruturam totalmente o fundamento da divisão de funções e 
do estabelecimento de competências. Se ao Executivo fosse concedida a 
permissão para deixar de cumprir uma lei, as conseqüências seriam muito 
mais graves do que uma eventual injustiça no caso concreto: tornaria letra 
morta o texto constitucional, transformando-o em mera �folha de papel�, 
no dizer de Ferdinand Lassale, na medida em que a Constituição passaria 
a ser interpretada segundo os �fatores reais de poder� que regessem uma 
nação. 

Empreste-se à Constituição Federal de 1988 a maior e cácia, 
interpretando-a de modo a garantir a força normativa dos seus comandos. 
A história é pródiga em demonstrar exemplos de como a hipertro a do 
Executivo pode colocar em risco a segurança pública e a própria ordem 
jurídica: a Constituição Federal de 1937, outorgada, fruto do Estado Novo 
e de in uência marcadamente ditatorial e fascista, por meio do parágrafo 
único do artigo 96, previu a possibilidade de interferência do Executivo 
no Judiciário, podendo aquele alterar a decisão de inconstitucionalidade 
de certa norma, se entendesse necessário. Nunca é demais relembrar a 
tese defendida por Carl Schmitt � e ferozmente combatida por Hans 
Kelsen - de que somente o Poder Executivo poderia salvaguardar a 
Constituição, o que de fato foi previsto pelo artigo 48 da Constituição 
alemã de Weimar (1919), conferindo poderes excepcionais ao executivo, 

5 MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 90 e 91.
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inclusive de intervenção armada para restaurar a ordem. Não por acaso, 
sob a proteção de tal permissivo constitucional, o movimento nazista 
conseguiu se desenvolver e se transformar no império da barbárie contra 
a razão e o direito. 

A possibilidade de o Chefe do Executivo deixar de aplicar a norma, 
por entendê-la inconstitucional somente se justi ca, em um Estado 
Democrático de Direito, se a lei autorizar a prática de crime ou trouxer 
lesão ao núcleo essencial do direito fundamental tão excepcionalmente 
grave que nem sequer haja tempo hábil de se socorrer ao Judiciário para 
evitar o dano. Somente casos teratológicos, esdrúxulos, monstruosos 
autorizariam tal atuação, o que poderia ocorrer, por exemplo, se no Brasil 
uma lei obrigasse os cidadãos a matarem um dos seus  lhos, para realizar 
política de restrição à natalidade, por exemplo6. 

6 Outra não é a posição da doutrina mais abalizada, e por haver certo consenso entre os autores, limitamo-
nos a transcrever os professores de Coimbra e de Lisboa, respectivamente, Gomes Canotilho e Jorge de 
Miranda: �(...) o princípio básico é o de recusar à administração em geral e aos agentes administrativos em 
particular qualquer poder de controle de constitucionalidade das leis, mesmo se dessa aplicação resultar a 
violação dos direitos fundamentais. Aos agentes administrativos é sempre possível a representação � direito 
de representação � às entidades hierarquicamente superiores das conseqüências da aplicação das leis, mas até a 
uma possível decisão judicial da inconstitucionalidade permanecerão vinculados às leis e às ordens concretas de 
aplicação dos órgãos colocados num grau superior de hierarquia. (...) O funcionário ou agente administrativo 
deverá, porém, desobedecer a ordens concretas de aplicação de leis inexistentes, violadoras de direitos 
fundamentais, quando elas implicarem a prática de crime. Isto parece impor-se, designadamente, quando 
a aplicação da lei conduza à afetação do direito à vida ou integridade pessoal, direitos que nem em situação 
de estado-de-sítio podem ser suspensos. As leis violadoras do núcleo essencial dos direitos fundamentais, e, 
inquestionavelmente, as leis aniquiladoras do direito à vida e da integridade pessoal, são leis inexistentes, pelo 
que os agentes administrativos poderão deparar com o direito de resistência dos particulares�. CANOTILHO, 
José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 
1999, p. 417 e 418. �Mantemos a opinião (que há muito sustentamos) adversa ao reconhecimento aos órgãos 
da Administração de qualquer faculdade de  scalização da constitucionalidade pelas diferentes características 
da função jurisdicional e da função administrativa, pela necessidade de evitar a concentração de poder no 
Governo que daí adviria (pois o Governo é o órgão superior da Administração Pública) e por imperativos de 
certeza e de segurança jurídica. Aos agentes administrativos é sempre possível a representação às entidades 
hierarquicamente superiores das conseqüências da aplicação das leis, mas até a uma possível decisão judicial 
de inconstitucionalidade permanecerão vinculados às leis e às ordens concretas de aplicação dos órgãos 
colocados em grau superior da hierarquia; e não poderão então ser civilmente responsabilizados por violações 
de direitos, liberdades e garantias decorrentes dessa aplicação (a responsabilidade será apenas do Estado)�. 
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 3ª ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2000, p. 318 e 319. Ainda no mesmo sentido: CAUPERS, João. Os Direitos Fundamentais 
dos Trabalhadores e a Constituição. Coimbra: Livraria Almedina, 1985, p. 155 e 156; SARLET, Ingo 
Wolfgang. A E cácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1998, p. 
328 e 329; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. In: MENDES, Gilmar Ferreira. Hermenêutica Constitucional 
e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 129 e 130.
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É bem verdade que existem precedentes do Supremo Tribunal 
Federal em que se admitiu que o Chefe do Poder Executivo 
determinasse, aos subordinados, o não-cumprimento da lei, por 
entendê-la inconstitucional7. Entretanto, tais decisões não podem 
ser analisadas fora do contexto em que foram proferidas. Àquela 
época, ou seja, antes da Constituição Federal de 1988, a Emenda 
Constitucional nº 16/65 havia conferido apenas ao Procurador-Geral 
da República a legitimidade para ajuizar a Representação Interventiva. 
Assim, o controle abstrato da constitucionalidade das normas era 
atribuído, tão-somente, ao Procurador-Geral, que à ocasião exercia 
a defesa tanto da sociedade, quanto a defesa dos interesses da União, 
haja vista que o cargo de Advogado-Geral da União somente surgiu 
com a Constituição Federal de 1988. Releva destacar que o Supremo 
Tribunal Federal havia  xado o entendimento de que o PGR não estava 
obrigado constitucionalmente a instaurar o controle abstrato, sempre 
que solicitado para tanto. Tratava-se de competência discricionária do 
Procurador-Geral decidir se e quando deveria ser oferecida representação 
para a aferição da constitucionalidade de lei8.

Feitas tais considerações, não se torna difícil concluir que, naquela 
quadra, mesmo que o Chefe do Executivo tentasse se valer do controle 
abstrato das normas, em alguns casos isso não se mostrava possível, por 
vontade do Procurador-Geral, haja vista a parca legitimidade para agir 
conferida pelos textos constitucionais de outrora9.

7 Como, por exemplo, o Recurso em Mandado de Segurança nº 14.557 � cuja decisão é de 1965 - e a 
Representação nº 980 � cuja decisão é de 1979.

8 Con ra-se com a ementa da Reclamação 121, relator o ministro Djaci Falcão, julgada em 03/12/1980: 
�Reclamação movida pelo presidente da OAB - Seção do estado do Rio de janeiro, contra ato do 
Procurador-geral da República. O titular único da representação de inconstitucionalidade é o Procurador-
geral da República, conforme dispõe o art-119, inc-I, letra l, da Constituição, bem assim o art. 169 do novo 
regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Destarte, na qualidade de seu titular tem a faculdade 
de oferecer a representação ou arquivá-la. Ao interessado  ca reservada a via processual comum para a 
argüição de inconstitucionalidade, diante do caso concreto. Improcedência da reclamação�.

9 Essa situação de verdadeira submissão do Chefe do Executivo estadual à vontade discricionária do 
Procurador-Geral da República propiciou uma intensa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre o 
tema. Entretanto, conforme salienta Gilmar Ferreira Mendes, antes do surgimento do controle concentrado 
no Brasil, por meio da Emenda Constitucional nº 16/65, a posição majoritária era no sentido de admitir a 
legitimidade da recusa à aplicação da lei considerada inconstitucional como, por exemplo, os autores Carlos 
Maximiliano, Miguel Reale, Themístocles Brandão Cavalcanti, Caio Mário da Silva Pereira, Adroaldo 
Mesquita da Costa, L.C. Miranda Lima. Não é difícil entender a razão pela qual tais juristas pensavam assim: 
a inexistência de um meio rápido e e caz de sanar a inconstitucionalidade autorizava medidas excepcionais 
do Executivo, o que não mais se coaduna com a realidade constitucional brasileira, pós-1988. MENDES, 
Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 136.
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Entretanto, mudanças significat ivas no sistema de controle de 
constitucionalidade das leis foram inseridas com a nova Constituição 
Federal, de 1988. Ampliou-se o rol de legitimados para iniciat iva, 
democratizando os mecanismos de acesso ao Judiciário, ao passo 
que foram diversificados os instrumentos de controle. A part ir de 
1988, também o governador possui legitimidade para demandar no 
controle abstrato.

Desse modo, a ampla legitimação, a consagrada e ciência e a 
pronta celeridade desse novo modelo - com possibilidade de suspensão 
imediata da e cácia da norma questionada mediante pedido de 
cautelar - inviabilizam a vetusta interpretação de que o Chefe do Poder 
Executivo poderia simplesmente deixar de cumprir a lei, alegando a 
inconstitucionalidade. Outro não é o entendimento do professor 
Gilmar Ferreira Mendes, em excepcional estudo sobre o controle de 
constitucionalidade no Brasil:

Outra questão de relevo neste contexto refere-se à possibilidade ou 
não de que o Executivo deixe de cumprir decisão legislativa com 
fundamento em uma alegada inconstitucionalidade. A controvérsia, 
que, sob o regime constitucional anterior, ganhou alguma densidade 
doutrinária e jurisprudencial, perdeu, certamente, muito do seu 
signi cado prático em face da nova disciplina conferida à ação direta 
de inconstitucionalidade. A outorga do direito de propositura aos 
Chefes do Executivo federal e estadual para propor a ação direta 
retira, senão a legitimidade desse tipo de conduta, pelo menos na 
maioria dos casos, a motivação para a adoção dessa conduta de quase 
desforço no âmbito do Estado de Direito10.

A despeito do entendimento praticamente pací co na doutrina 
nacional e estrangeira mais abalizada sobre o tema, é importante 
destacar que alguns autores1111 ainda insistem na possibilidade de 
descumprimento das normas inconstitucionais pelo Chefe do Executivo. 
E, para tanto, citam digressões realizadas pelo ministro Moreira 
Alves, quando do julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº221, em 1990, a saber:

10 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. São Paulo: 
Celso Bastos Editor, 1998, p. 312; MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. 3ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 1999, p. 135.

11 Nessa linha, DUTRA JÚNIOR, José. Recusa ao cumprimento, pelo Chefe do Executivo Estadual ou 
Distrital, de lei manifestamente inconstitucional: limites e possibilidades numa perspectiva atual. In: Livro 
de Teses. XXIX Congresso Nacional de Procuradores de Estado. Volume I, out/2003, p. 159-171.  
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�Em se tratando de lei ou ato normativo com força de lei, os 
Poderes Executivo e Legislativo, por sua Chefia � e isso mesmo 
tem sido questionado com o alargamento da legitimação 
ativa na ação direta de inconstitucionalidade -, podem tão-só 
determinar a seus órgãos subordinados que deixem de aplicar 
administrativamente as leis ou atos com força de lei que 
considerem inconstitucionais ...�.

Mais uma vez, aponta-se para os riscos de uma interpretação 
precipitada. É preciso, in icialmente, destacar que o efeito vinculante 
das decisões proferidas no controle de constitucional idade não 
se estende a todos os argumentos despendidos pelo relator, mas 
se adstringe aos motivos determinantes e à parte disposit iva da 
decisão, não alcançando o raciocínio periférico. Tal advertência é 
válida porque a divagação real izada pelo ministro Moreira Alves, 
na hipótese concreta, atuou de maneira anci lar e subsidiária, d ita 
apenas de passagem, uma vez que não se mostrava pert inente ao 
desl inde da questão examinada. Cumpre consignar, ainda, que 
os votos que se seguiram ao do relator não chegaram sequer a 
mencionar o tema, o que revela a inviabil idade de concluir como 
se o Tribunal t ivesse f irmado um posicionamento sobre o assunto. 
Mesmo porque, em se tratando de tópico da mais alta relevância, 
seria um verdadeiro exagero conferir efeito v inculante aos obiter 
dicta , ou seja, aos comentários marg inais real izados por algum 
dos ministros que compõem a Corte Suprema, ao proferir seu 
voto1212. Dessarte, qualquer tentativa de vincular o pensamento do 
ministro Moreira Alves e, pior, o entendimento da Corte Suprema 

12 Nessa linha, mais uma vez, socorre-se dos ensinamentos do professor Gilmar Mendes: Problema de 
inegável relevo diz respeito aos limites objetivos do efeito vinculante, isto é, à parte da decisão que tem efeito 
vinculante para os órgãos constitucionais, tribunais e autoridades administrativas. Em suma, indaga-se, tal 
como em relação à coisa julgada e à força de lei, se o efeito vinculante está adstrito à parte dispositiva da 
decisão (Urteilstenor; Entscheidungsformel ) ou se ele se estende também aos chamados fundamentos determinantes 
(tragende Gründe), ou, ainda, se o efeito vinculante abrange também as considerações marginais, as coisas 
ditas de passagem, isto é, os chamados obiter dicta. MENDES, Gilmar Ferreira. Controle Concentrado de 
Constitucionalidade. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 339. Por  m, conclui o renomado autor que tanto a 
parte dispositiva da decisão, quanto os fundamentos determinantes, possuiriam efeito vinculante, mas 
não os obiter dicta. E esclarece, quanto à necessidade de distinção entre o que, em uma decisão, deve 
ser considerado motivo determinante e o que deve ser tido como raciocínio secundário: Aqui, a gura-
se fundamental a distinção entre �ratio decidendi� e �obter dictum�, tendo em vista a necessidade ou 
a imprescindibilidade dos argumentos para formação da decisão obtida (Cf. sobre o assunto, Winfried 
Schlüter, Das Obiter Dictum, Munique, 1973, p. 77 s). Embora possa haver controvérsias sobre a distinção 
entre �ratio decidendi� e �obter dictum�, é certo que um critério menos impreciso indica que integra a «ratio 
decidendi» premissa que não possa ser eliminada sem afetar o próprio conteúdo da decisão (Cf. Schlüter, op. 
cit., p 85). RE (ED) nº 194.662-BA.
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à possibil idade de o Chefe do Executivo deixar de cumprir as 
leis por entendê-las inconstitucionais, mostra-se despropositada, 
açodada e inoportuna13.

Assim, ainda que se entenda que a norma é manifestamente 
inconstitucional, deverá esta ser obedecida por todos, inclusive pela 
Administração Pública, mas, paralelamente, deverá o Chefe do Executivo 
socorrer-se do Judiciário, a  m de que por meio deste se declare a 
inconstitucionalidade. Desta forma, consolida-se e concretiza-se o Estado 
Democrático de Direito.

13 O professor Luís Roberto Barroso possui a mesma linha de interpretação, no sentido de considerar o 
argumento do Ministro Moreira Alves apenas um obter dictum. Ver em BARROSO, Luís. O Controle de 
Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 70. 
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1 INTRODUCCIÓN

Señor Presidente de la Asociación Nacional de Procuradores de 
Estado de Brasil (ANAPE), Procurador Juliano Dossena,

Señor Presidente de la Asociación de Procuradores del Estado de 
Alagoas (APEAL), Procurador Flávio Cavalcanti Gomes de Barros,

Señores y señoras Procuradores de Estado,

Deseo en primer lugar expresarles el placer que me produce poder 
clausular el Congreso Nacional de Procuradores de Estado en esta su 
XXXVI edición. Es un honor el que me brindan, máxime sabiendo de 
la importancia que tienen para todos ustedes estas reuniones anuales 
como foros de intercambio y debate, y cómo no, de enriquecimiento 
recíproco, y como plataformas para dar a conocer su actuación y rendir 
cuentas de ella.

De ahí la elección del tema de mi conferencia: �Desafíos y retos de la justicia 
administrativa en pleno siglo XXI�. Pretendo así formular una serie de re exiones 

*1 Texto del discurso leído por el autor Juan Ramón Fernández Torres, en la sesión de clausura del XXXVI 
Congreso Nacional de Procuradores del Estado celebrado en Maceió-Alagoas (Brasil), el pasado 19 de 
noviembre de 2010.

*2 Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Complutense de Madrid.
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sobre el porvenir de la justicia administrativa que, como el nuestro, tal como 
decía el ilustre pensador francés Montaigne11, no es el fruto del azar, sino más 
bien el resultado de lo que es y de lo que ha hecho, así como de los medios 
empleados para ello.

Lo hago desde la íntima convicción de que la justicia administrativa 
existe y tiene un porvenir. Mi convicción tiene su origen en una 
constatación que espero compartan todos: la justicia administrativa ha 
tenido la virtud de con gurarse, a lo largo del tiempo y al compás de 
los desafíos abordados, como un garante fundamental del Estado de 
Derecho y un e caz protector de las libertades2. Sólo la voluntad decidida 
de avanzar con ere a la misma el vigor y la fuerza que son precisos para 
hacer frente a los desafíos y retos actuales.3

El repaso del nacimiento y desarrollo ulterior de la justicia administrativa 
en su lugar de origen, la Francia revolucionaria, y en España hacen posible 
percibir su papel esencial en la consolidación del Estado de Derecho y la tutela 
efectiva de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

2 LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA COMO GARANTE ESENCIAL DEL 
ESTADO DE DERECHO Y PROTECTORA EFICAZ DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS.

No hay azar de la historia en el nacimiento de la jurisdicción 
contencioso-administrativa y del Derecho Administrativo. Como 
señala el Profesor García de Enterría, �la justicia administrativa fue una 
creación jurídica enteramente nueva, que carecía de raíces en los grandes 
fundamentos históricos en que se arraiga todo el Derecho occidental 
(Derecho Romano, Derecho germánico, ius commune medieval o moderno, 
el common law, el Derecho Natural y de Gentes �salvo, como veremos, en 
las construcciones de ROUSSEAU y de LOCKE-). Surge súbitamente 
con la Revolución Francesa, en el mismo año 1789, se a rma en el siglo 

1 Con la cita de Horacio, Montaigne a rma que �el alma alegre del presente no tendrá ninguna preocupación 
por lo que siga�, subrayando de este modo la futilidad de los oráculos y las predicciones, y agrega que 
habría debido �resolver mis asuntos por la suerte de los dados antes que por estos sueños� (vid. Montaigne, 
�Essais�, Libro I, capítulo XI, �Des prognostications�, en �Oeuvres complètes�, Gallimard, París, 1962, pg. 45).

2 Vid. por todos, E. García de Enterría, �Las Transformaciones de la Justicia Administrativa: de Excepción 
Singular a la Plenitud Jurisdiccional. ¿Un cambio de Paradigma?�, Thomson-Civitas, Madrid, 1ª ed., 2007, 
pg. 145, entre otras.

3 A juicio de P. Mazeaud, �levantar los desafíos� a los que es sometida la justicia es �lo que le da fuerza� (vid. 
�La loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif�, en AAVV., �Mélanges en 
l�honneur de Daniel Labetoulle�, Dalloz, París, 2007, pg. 615).
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XIX, conocerá ya un espectacular despliegue a lo largo del XX, y se nos 
aparece, recién inaugurado el siglo XXI, tras las reformas generalizadas en 
el último cambio de siglo en una buena parte de los países europeos, entre 
los cuales el nuestro, virtualmente cerrada, apenas precisada ya de algún 
retoque técnico, como pieza central del orden democrático sustantivo y 
de lo que se ha convenido en llamar Estado de Derecho�4.

Recuérdese que el principio de separación de las autoridades 
administrativas y judiciales sancionado por la Ley de 16 y 24 de agosto 
de 1790 estimula la aparición de un control interno de la actuación 
administrativa5. La iniciativa de una distinción entre las funciones de 
administrar y de juzgar se origina en gran medida en la propia personalidad 
del emperador Napoleón, empeñado en �concentrar la autoridad y hacer 
el uso más adecuado�6 y en crear a partir de 1806 una comisión del 
contencioso en el seno del Consejo de Estado. Pero de ahí a la institución 
de una verdadera jurisdicción especializada en la  scalización de la 
actuación de los poderes públicos, que además se ponga al servicio de 
la defensa del interés general y de los derechos y libertades individuales, 
existe una gran distancia.

Baste pensar en todas las ocasiones en las que la jurisdicción 
contencioso-administrativa atraviesa momentos críticos en Francia y 
España, que amenazan incluso su propia existencia, como consecuencia 
de la con uencia de distintos factores y circunstancias. En Francia, el 
Consejo de Estado se ve sometido a pruebas decisivas en distintos períodos 
de su historia, de los que logra salir reforzado incluso7. En España, la 
jurisdicción contencioso-administrativa conoce unos comienzos difíciles 

4 Vid. E. García de Enterría, �Las Transformaciones de la Justicia Administrativa: de Excepción Singular a la Plenitud 
Jurisdiccional. ¿Un cambio de Paradigma?�, cit., pgs. 11 y 12.

5 Vid. sobre el tema, por todos, J. Chevallier, �L�élaboration historique du principe de séparation des pouvoirs de la 
juridiction administrative et de l�administration active�, LGDJ 1970; del mismo autor, �Du principe de séparation au 
principe  de dualité �, Revue Française de Droit Administratif (1990)5, pgs. 712-723.

6 Vid. F. Burdeau, �Historie du droit administratif�, PUF, París, 1995, pg. 66. 

7 Repárese en varios momentos relevantes:
 - en 1828, Dupin denuncia, entre otros extremos, la falta de rigor y de imparcialidad del Consejo de Estado, 

que a su juicio es �precario�, así como �el procedimiento mismo, las formas, los plazos, las nulidades, las 
pérdidas, las multas�� (vid. F. Burdeau, �Historie du droit administratif�, cit., pg. 91) ;

 - más tarde, en 1865 una enmienda proponiendo la supresión de los Consejos de Prefectura es frenada en el 
último instante;

 - en 1871, O. Barrot postula el reenvío de todo el contencioso-administrativo a la jurisdicción ordinaria, 
puesto que �la justicia debe ser una como el derecho�. Sin embargo, su nominación un año más tarde como 
vicepresidente del Consejo de Estado, en detalle el 30 de julio de 1972, calma su espíritu uni cador de las 
jurisdicciones;
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y experimenta vicisitudes muy complejas, incluidos una supresión, 
como consecuencia de la uni cación de fueros decretada en 1868, y una 
suspensión en 1938 (en plena Guerra Civil) en bloque, sin reserva alguna, 
del recurso contencioso-administrativo contra los actos del Estado8, pese 
a lo cual acaba consolidándose.

Sin embargo, tanto en Francia, cuna de la justicia administrativa, 
como en España ésta se cimienta al cabo de los años como un garante 
esencial del Estado de Derecho. En su origen, se concibe como un 
instrumento dirigido a atemperar la autoridad absoluta del Estado y sus 
reglas son ante todo tan sólo reglas de equidad, pero con el tiempo se 
convierten en reglas de derecho capaces de conciliar, en el marco de un 
régimen democrático, las prerrogativas  de poder público fundadas en la 
defensa del interés general y los derechos de los individuos.

Semejante cambio sólo es posible como consecuencia de la 
superación de varios retos por parte de la justicia administrativa, que se 
encuentran en su propia esencia: por una parte, conjugar la presencia de 
un juez especialista �el juez de lo contencioso-administrativo- con su 
Derecho �el Derecho administrativo-; y, por otra, ganar la con anza de 
los justiciables. En cuanto al primero de dichos retos, hunde sus raíces en 
la Resolución francesa y en el surgimiento del Derecho Administrativo9, 
manifestándose todavía hoy de formas diversas:

 - en 1962, tienen lugar dos graves acontecimientos: por un lado, mediante dictamen de 1 de octubre, el 
Consejo de Estado se declara de forma abrumadoramente mayoritaria contrario a la revisión constitucional 
por medio de un referéndum directo del artículo 11; y, por otro, por medio de su sentencia de 19 de octubre 
(Canal, Robin et Godot, Rec. pg. 552), el Consejo de Estado anula la orden de 1 de junio de 1962, que crea en 
relación con los acontecimientos de Argelia una jurisdicción penal de excepción (la �Cour militaire de justice� ), 
lo que motiva la reacción furibunda del Presidente de la República, el General De Gaulle, que la considera 
un acto político hostil y una ilegítima usurpación de poder, motivos por los que decide tener dicho fallo 
por �nulo y no avenido� y �aportar por la Ley a este Cuerpo abusivo la reforma que se impone� (vid. Ch. de 
Gaulle, �Mémoires d�espoir�, tomo 2, �L�effort 1961-��, Plon, París, 1971, pgs. 76 y 78).

8 Vid. a este propósito J.R. Fernández Torres, �La formación histórica de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(1845-1868)�, Civitas, Madrid, 1998; del mismo autor, �Historia legal de la Jurisdicción contencioso-administrativa 
(1845-1998)�, Iustel, Madrid, 1ª ed., 2007; y �Capítulo 7. La formación histórica de la jurisdicción contencioso-
administrativa (1845-1998)�, en M. Lorente Sariñena (directora), �La jurisdicción contencioso-administrativa 
en España. Una historia de sus orígenes�, Cuadernos de Derecho Judicial, CGRJ, Madrid, 1ª ed., 2009, pgs. 
267-290.

9 Vid. sobre el particular, E. García de Enterría, �La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público 
europeo tras la Revolución Francesa�, Civitas, Madrid, 2ª ed., 2001, pgs. 124 y ss. E. Lafarrière es el primer 
autor francés que declara como pieza clave del modelo de control de la Administración �la institución 
de tribunales administrativos� como únicos depositarios �de las atribuciones de orden jurisdiccional� en 
materia administrativa (vid. �Traité de la jurisdiction administrative et des recours contentieux�, Berger Levrault et 
Cie, París, 1887, tomo I, pgs. 13 y ss.).
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a)  el Derecho Administrativo se moldea como un derecho par-
ticular adaptado a su objeto especí co, que es la cosa pública, 
resultante �de las solidaridades entre los hombres�10 y, por lo 
tanto, del interés de todos, lo que el tomismo cali ca como 
�bien común� y en la actualidad se expresa como interés públi-
co o interés general. Uno de los grandes méritos de la justicia 
administrativa es precisamente la conciliación entre el Derecho 
Administrativo y su objeto concreto. Ello se traduce en la de -
nición como ámbito de aplicación del Derecho Administrativo 
el campo de propio de la acción pública11. Lo expresa a la per-
fección M. Hauriou, al de nir el Derecho Administrativo como 
aquella �rama del Derecho público que regula: 1º la organiza-
ción de la empresa, la Administración Pública y las diferentes 
personas administrativas en las que se encarna; 2º los poderes 
y los derechos que poseen estas personas administrativas para 
gestionar los servicios públicos; 3º el ejercicio de estos poderes 
y derechos por la prerrogativa��12. También se re eja en la 
de nición de Derecho Público formulada por L. Duguit, según 
la cual éste �es el conjunto de las reglas de Derecho que se apli-
can al Estado y, en nuestra doctrina, a los gobernantes y a sus 
agentes, en sus relaciones entre ellos y con los particulares�13. 
La adecuación entre un régimen jurídico concreto (el del De-
recho Administrativo) y un objeto preciso (el interés público) 
se mani esta de igual forma en la propia  nalidad del Derecho 
Administrativo, consistente en la conciliación entre el interés 
general14 y los intereses de los particulares15.

10 Vid. E. Zoller, �Introduction au droit public�, Dalloz, 1ª ed., 2006, pg. 18.

11 La jurisprudencia subraya que existe un cuerpo irreductible de reglas de naturaleza pública, cuya aplicación 
compete a los jueces y Tribunales contencioso-administrativos, lo que explica que en Francia el Tribunal 
de Con ictos confíe a los mismos, en materia de arbitraje internacional, �el control de la conformidad de la 
sentencia a las reglas imperativas del derecho público francés� referentes a ciertos contratos públicos (TC 
de 17 de mayo de 201, Institut national de la santé et de la recherche médicale et Fondation Letten F. Saungsted ).

12 Vid. M. Hauriou, �Précis de droit administratif et de droit public�, 12ª ed. de 1933, reedición de P. Delvolvé y F. 
Moderne, Dalloz, París, 2002, pg. 20.

13 Vid. L. Duguit, �Manuel de droit constitutionnel�, 4ª ed. de 1923, reedición, París, Dalloz, 2007, pg. 35.

14 La conocida Sentencia del Tribunal de Con ictos francés de 8 de febrero de 1873 Blanco (Rec. pg. 62) se 
re ere a �los derecho del Estado�.

15 Vid. como ejemplos de conciliación de los intereses públicos y privados, en la jurisprudencia francesa, desde 
las clásicas Sentencias del Consejo de Estado de 19 de mayo de 1933 (CE Ass., Benjamin et Syndicat d�initiative de 
Nevers, Rec. pg. 541) y 28 de mayo de 1971 (CE Ass., Ministre de l�équipement c/ Fédération de défense des personnes 
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b) la justicia administrativa se forja a través de la simbiosis de los 
términos que la componen, justicia por un lado, y administra-
tiva por otro. La fortaleza de los jueces y magistrados especia-
listas de lo contencioso-administrativo estriba precisamente en 
su independencia e imparcialidad, y además en una formación, 
experiencia y carrera que les permiten comprender y conocer a 
fondo el objeto concreto de su actuación, es decir, la conciliaci-
ón entre el interés general y los intereses particulares.

En Francia, uno de los retos fundamentales de la justicia 
administrativa estriba en lograr transformar la  gura decimonónica del 
administrador-juez, concebido como regulador del poder del Estado, 
en un verdadero juez-administrador, que juega un papel esencial como 
sostén del Estado de Derecho. Para ello, es indispensable la separación 
orgánica de la justicia administrativa y la Administración activa, como 
presupuesto insoslayable de su independencia y objetividad, lo que es 
fruto de un proceso con algunos altibajos. Para muestras, los siguientes 
botones:

a) la con guración de la jurisdicción contencioso-administrativa 
como una jurisdicción delegada en virtud de lo dispuesto en la 
Ley de 24 de mayo de 1972 y el abandono de la teoría del mi-
nistro-juez tienen lugar en paralelo a diferentes manifestaciones 
de rechazo a la existencia misma de la justicia administrativa e, 
incluso, de un gran proceso de depuración general acontecido 
en 1879;

b)  la creación de los tribunales administrativos en sustitución de 
los consejos de prefectura se sitúa en plena postguerra, con 
todas las di cultades de toda índole que ello entraña;

c)  la instauración de los tribunales administrativos de apelación y 
la atribución de la gestión de las jurisdicciones administrativas 
al secretariado del Consejo de Estado están motivadas lisa y 
llanamente por la necesidad de evitar el colapso de los órganos 
judiciales a mediados de la década de los ochenta del siglo XX.

concernées par le projet denómmé �Ville nouvelle Est�, Rec. pg. 409) a las más recientes de 10 de enero de 2001 
(CE Ass., Confédération nationale des radios libres, Rec. pg. 29) y 11 de mayo de 2004 (CE Ass., Association ACI et 
autres, Rec. Pg. 197), en relación con la modulación de los efectos temporales de las anulaciones judiciales y 
el criterio de la urgencia en la tutela cautelar, de forma respectiva.
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En España por su parte, la creación de una auténtica justicia 
administrativa sin parangón constituye el mérito indiscutible de una 
Ley excepcional, la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa de 27 de diciembre de 1956, que es dictada en plena 
dictadura franquista, pero que tiene, entre sus numerosos méritos, la 
virtud extraordinaria de jurisdiccionalizar en su totalidad y de forma 
de nitiva los Tribunales contencioso-administrativos, que se convierten 
en un orden especializado dentro del poder judicial con todas sus 
consecuencias, así como de sentar un principio de especialización técnica 
de los magistrados que integran dichos Tribunales, gracias a lo cual éstos 
hacen suyas las técnicas más destacadas y e caces de control contencioso-
administrativo16.

A esta independencia orgánica y funcional se unen unas 
competencias adecuadas y una experiencia precisa para el desempeño 
del cargo. De lo primero dan fe de la cláusula general y el carácter 
pleno y necesariamente subjetivo de la jurisdicción contencioso-
administrativa, que faculta a los justiciables a formular cualesquiera 
clase de pretensiones frente a toda forma de actuación administrativa 
(disposiciones generales, actos administrativos expresos y presuntos, 
inactividad material y actuación material constitutiva de vía de hecho) 
y la obtención de distintos pronunciamientos, anulatorios los más en 
razón de la con guración impugnatoria de la mayor parte de los recursos 
contencioso-administrativos, pero además el reconocimiento de una 
situación jurídica individualizada y la adopción de todas las medidas 
adecuadas para su pleno restablecimiento, incluida la indemnización de 
daños y perjuicios, y condenas de hacer y hasta de no hacer o abstenerse 
(artículos 25 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa).

El juez de lo contencioso-administrativo debe estar en medida de 
afrontar tareas muy diversas, entre las que sigue destacando la revisión 
de actos y disposiciones a través de los correspondientes procesos 
impugnatorios, lo que en Francia se articula a través del recurso por 
exceso de poder, concebido como una suerte de síntesis entre la función 
de administrar y la de juzgar17.

16 16 Vid. al respecto, J.R. Fernández Torres, �Historia legal de la Jurisdicción contencioso-administrativa (1845-1998)�, 
cit., pgs. 869 y ss.

17 17 M. Hauriou lo tilda de �recurso jerárquico, hcho contencioso�, em tanto que instrumenta de �policía 
jurídica� (vid. �Précis de droit administratif�, cit., pg. 404). Vid. una síntesis de su signi cado y alcance, em R. 
Chapus, �Droit du contentiux administratif�, Montchrestien, París, 4ª ed., 1993, pgs. 138 y ss.
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De la segunda, la experiencia, da testimonio en España la 
existencia de una verdadera carrera profesional que posibilita el paso 
por diferentes destinos jurisdiccionales, en órganos impersonales 
y colegiados, así como el desempeño de otros puestos, ya sea en el 
órgano de gobierno de los jueces o en el gabinete técnico del Tribunal 
Supremo como letrados, entre otros.

En Francia, por su parte el carácter complementario, que no 
antitético (en todo caso, desde la revisión constitucional de 23 de julio 
de 2008) de las funciones consultivas y jurisdiccionales del Consejo de 
Estado, permite de manera muy acusada una mejor adaptación del juez 
de lo contencioso-administrativo a las exigencias propias del control de la 
actuación de las autoridades administrativas.

La historia de la jurisdicción contencioso-administrativa revela 
que la introducción de la especialización jurisdiccional representa un 
factor decisivo para conferir credibilidad y efectividad al control judicial 
de la Administración, el respeto del interés general, la utilidad común 
y, muy en particular, los derechos fundamentales y libertades públicas. 
El amplio control de fondo ejercitado por los Tribunales contencioso-
administrativos sobre la actuación administrativa, incluida la adoptada 
al amparo de potestades discrecionales, a través de distintas técnicas, 
incluidos los principios generales del Derecho (el de la interdicción de 
la arbitrariedad de los poderes públicos consagrado por el artículo 9.3 
de la Constitución Española, en particular) no tiene parangón en países 
que carecen de una jurisdicción especializada equivalente a la justicia 
administrativa de Francia o España.

Hablaba de retos hace un momento. Al primero de ellos, la 
adecuación o sintonización entre un juez especializado y su derecho, ya 
he hecho referencia. El segundo desafío consiste en ganar la con anza 
de los justiciables, clave de la consolidación de nitiva de la justicia 
administrativa. Su consecución requiere dar dos pasos inexcusables: por 
una parte, situar la primacía del Derecho y la tutela de los derechos como 
claves de bóveda de la actuación jurisdiccional y, por otro, lograr una 
justicia que sea efectiva y e caz al mismo tiempo.

Hoy por hoy, tanto en Francia como en España la preeminencia 
del Derecho y la garantía de los derechos son consustanciales al ejercicio 
de la función jurisdiccional y, muy en especial, de los jueces y Tribunales 
contencioso-administrativos. La utilización en España de un sistema de 
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cláusula general para determinar la extensión de la jurisdicción contencioso-
administrativa, sin excepciones ni  suras, en estricta observancia de 
los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 24, 103.1 y 
106.1 de la Constitución Española, cierra el paso a toda pretensión de 
excluir del control judicial la más que dudosa categoría del acto político, 
asegurando por el contrario el sometimiento al examen de los Tribunales 
contencioso-administrativos de los actos discrecionales18. Semejante 
delimitación del ámbito de actuación de los órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa corrobora el acierto del cali cativo que G. 
Jèze dedica hace casi noventa años al recurso por exceso de poder: es �el 
arma más e caz, más económico y más práctico que existe en el mundo 
para defender las libertades individuales�19.

La prevalencia del Derecho se mani esta igualmente en la 
integración plena del derecho internacional en el ordenamiento interno 
(según lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución francesa y el 
artículo 93 de la Constitución Española, de manera respectiva)20.

En Francia, distintos autores subrayan también el papel relevante 
del juez de lo contencioso-administrativo en el buen funcionamiento de 
la denominada cuestión prioritaria de constitucionalidad21, que en España 
está regulada en el artículo 163 de la Constitución Española y cuya suerte 
es dispar, en el mejor de los casos.

En todo caso, la primacía del Derecho tiene como corolario la tutela 
de los derechos fundamentales y libertades públicas. Es incontestable 
la función garantista desempeñada por la justicia administrativa, 
salvaguardando derechos y libertades frente a distintas formas de 
actuación administrativa lesivas para los mismos. Piénsese, por ejemplo, 

18 18 Vid. E. García de Enterría y T.R. Fernández, �Curso de Derecho Administrativo�, Thomson Civitas, Madrid, 
tomo II, 11ª ed., 2008, pgs. 616-618.

19 19 Vid. �Les libertes individuelles� , Annuaire de l�institut International de droit public, 1929, pg. 180.

20 20 A este propósito, en los últimos años se han producido importantes pronunciamientos judiciales, tales 
como la Sentencia De Groot en slot de 11 de diciembre de 2010 (SC Sect, Sté De Groot en slot allium BV et 
Société Bejo Zaden BV, Rec. pg. 512), que reconoce la fuerza de cosa interpretada al conjunto de los motivos 
de los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resuelven cuestiones prejudiciales, o la 
Sentencia Mme. Perreux de 30 de octubre de 2009 (CE Ass. Mme Perreux, Rec. p. 407), que por vez primera 
proclama la cualidad de juez de Derecho común de la aplicación del Derecho comunitario europeo del 
juez de lo contencioso-administrativo y admite que puedan oponerse Directivas no transpuestas a actos 
administrativos, entre otros.

21 21 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara dicho instrumento compatible con el Derecho 
comunitario en su Sentencia de 22 de junio de 2010 (Meoki y Abdeli, As-C-188/10 y C-189/10).
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en las libertades económicas, tales como la libertad de comercio y de 
industria o la libertad de competencia, que las Administraciones Públicas 
deben respetar y el juez de lo contencioso-administrativo debe asegurar 
que ello sea así en efecto. El robustecimiento judicial del principio de 
seguridad jurídica no es ajeno a este fenómeno de reforzamiento de los 
derechos fundamentales y libertades públicas. No es, por ello, casualidad 
la frecuente coincidencia de pareceres entre los Tribunales contencioso-
administrativos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos e, incluso, 
el mayor grado de protección de los derechos fundamentales y libertades 
públicas por parte de los primeros22.

22 22 Baste la cita de algún ejemplo destacado. Con fecha de 27 de marzo de 2003, la Sala Especial del artículo 
61 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial dicta el primer fallo en aplicación de la 
Ley de Partidos Políticos (Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio), declarando la ilegalización de �Herri 
Batasuna�, �Euskal Herritarrok� y �Batasuna�. Desde entonces se dictan otras dos sentencias en aplicación 
de la doctrina sentada entonces y varios autos en los correspondientes incidentes de ejecución de aquel fallo 
de 27 de marzo de 2003 por continuación o sucesión de los partidos ilegalizados, y se desestiman todos los 
recursos de amparo interpuestos contra dichas resoluciones (a salvo el Auto de 16 de mayo de 2009, anulado 
mediante Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de mayo de 2009). Todos estos pronunciamientos son 
 nalmente respaldados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Sentencia 70/2009, de 30 de 
junio, desestimatoria de la demanda interpuesta por dos de las tres formaciones políticas ilegalizadas por 
aquella Sentencia de la Sala Especial del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003, con fundamento en 
la ausencia de vulneración del artículo 11 del Convenio de Roma, que reconoce el derecho a la libertad de 
reunión y asociación. Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no hay intromisión en el derecho a 
la libertad de asociación cuando la disolución de un partido político se fundamenta en una norma con rango 
de Ley, se dirige a un  n legítimo y es necesaria en una sociedad democrática, como es el caso.

 Pueden aún citarse otros pronunciamientos recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que 
respaldan la actuación de los Jueces y Tribunales españoles y, muy en particular, los del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, entre ellas, las Sentencias de

 - 28 de septiembre de 2010 (Mangouras c. España, asunto nº 12050/04), que estima que la caución  jada en 
concepto de  anza para la liberación del capitán de un navío (el Prestige) causante de una catástrofe ecológica 
por valor de 3 millones de euros no es excesiva;

 - 2 de noviembre de 2010 (Vaquero Hernández y otros c. España, asunto nº 1883/03, 2723/03 y 4058/03), que 
entiende que el proceso a miembros de la Guardia Civil y a un Gobernador Civil acusados del asesinato de 
dos presuntos miembros de la organización terrorista ETA no infringe el derecho a un proceso equitat ivo 
proclamado por el artículo 6.1 del Convenio de Roma);

 - 6 de enero de 2010 (Vera Fernández-Huidobro c. España, asunto nº 74181/01, que considera que el proceso 
judicial al antiguo Secretario de Estado Rafael Vera no infringe el derecho a un proceso equitativo; o

 - 22 de diciembre de 2009 (Tapia Gasca et D. c. España, asunto nº 20272/06), que rechaza el alegato de una 
pretendida vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar proclamado por el artículo 8 del 
Convenio de 1950 basado en la supuesta inactividad e ine cacia de las autoridades españolas, sobre todo 
después de la presentación de la primera queja fundada en la imposibilidad de hacer ejecutar las decisiones 
judiciales que le otorgan la custodia de su hija, tras la fuga de su padre (cuando la niña tenía sólo dos años), 
así como en la falta de colaboración del ministerio público y de las autoridades judiciales en el curso de un 
muy largo proceso habiéndole alejado de ella.
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Por otro lado, la consecución de una justicia efectiva pasa forzosamente 
por el establecimiento de un sistema de tutela cautelar completo. Debe 
destacarse aquí el extraordinario esfuerzo del legislador francés en el curso 
de los últimos treinta años, a partir de las Leyes de 16 de julio de 1980 y 8 
de febrero de 1995, que con eren al juez de lo contencioso-administrativo 
auténticos poderes para imponer multas coercitivas y órdenes de hacer o de 
no hacer (�pouvoirs d�astreinte et d�injonction�)23.

La efectividad de la justicia administrativa se mide asimismo en 
atención a la importancia que con ere el juez a los efectos especí cos de 
las resoluciones que adopta, en fase de ejecución de sentencia, lo que en 
gran medida depende de las herramientas que el ordenamiento jurídico le 
proporcione. Baste un ejemplo: la Ley Jurisdiccional española de 13 de julio 
de 1988 faculta a Jueces y Tribunales para extender, en fase de ejecución de 
sentencia, los efectos de las sentencias  rmes que reconozcan situaciones 
jurídicas individualizadas a favor de personas determinadas en materia 
tributaria y de personal, a otras personas diferentes que se hallen en idéntica 
situación jurídica, en función de ciertas circunstancias (artículo 110).

En lo concerniente a la efectividad de la justicia administrativa, en 
Francia la implantación de procedimientos sumarios (�procédures de référé� ) 
por obra de la Ley de 12 de abril de 2000 y el esfuerzo por tramitar en 
plazo los restantes procedimientos de urgencia (p.e., los de expulsión del 
territorio nacional) se orientan en esta línea. Para muchos, constituye un 
hito sin parangón, al crear una cultura de la urgencia desde la toma de 
conciencia de la importancia del respeto de los plazos útiles en los que 
deben ser juzgados los asuntos.

Con este propósito se adoptan otras medidas auxiliares pero 
igualmente relevantes como la gestión de los expedientes o el tratamiento 
concreto de los asuntos simples o repetitivos).

No hay duda, por lo tanto, que la justicia administrativa se ha 
forjado a lo largo de dos siglos como una garantía e caz del Estado de 
Derecho.

23 Un ejemplo de su uso estriba en las órdenes dirigidas a la Administración titular de la potestad reglamentaria 
para adoptar los decretos que entrañan de manera necesaria la ejecución de Leyes (vid. la Sentencia CE de 
19 de mayo de 2006, Syndicat nacional des osthéopathes de France et registre des osthéopathes de France, Rec. T.706, que 
impone al Primer Ministro, bajo amenaza de multa coercitiva de 2000 euros por día de retraso, la obl igación 
de adoptar en el plazo máximo de seis meses los decretos de aplicación del artículo 75 de la Ley de 4 de 
marzo de 2002).
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3 EL RETO DEL LOGRO DE UNA JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CALI-
DAD SIN MERMA DE SU IDENTIDAD

Qué duda cabe que administrar una justicia de calidad representa 
un desafío considerable al que ningún Juez o Tribunal puede renunciar, 
más aún si pertenece al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
La con anza de los justiciables en la justicia administrativa (y, sin duda, y 
no en menor grado, la descon anza en las Administraciones Públicas, así 
como en las vías de resolución de con ictos de carácter preprocesal, tales 
como los recursos administrativos) lleva a un incremento continuado e 
ininterrumpido de la litigiosidad.

Dicho desafío debe pasar en primer lugar por la con rmación de la 
independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, 
verdadero fundamento de �la con anza que los tribunales deben inspirar 
a a los justiciables en una sociedad democrática�24. Preservar los principios 
de independencia e imparcialidad exige una especial atención de los 
Poderes públicos y de los Jueces y Tribunales contencioso-administrativos 
a varias cuestiones.

En primer lugar, la imparcialidad se asegura a través de la posibilidad 
de la utilización de diversas técnicas, tales como el deber de abstención y 
la recusación, y de construcciones jurisprudenciales como la teoría de las 
apariencias25. En Francia, el fortalecimiento de la separación entre las 
actividades consultivas y las jurisdiccionales del Consejo de Estado a resultas 
de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos26 y la nueva 
regulación del �informador público� (el �rapporteur public�, que sustituye al 
antiguo �comisario de gobierno�)27 persiguen la misma  nalidad.

En segundo lugar, no puede negarse el interés creciente que 
suscita la cuestión relativa a la extensión y límites de las relaciones de la 
justicia con la sociedad y, más en detalle, con la prensa, los operadores 
económicos y sociales e, incluso, los grupos de presión. Por un lado, se 

24 Sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos de 1 de octubre de 1982, Piersack c/ Bélgica, asunto nº 
8692/79, § 30.

25 Así, Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1 de octubre de 1982, (Piersack c/ Bélgica, 
asunto nº 8692/79, § 30), y 6 de junio de 2000 (Morel c/ Francia, asunto nº 3430/96, § 40).

26 Vid. el Derecho nº 2008-225, de 6 de marzo de 2008, relativo a la organización y al funcionamiento del 
Consejo de Estado.

27 Vid. el Derecho nº 2009-14, de 7 de enero de 2009, relativo al informador público de las jurisdicciones 
administrativas y al desarrollo de la audiencia ante estas jurisdicciones.
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enfatizan los deberes de discreción y reserva de los jueces en tanto que 
�imperativos superiores de la justicia y (de) la grandeza de la función 
judicial�28, y, por otro, se apela a la necesidad de conciliarlos al mismo 
tiempo con la imprescindible transparencia de la justicia y de la libertad 
de opinión de cada uno.

No menor es el interés que merece el tema de la imparcialidad 
del juez en relación con sus propias convicciones y sus pertenencias y 
adscripciones personales, cualesquiera que sean29. Nada impide que el 
juez tenga unas u otras convicciones personales. Ahora bien, el ejercicio 
por el juez de su libertad no debe mermar las expectativas legítimas de 
los justiciables en cuanto a la apariencia de equidad del proceso. Falta a 
día de hoy un repertorio de prácticas deontológicas de los jueces de lo 
contencioso-administrativo que dé respuesta a este tema30.

Conseguir una justicia administrativa de calidad demanda asimismo 
un gran esfuerzo de explicación y de rendición de cuentas. Es necesaria más 
transparencia, no ya del propio acto de juzgar, que por de nición reviste 
carácter público, sino más bien de la exposición al público de su actividad. 
Es igualmente indispensable redoblar esfuerzos en materia de motivación: 
lejos de laconismos o/y fórmulas estereotipadas, las resoluciones deben 
contar con una sólida motivación, que además sea comprensible, so pena 
de transformar el arbitrio judicial en un burdo ejercicio de arbitrariedad 
que la mejor doctrina denuncia con rotundidad3131. Asimismo se antoja 
imprescindible hacer el procedimiento contencioso-administrativo más 
previsible, sencillo, e caz y económico para los justiciables: en este sentido, 
son bienvenidos cualesquiera iniciativas dirigidas a la implantación de 
calendarios de instrucción de procedimientos o a la desmaterialización de 
los procedimientos posibilitando que los demandantes puedan adquirir 
conocimiento en línea (�on-line� ) del estado de la tramitación de los litigios.

28 La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2002 (Lavents c/ Letonia), 
a propósito de las declaraciones a la prensa de un juez penal constatando la culpabilidad del imputado, 
declara que �la discreción que se impone a las autoridades judiciales cuando están llamadas a juzgar, debe 
conducirlas a no utilizar la prensa, incluso para responder a provocaciones; así lo quieren los imperativos 
superiores de la justicia y la grandeza de la función judicial�.

29 En este sentido resulta de interés la consulta del trabajo de S. Guinchard, �Peut-on être bouddhiste ou chrétion ou 
juif ou libre penseur ou fran-maçon et juge?�, Edilaix, Aix-en-Provence, 2003, pgs. 203 y ss.

30 En Francia, la Ley Orgánica nº 2007-287, de 5 de marzo de 2007, relativa al reclutamiento, la formación 
y la responsabilidad de los magistrados, confía en su artículo 18 la elaboración de un repertorio de 
prácticas deontológicas de los jueces, que ha sido público en fechas recientes por el Consejo superior de la 
magistratura.

31 Vid. por todos, T.R. Fernández, �Del arbitrio y de La arbitrariedad judicial�, Iustel, 1ª ed., 2005.
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En esta misma dirección se orientan los esfuerzos tendentes a 
dar a conocer mejor los pronunciamientos judiciales. No se trata sólo 
de poner el acento en los comunicados de prensa, que acompañan 
con explicaciones las resoluciones judiciales que ponen  n a los 
procedimientos. Se trata también de crear plataformas informáticas 
en forma de servidores que contengan en su integridad los fallos que 
constituyan jurisprudencia, en aras de una mejor difusión. En España, 
el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) constituye un órgano 
dependiente del Consejo General del Poder Judicial (artículo 107.10 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial), que desde su creación en 1997 
recopila, sistematiza y difunde las sentencias dictadas por el Tribunal 
Supremo y los restantes órganos judiciales colegiados. En concreto, 
desarrolla un sistema de difusión de las sentencias y otras resoluciones 
judiciales, que descansa sobre tres elementos: primero, la publicación 
o cial de las sentencias y otras resoluciones del Tribunal Supremo y 
demás órganos judiciales colegiados, disponibles mediante un buscador 
en línea, libremente accesible y gratuito (previa desagregación de los 
datos personales de las partes intervinientes en los asuntos); segundo, el 
suministro de las mismas empresas llamadas �infomediarias�, por medio 
de un precio público, en soporte digital estructurado en la forma debida 
y en las condiciones antedichas; y, tercero, el suministro de aquéllas y 
en idénticas condiciones, pero sin exacción de precio público, a ciertas 
entidades y organismos para su utilización sin  nalidad comercial.

En este contexto, a falta de una ordenación especí ca hasta hoy, 
el CENDOJ viene ocupándose de la gestión de la reutilización de 
las sentencias y demás resoluciones judiciales, es decir, lo que la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, de ne como �el uso de documentos 
que obran en poder de las Administraciones y organismos del sector 
público, por personas físicas o jurídicas, con  nes comerciales o 
no comerciales, siempre que dicho uso no constituye una actividad 
administrativa pública� (artículo 3.1, idéntico al precepto correlativo 
de la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reutilización de la 
información del sector público). Con fecha de 28 de octubre de 2010, 
el Consejo General del Poder Judicial aprueba un reglamento de 
reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales en desarrollo 
de la citada Ley 37/2007, que prevé la sujeción de la reutilización de las 
mismas a un régimen de autorización administrativa previa a través 
del otorgamiento de licencias-tipo a cualesquiera �agentes potenciales 
del mercado� (artículo 6.1 de la Ley 37/2007).



Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 38, p. 227-244, 2012

Desafíos y retos de la justicia administrativa en pleno siglo XXI 241

En Francia, existe un proyecto denominado �Ariane integral�, 
consistente en la creación antes de enero de 2012 de una base de 
datos exhaustiva de las sentencias y otras resoluciones judiciales de los 
Tribunales contencioso-administrativos, a partir de los fondos y de los 
procedimientos de volcado de resoluciones judiciales existentes en �Ariane 
Archives�, que a día de hoy no son sistemáticos y completos, motivo por el 
que tanto expertos como editores reclaman su puesta en marcha. Dicho 
proyecto contempla ofrecer al público el contenido íntegro y actualizado 
de la base de datos con sujeción a un régimen de reutilización al amparo 
de la suscripción de una licencia de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley de 17 de julio de 1978.

Es palmario que la con anza de los justiciables en la justicia 
administrativa puede perderse, si no sólo no mejoran, sino que por el 
contrario empeoran los plazos de tramitación de los recursos. Francia está 
llevando denodados esfuerzos en este sentido, a través de la reforma de 
los procedimientos, la mejora de las herramientas de gestión de los autos, 
la gestión por objetivos y la creación de nuevas jurisdicciones. Fruto de 
ello es la reducción sustancial de los plazos de duración de los recursos 
contencioso-administrativos, a pesar del constante incremento de la 
litigiosidad. Según los datos correspondientes a 2009,

a)  en primera instancia, el número de asuntos juzgados crece al-
rededor del 2% por año (el 47% desde 2000), y los Tribunales 
administrativos resuelven muchos más asuntos (un 67% más 
que hace diez años) de los que ingresan, de forma que la tasa de 
resolución alcanza el 109%, con la consiguiente disminución y 
la renovación del número de asuntos pendientes. De esta for-
ma, el plazo de duración medio previsible de un pleito se sitúa 
a fecha 31 de diciembre de 2009 en 11 meses y 25 días, cuando 
diez años antes alcanzaba 2 años;

b)  en apelación, el número de asuntos juzgados progresa por enci-
ma del 3,5% por año (un 147% en los últimos diez años). Pese a 
que el volumen de recursos avanza de forma acelerada (un 75% 
en diez años), el plazo de duración medio previsible mejora en 
el curso de los últimos diez años, pasando de más de tres años 
a 1 años y 8 días;

c)  el plazo de duración media previsible de los asuntos ventilados 
ante el Consejo de Estado asciende a 9 meses y 15 días.
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En España, la situación es bien distinta, porque la amenaza de 
congestión no sólo no se disipa, sino que más bien al contrario no deja 
de agrandarse:

a)  en primera instancia, la duración media estimada de los pro-
cesos alcanza los 15 meses. En concreto, los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo, implantados a partir de  nales de 
1998, no han dejado de ceder terreno y ralentizar de forma con-
tinuada la tramitación de los recursos de forma preocupante: 
si en 2005, la duración media de los procesos se situaba en 7,5 
meses, a  nales de 2009 se aproxima al año (11,2 meses);

b)  en primera instancia y apelación, los Tribunales Superiores de 
Justicia experimentan una regresión más atenuada. En primera 
instancia, la duración media de los procesos supera los dos años 
(26,2 meses en detalle en 2009, frente a los 27.2 meses en 2005), 
y en apelación no llega al año (10,6 meses en 2009; y 10,3 meses 
con carácter general);

c)  en única instancia o casación, la duración media estimada de los 
asuntos de los que conoce el Tribunal Supremo es de 18,8 me-
ses, lo que signi ca un pequeño descenso con respecto a 2008 
(19,7 meses).

En otro orden de cosas, junto al reto de la calidad de la justicia, 
debe añadirse el de la preservación de su identidad. Debe tenerse 
presente que la denominada globalización conlleva en el plano jurídico 
una �desestatalización� creciente del Derecho. Resulta poco menos que 
inevitable que en la actualidad el Derecho (el Derecho Administrativo muy 
en particular) adquiera una dimensión extraterritorial, en especial cuando 
el Derecho de un sistema jurídico (de un Estado o una organización 
supranacional) se aplica fuera de las fronteras correspondientes (nacionales 
o supranacionales). Es ilustrativa la Sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 3 de marzo de 2010 (Al-Saadoon y Mufdhi c. Reino 
Unido, asunto nº 61498/08), si bien la extraterritorialidad del Derecho se 
aplica al de un sistema jurídico y no de un Estado. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos estima que las autoridades británicas habían ejercido 
sobre un centro de detención en Irak donde los demandantes estaban 
encarcelados un control exclusivo y total, en primer lugar mediante el uso 
de la fuerza militar y después a través del Derecho. El tribunal determina 
que los demandantes estaban sometidos a la jurisdicción del Reino Unido 
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hasta su entrega física a las autoridades iraquíes el 31 de diciembre de 
2008, razón por la que considera pertinente la invocación por ciudadanos 
iraquíes de los derechos garantizados por el Convenio Europeo de 
Derechos Humano, en relación con hecho originados fuera del territorio 
de los Estados que son parte del mismo.

Más aún, el Derecho europeo alcanza en la actualidad una dimensión 
transnacional, traspasando fronteras nacionales e identidades jurídicas. 
Así acontece con el Derecho internacional, pero además con el Derecho 
derivado de organizaciones supranacionales, siendo el ejemplo más notable 
el del Derecho de la Unión Europea32. El Derecho adquiere así apariencias 
de un �Derecho sin Estado�, parafraseando a L. Cohen-Tanugi33, o más 
exactamente se convierte en un Derecho común, más allá de las fronteras 
nacionales, a personas, grupos, o pueblos, del que pueden prevalerse.

Este Derecho global se singulariza, porque es portador de 
conceptos jurídicos transversales que pueden llegar a cuestionar 
elementos básicos del Derecho Administrativo y se muestra en principio 
indiferente a las diferenciaciones y las tradiciones jurídicas nacionales. Lo 
re ejan, sin ir más lejos, la aplicación del Derecho de la competencia a las 
Administraciones Públicas y las consecuencias que se derivan de ello34.

Es patente que nada de esto es nuevo para el Derecho Administrativo. 
No todo puede ser atribuido tampoco a la erección de un derecho global. Pero 
no es menos cierto que la in uencia poderosa de la globalización del Derecho, 
en particular por medio del Derecho comunitario europeo35, ha incidido de 
forma notable en el sistema de fuentes, los conceptos y técnicas e, incluso, los 
principios sobre los que se asienta el Derecho Administrativo, con resultados que 
llaman poderosamente la atención: por ejemplo, el Derecho de la Competencia 
es susceptible de ser interpretado y aplicado por dos clases de Tribunales 
pertenecientes a órdenes jurisdiccionales distintos (los Juzgados mercantiles y 
los Tribunales contencioso-administrativos) a las mismas personas privadas e, 
incluso, públicas, en función de la naturaleza de las funciones que ejerzan.

32 Vid. J.-B, Auby, �La globalisation, le droit et l�Etat�, LGDJ, París, 2ª ed., 2010, pg. 44.

33 Vid. : Cohen-Tanugi, �Le droit sans l�Etat�, PUF, París, 2ª ed., 2007.

34 Vid. sobre el tema, en España, J. Massaguer, J. Folguera, J.M. Sala Arquer y A. Gutiérrez (directores), 
�Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia�, Civitas Thomson Reuters, Madrid, 2ª ed., 2010, pgs. 239 
y ss.; asimismo, desde una óptica distinta, J.V. González García, �Globalización económica y ordenación de 
los intercambios internacionales�, en la obra dirigida por Santiago Muñoz Machado, �Derecho de la regulación 
económica�, Iustel, Madrid, 1ª ed., 2009, cuyo volumen VIII sobre �Comercio Exterior� dirige el propio J.V. 
González García, pgs. 59-82.

35 Vis. R. Alonso García, �Sistema jurídico de la Unión Europea�, Thonsom Civitas, Madrid, 2ª ed., 2010, in Toto.
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Ahora bien, nada autoriza a considerar que la globalización ponga 
en entredicho la pertinencia del modelo de justicia administrativa, que es el 
de un Derecho (el Administrativo) adaptado a su objeto especí co (la cosa 
pública) y el de un juez (el de lo contencioso-administrativo) en sintonía 
con su Derecho. Piénsese en que la globalización jurídica no cuestiona ni la 
diferenciación fundamental entre la esfera de lo público y la de lo privado, 
ni la necesidad de reglas jurídicas que se acomoden a cada una de ellas. 

Más bien al contrario, el Derecho global parece inspirarse en los 
ideales del Derecho internacional público, ligados a valores superiores 
de carácter universal, que implican, en suma, la salvaguardia y tutela de 
intereses públicos. Prueba de ello es que la aplicación de la legislación de 
defensa de la competencia a las Administraciones Públicas no da lugar a 
la desvertebración o desestructuración del Derecho Administrativo, sino 
más bien al contrario a la búsqueda de una conciliación más y más e caz 
e intensa entre los imperativos de la libre competencia por un lado y las 
demás  nalidades de la actuación de los poderes públicos, y quizás incluso 
a la integración de aquéllos dentro del concepto mismo de interés general.

Lo cierto es que incluso la globalización del Derecho estimula una 
interacción entre ordenamientos jurídicos y un  ujo de conceptos, técnicas 
y reglas nacionales que acaban elevándose a categorías generales, tal como 
la evidencia la jurisprudencia creadora del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. No es insólito de este modo que lo que durante largo tiempo es 
una mera tradición nacional acabe convirtiéndose en un principio general 
aplicable en un espacio territorial mucho más vasto, que trasciende las 
fronteras nacionales. Los ejemplos son en este sentido interminables. 
Baste ahora la mención de un solo caso, que es a mi juicio paradigmático: 
por vez primera en el Reino Unido, una Ley de 2007 (�The Tribunals, Courts 
and Enforcement Act� ) sustituye los numerosos �tribunals� dependientes 
hasta entonces del Ejecutivo por un auténtico sistema jurisdiccional, bajo 
la autoridad del Poder Judicial, que está especializado en el conocimiento 
de los litigios entre los particulares y las Administraciones Públicas36.

En de nitiva, la justicia administrativa tiene ante sí numerosos 
retos, algunos inquietantes, pero su solidez fruto de una historia aquilatada 
y de un presente consolidado, permiten atisbar un horizonte de prudente 
optimismo en los próximos años. Pongo así punto  nal a mis re exiones 
agradeciendo muy sinceramente la atención que me han prestado.

36 Vid. sobre el origen y evolución de los tribunales administrativos y la citada Ley de 2007, P. Craig, 
�Administrative Law�, Thomson Reuters ltd, Londres, 6ª ed., 2008, pgs. 257 y ss.



PARECER: 52/2008-PROMAI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146.000.533/2002
INTERESSADO: Jarjour Executive Service Ltda.
ASSUNTO: Alvará de construção

EMENTA: Exigência. Alvará de construção. Aeroporto. 
Locadora. Veículos. Competência. Distrito Federal. Urbanística. 

1.  A edi cação de uma locadora de veículos, embora 
obra complementar ao aeroporto, não é aeroporto em 
sentido estrito, con gura-se, antes, como uma edi cação 
de natureza urbana, cuja atividade é encontrável em 
outras localidades do espaço urbano do Distrito Federal. 
Desse modo, o simples fato de a área ser de propriedade 
da União e estar situada no setor denominado Aeroporto 
não exclui do âmbito do exercício do poder de polícia 
urbanístico do Distrito Federal a apreciação de projeto 
de edi cação de uma locadora de veículos.

2. O plano urbanístico é o instrumento apto a 
compatibilizar as diversas demandas setoriais no 
âmbito do território do Distrito Federal. Trata-se da 
aplicação do princípio da reserva do plano urbanístico.

Senhora Procuradora-chefe;

1 Relatório

Cuida-se de processo administrativo que versa sobre requerimento 
de Jarjour Executive Services Ltda. com a  nalidade de obter alvará 
de construção no denominado �Setor de Locadoras do Aeroporto 
Internacional Lote nº 10�.

Os autos foram encaminhados à SEDUMA que  rmou 
posicionamento no sentido de ser competência do Distrito Federal o 
licenciamento da obra ( s. 34-35).

Enviados os autos a antiga Secretaria de Coordenação das 
Administrações Regionais, em face de ausência de sucesso no diálogo 
com a INFRAERO, decidiu-se encaminhar os autos a PGDF.
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Na PGDF, o ilustre Procurador do Distrito Federal Dr. Paulo 
Serejo concluiu que o Distrito Federal tem competência para expedir 
alvará de construção, caso a edi cação não tenha atividade relacionada 
com a atividade de transporte aéreo.

O parecer foi aprovado pela Che a da PROMAI e pelo Procurador-
Geral do Distrito Federal.

A Administração Regional do Lago Sul solicitou à INFRAERO 
que encaminhasse todos os assuntos relacionados a licenciamento de 
projetos nas áreas localizadas na proximidade com o aeroporto.

A INFRAERO, por intermédio, de sua Procuradora-Geral, 
informou que não é possível cumprir a solicitação da Administração 
Regional do Lago Sul ( s. 99-101).

Em razão desse fato, o processo administrativo foi encaminhado a 
essa casa para solução do impasse.

Enviados os autos ao CETEC, o qual juntou informações às  s. 
113-131.

Requerida diligência junto ao Cartório de Imóveis, que encaminhou 
matrícula do imóvel ( .   ). 

É o Relatório.

2 Parecer

O caso é sobre solicitação de alvará de construção por particular, 
cujo título jurídico que ampara o requerimento é contrato de cessão de 
uso de imóvel, celebrado entre o interessado e a Infraero, uma vez que a 
área está localizada no complexo aeroportuário da Brasília. 

A edi cação terá como  nalidade abrigar uma locadora de veículos.

A controvérsia reside em saber se o Distrito Federal tem 
competência para a concessão de alvará de construção.

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal  rmou o entendimento 
de que, no caso, cabe o exercício de poder de polícia de edi cações pelo 
Distrito Federal em parecer muito bem fundamentado de lavra do ilustre 



Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 38, p. 245-257, 2012

PARECER: 52/2008-PROMAI � Alvará de Construção 247

Procurador do Distrito Federal Dr. Paulo Serejo, cuja ementa tem o 
seguinte teor ( . 47):

Administrativo. Con ito entre a competência de regular a ocupação 
do solo, atribuída ao Distrito Federal (art. 30, VIII, e art. 32, §2º, da 
Constituição), e a exploração de atividade atribuída à exploração de 
atividade atribuída à União (art. 21, XII, �c�, da Constituição). Alvará 
de construção. Aeroporto. Distrito Federal. INFRAERO. 

O Distrito Federal tem competência para regular o uso do solo em 
áreas urbanas de propriedade da União, quando as atividades ali 
exercidas não se relacionem diretamente com serviços ou atividades 
postos ao encargo da União (art. 21 da Constituição) e, em sentido 
inverso, não tem tal competência quando sua regulamentação 
inter ra nesses serviços ou atividades.

A Infraero se manifestou contrariamente a esse entendimento em 
parecer de sua ilustre Procuradora-Geral Drª.  Jose na Valle de Oliveira Pinha.

Para uma adequada compreensão da quaestio iuris, é necessário 
veri car a divisão de competências entre União e Distrito Federal no que 
diz respeito ao direito aeronáutico e ao controle e  scalização do uso do 
solo urbano. Con ram-se os dispositivos constitucionais a respeito:

Art. 21. Compete à União:

(...)

IX � elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação 
território e de desenvolvimento econômico e social;

(...)

XII � explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão:

(...)

d) a navegação área, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;

(...)
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XX � instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes urbanos;

XXI � estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de 
viação;

XXII � executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras;

(...)

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

 I � direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

IX � diretrizes da política nacional de transportes;

X � regime dos portos, navegação lacustre,  uvial, marítima, área e 
aeroespacial;

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios:

I � zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio público; 

(...)

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:

I � direito tributário,  nanceiro, penitenciário, econômico e 
urbanístico;

(...)

Art. 30. Compete aos Municípios:
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I � legislar sobre assuntos de interesse local;

II � suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

(...)

VIII � promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação 
do solo urbano;

(...)

Art. 32. (...)

§1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas 
reservadas aos Estados e Municípios.

(...)

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais  xadas em 
lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

(...).

Da leitura dos dispositivos constitucionais, na mesma linha de 
entendimento expressa pelo parecer do ilustre Procurador do Distrito 
Federal Dr. Paulo Serejo, o con ito de competência é solucionado 
pela compreensão de que não é necessária a licença de construção para 
o aeroporto em sentido estrito, isto é, para as edi cações destinadas 
tipicamente ao desenvolvimento do tráfego aéreo.

Nesse sentido, veja-se a lição de Sunfeld11:

(...)

Cumpre indagar se o próprio Estado pode ser sujeito passivo da 
administração ordenadora. Muito concretamente, põe-se o problema 

1 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, 1ª ed., 3ª 
tiragem, págs. 21-22.



Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 38, p. 245-257, 2012

Fernando José Longo Filho 250

de saber se uma pessoa política (União, Estado, Município, Distrito 
Federal) pode instituir condicionamentos ao direito de propriedade 
titularizado por outra,  scalizando seu exercício.

A administração ordenadora pressupõe a titularidade, por quem 
a exerce, de autoridade em relação ao sujeito atingido. No sistema 
constitucional brasileiro, as pessoas políticas são isonômas, inexistindo 
em princípio supremacia de umas em relação às outras. No entanto, 
o Poder Público freqüentemente desenvolve operações que, em seus 
aspectos essenciais, assemelham-se às dos particulares. Se dado 
ente político recebeu da Constituição a incumbência de disciplinar 
as operações dos particulares, deve também, por coerência, regular 
idênticas ações, quando de autoria de outra pessoa estatal; caso 
contrário,  caria impedido de implementar o interesse público que 
lhe incumbe velar. O fenômeno, no caso, não é de supremacia 
de uma entidade política sobre a outra, mas de mera projeção 
da autoridade que exerce em relação aos interesses privados. 
Daí ser idôneo a rmar que uma pessoa política estará sujeita 
aos condicionamentos impostos por outra ao desenvolver 
operação que, no essencial, não se diferencie da atividade dos 
particulares que a esta última caiba regular.

Se o Estado-membro pretende construir prédio para simples 
repartição pública, deve observar as leis municipais sobre 
zoneamento e construção, sujeitando-se à correspondente 
 scalização. É que, de um lado, sua edi cação não se distingue, 
nos aspectos essenciais, dos prédios de escritórios erigidos 
por particulares e, de outro, o Município tem competência 
constitucional para regular as construções ordinárias no espaço 
urbano. As mesmas razões exigem a observância das regras 
de trânsito pelos veículos públicos. Mas se a União decide a 
instalação de usina nuclear ou o Estado a edi cação de presídio, 
não devem acatamento a normas municipais de zoneamento 
e construção. Nem a usina nuclear nem o estabelecimento 
prisional são construções comuns, submetidas a competência 
municipal; apenas as leis federal e estadual, respectivamente, 
podem regulá-las, inclusive quanto à localização e padrões 
construtivos, já que somente a elas é deferido disciplinar tais 
serviços. Nessas hipóteses, a imposição de normas municipais 
a União implicaria no intolerável poder de o Município dispor, 
desde uma posição hierarquicamente avantajada, sobre serviços 
públicos reservados com exclusividade àqueles.
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(...).(destaques nossos)

Sobre essa problemática, o STF, ainda sob a égide da Constituição 
anterior, manifestou-se sobre a inconstitucionalidade de lei estadual do 
Rio Janeiro, a qual disciplinou matéria relativa à localização e construção 
de usinas nucleares. Naquela oportunidade, o egrégio Supremo Tribunal 
Federal entendeu ser inconstitucional a referida lei. Con ra-se a ementa:

Representação de inconstitucionalidade da Lei nº 785, de 10.10.84, do 
Estado do Rio de Janeiro. Incompetência do Estado-membro para 
legislar sobre a construção de usina nuclear, bem como de instalações 
para processamento de material radioativo com  ns industriais. 
Procedência da Representação, por afronta ao art. 8º, inc. XVII, 
letra i, da Constituição da República. Precedentes da Corte. Decisão 
unânime.

(Representação nº 1.233-6, Relator Ministro Djaci Falcão, julgado em 
27/06/1985)

Daquele acórdão, cumpre destacar a premissa empregada 
pela Procuradoria-Geral da República, que se posicionou pela 
inconstitucionalidade da lei estadual:

�(...)

Na competência para legislar sobre energia nuclear, compreende-se 
a de determinar a localização de usinas e instalações nucleares. (...)�.

De fato, é competência da União explorar a infra-estrutura 
aeroportuária, assim como legislar privativamente sobre direito 
aeronáutico. Eventual licenciamento urbanístico de aeroporto em 
sentido estrito pelo Distrito Federal implicaria indevida intromissão e até 
supressão da competência da União.

No caso dos autos, a edi cação de uma locadora de veículos, 
embora obra complementar ao aeroporto, não é aeroporto em sentido 
estrito, con gura-se, antes, como uma edi cação de natureza urbana, 
cuja atividade é encontrável em outras localidades do espaço urbano do 
Distrito Federal. Desse modo, o simples fato de a área ser de propriedade 
da União e estar situada no setor denominado Aeroporto não exclui do 
âmbito do exercício do poder de polícia urbanístico do Distrito Federal a 
apreciação de projeto de edi cação de uma locadora de veículos.
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Não se cuida de projeção de um ente federativo sobre o outro, mas 
tão-somente a adequada interpretação da distribuição de competências 
feita pelo texto constitucional, a quem cabe ao operador do direito se 
socorrer para delimitar os limites dos poderes de cada ente da federação.

O Tribunal Constitucional Espanhol, na STC nº 40/98,  rmou 
entendimento semelhante em exame de controvérsia relativa a portos22. 
Embora a forma de estado da Espanha seja distinta da nossa, com 
peculiaridades próprias, pensa-se ser útil veri car o seguinte trecho 
de decisão daquela Corte Constitucional, uma vez que no âmbito 
nacional ainda são escassos os trabalhos e as decisões sobre con itos de 
competência envolvendo matéria urbanística:

(...)

Ahora bien, tiene razón el órgano recurrente cuando a rma que la 
competencia del Estado sobre puertos no puede justi car la exención 
de licencia municipal en aquellos casos em los que las obras de 
construcción o conservación, aun realizándose en la zona de servicio 
portuário, no afectan propriamente a construcciones o instalaciones 
portuárias, sino a edifícios o locales destinados a equipamientos 
culturales o recreativos, cértames feriales y exposiciones, posibilidad 
prevista em el art. 3.6 de la Ley. Ya nos hemos pronunciado sobre 
la conformidad de este precepto com la Constituición, pero no sin 
advertir que esa conformidad se produce porque la norma se limita 
a prever la posibilidad de que existan en el âmbito físico del puerto 
espacios destinados a las actividades no estrictamente portuárias, 
dependiendo su existência o no, em primer lugar, de lo que se haya 
previsto em el plan, especial del puerto, aprobado por la autoridad 
urbanística y sin que, por lo que a estos espacios se re ere, pueda 
Haber oposición de la Autoridad Portuária, por tratarse de aspectos 
que caen fuera de su competencia [art. 18.2 c)]. La facultad 
del Estado de incidir sobre la competencia urbanística, 
sustituyendo la previa licencia por el informe, se limita, por 
tanto, a las obras portuárias em sentido estricto, pero no puede 
alcanzar a aquellas otras que, aunque realizadas em la zona de 
servicio del puerto, son de natureza diversa; em tales casos será 
de aplicación la legislación urbanística general y, en principio, 

2 Na Espanha, sobre a questão em análise, o tratamento dado aos aeroportos é similar ao dos portos. Conferir 
IBAÑEZ, Santiago Gonzãlez-Varas. Urbanismo y Ordenación del Territorio. NAVARRA: Editorial Arazandi, 
2004, págs. 79-80. 
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la exigência de licencia preiva que corresponde otorgar al 
Ayuntamiento competente.

(...).(destaques nossos).

Consoante se depreende da decisão do Tribunal Constitucional 
Espanhol, para as obras tipicamente de portos, não cabe a licença 
urbanística. Por outro lado, para atividades complementares, cabe ao 
município outorgar a licença urbanística. O raciocínio é válido para 
aeroportos.

É importante destacar também que o Tribunal Constitucional 
Espanhol não aniquila a competência do ente competente em matéria 
urbanística nas hipóteses de construção e localização de estruturas 
portuárias em sentido estrito, na medida em que existe uma substituição 
da licença por um �informe�, o que compatibiliza a competência setorial 
e urbanística.

Vale a pena conferir como se realiza esse processo de ajuste de 
competências entre os entes de direito público na Espanha33:

(...)

Con claridad puede observarse la interrelación entre lo portuario y lo 
urbanístico en el sistema diseñado por la Lei de puertos, en orden a la 
tramitación de los planes de ordenación urbanística.

Primero, el plan se formula por la Autoridad portuária y es tramitado 
y aprobado por la Administración urbanística competente. Ésta, no 
obstante, antes de la aprobación de nitiva deberá dar traslado del plan 
a la Autoridad portuaria que deberá pronunciarse sobre los aspectos 
de su competencia en el plazo de un mês. Si el informe es negativo 
(o no se realizara dicho traslado), la Administracion urbanística no 
puede proceder a la aprobación de nitiva del plan especial, debiendo 
aquélla efectuar las consultas necessárias com la Administración 
portuaria a  n de llegar a un acuerdo expresso sobre el contenido 
del mismo. Se el desacuerdo persiste durante um período de seis 
meses, corresponde al Consejo de Ministros informar com carácter 
vinculante (artículo 18.2).

3 IBAÑEZ, Santiago Gonzãlez-Varas. Ibid., pág. 76.
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El Tribunal Constitucional ha dado también por válido este régimen 
jurídico en su STC 40/1998, considerando que no se vacían las 
competencias sobre ordenación del territorio y urbanismo de 
las CCAA, ya que el plan es el instrumento espci camente para 
articular la necessaria coordinación entre las Adminstraciones 
com competencia concurrente sobre el espacio portuário. Además, 
no puede olvidarse que el plan se aprueba, en de nitiva, por la 
Administración urbanística competente. El problema se reconduce, 
pues, a la constitucionalidad del sistema de informe vinculante, como 
única excepción de relieve frente a dicha aprobación incondicionada 
de la que goza dicha Administración.

En efecto, si �el desacuerdo persiste durante un período de seis 
meses, corresponde al Consejo de Ministros informar con carácter 
vinculante�. De este modo, se admite que el informe del Estado pueda 
acabar imponiéndose sobre la Administración urbanística. Aunque es 
evidente que este hecho resulta una mediatización sobre las CCAA 
em meteria de urbanismo, según el Tribunal Constitucional, y �como 
ya hemos señalado en anteriores ocasiones,la técnica del informe 
favorable simpli ca la tramitación (...), evitando  tener que seguir 
dos procedimentos separados y facilitando la colaboración entre las 
Administraciones estatal y autonómica para el cumplimiento de sus 
distintos  nes�.

No procedimento espanhol, criou-se o mecanismo em que o 
consenso é buscado entre o entes de direito público competentes no 
prazo de 6 (seis) meses. A manifestação do município sobre os aspectos 
urbanísticos confere racionalidade técnica, o que obriga a motivação 
do Estado sobre as objeções de natureza urbanísticas apresentadas, 
reduzindo-se, assim, a discricionariedade do ato administrativo de 
determinação da localização e da construção de portos.

Na hipótese dos autos, a falta de legislação semelhante no Brasil 
não elimina a necessidade de manifestação do Distrito Federal sobre 
aspectos urbanísticos relativamente a posteriores alterações na estrutura 
aeroportuária promovida pela INFRAERO, tanto em razão de o 
aeroporto estar inserido na malha urbana do Distrito Federal, assim 
como em virtude de ser imprescindível a compatibilização e integração 
do sistema de transporte aéreo com o sistema de transporte urbano, 
consoante prescreve a Lei Federal nº 5.917/73 (letra m do art.3º).
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De igual maneira, o Distrito Federal encontra-se obrigado também 
a incorporar em seu planejamento urbanístico as disposições relativas às 
Zonas de Proteção de Aeroporto e Zona de Proteção de Ruído. O plano 
urbanístico é o instrumento apto a compatibilizar as diversas demandas 
setoriais no âmbito do território do Distrito Federal. Trata-se da aplicação 
do princípio da reserva do plano urbanístico.

Pinto, discorrendo sobre esse princípio, assim se manifesta44:

(...)

O planejamento urbanístico seria ine caz se ações e normas 
urbanísticas não planejadas pudessem conviver lado a lado com 
intervenções planejadas. Entretanto, a estruturação setorializada da 
Administração Pública não colabora para esta  nalidade. Cada órgão 
executa suas obras e estabelece limitações ao direito de propriedade 
independentemente do que os demais órgãos estejam planejando para 
a mesma área. As ações setoriais freqüentemente chocam-se umas 
com as outras, uma vez que são parciais por natureza. Além disso, os 
órgãos setoriais preferem exercer seu poder de polícia no momento 
do licenciamento das atividades, evitando uma de nição a priori das 
regras, o que diminui a segurança jurídica e contribui para tumultuar 
a atividade produtiva. 

Nenhum órgão setorial pode ter o poder de ordenar 
unilateralmente o território, por meio de obras ou de limitações 
ao direito de propriedade. As demandas setoriais devem ser 
canalizadas para o órgão responsável pelo urbanismo, a 
quem compete ponderar todas as demandas incidentes 
sobre cada porção do território.

(...)

Um exemplo de aplicação do princípio da reserva de plano pode ser 
dado pela análise do regime dos aeroportos.

O Código Brasileiro de Aeronáutica prevê a existência de vários tipos 
de planos urbanísticos, instituindo restrições ao uso das propriedades 
vizinhas aos aeródromos e instalações de auxílio à navegação aérea. 

4 PINTO, Victor Carvalho. Direito urbanístico: plano diretor e direito de propriedade. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, págs. 216-217, 219-221, 226-227 e 232
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A instalação de um aeroporto provoca profundos impactos sobre 
a cidade. Além do ruído e do tráfego gerado, pode ser necessário 
estabelecer limitações ao direito de construir em uma ampla área 
próxima ao aeroporto, para que as aeronaves possam decolar e pousar 
sem o risco de se chocarem com edi cações.

O princípio da reserva de plano exige que esses planos, assim como 
a própria instalação do aeroporto em área urbana, sejam incluídos no 
plano diretor. Isto poderá ser feito no momento de sua elaboração 
ou mediante alteração do plano em vigor. O órgão de planejamento 
urbano deverá buscar um consenso com o órgão setorial, quanto à 
localização ideal do aeroporto. Além disso, outras partes do plano 
poderão ter que ser alteradas, a  m de minimizar os impactos 
urbanísticos. A construção de um aeroporto poderá exigir, por 
exemplo, uma ampla alteração no sistema viário, a  m de que as 
vias de acesso sejam adaptadas ao novo  uxo de tráfego. Por outro 
lado, tanto o aeroporto quanto as restrições às propriedades vizinhas 
já existentes quando da elaboração do plano diretor deverão ser 
incorporados ao seu conteúdo.

(...).

Destaque-se ainda que por meio licenciamento urbanístico, por 
exemplo, nas suas modalidades clássicas de alvará de construção e alvará de 
funcionamento, não se atém exclusivamente aos aspectos relacionados aos 
usos dos imóveis, mas também se objetiva controlar outros aspectos referentes 
à saúde, salubridade, regularidade, segurança e outros. Nesse sentido, o 
interesse local do Distrito Federal é manifesto no controle urbanístico dessas 
atividades complementares, como o caso de uma locadora de veículos.

No caso, portanto, a competência para o licenciamento urbanístico 
é do Distrito Federal para as atividades complementares ao Aeroporto. 
Para os  ns desse licenciamento, o Distrito Federal deverá se ater ao 
plano de ocupação elaborado e aprovado pela União. 

Eventuais alterações futuras desse plano de ocupação da área devem 
ser submetidas ao Distrito Federal para manifestação sobre os aspectos 
urbanísticos a  m de se obter consenso entre os entes federativos no 
exercício legítimo de suas competências constitucionais sobre o mesmo 
território.
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3 CONCLUSÃO

Em face do exposto, conclui-se que:

a) a competência para o licenciamento urbanístico é do Distrito 
Federal para as atividades complementares ao Aeroporto. Para 
os  ns desse licenciamento, o Distrito Federal deverá se ater ao 
plano de ocupação elaborado e aprovado pela União;

b) eventuais alterações futuras desse plano de ocupação da área 
devem ser submetidas ao Distrito Federal para manifestação 
sobre os aspectos urbanísticos a  m de se obter consenso entre 
os entes federativos no exercício legítimo de suas competências 
constitucionais sobre o mesmo território;

c) apesar de já existir manifestação da PGDF sobre a questão, a 
qual foi refutada pela INFRAERO, entende-se que se deve ten-
tar um estreitamento institucional antes de se socorrer das vias 
judiciais;

d) não solucionado o impasse, não restará outra alternativa a não 
ser se valer das medidas judiciais cabíveis.

É o parecer, sob censura.

Brasília-DF, 16 de junho de 2008.

Fernando José Longo Filho.
Procurador do Distrito Federal

�



PARECER: 276/2009 � PROFIS - PGDF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020.002.642/2009
INTERESSADA:  PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO 

FEDERAL/PROFIS
ASSUNTO:  SÚMULA N. 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA.  

SÚMULA N. 392 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. 
PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. MODIFICAÇÃO 

1 � Conforme consta da súmula n. 392 do STJ, a 
�Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, 
quando se tratar de correção de erro material ou formal, 
vedada a modi cação do sujeito passivo da execução�;

2 - A apreensão correta da extensão dos efeitos provocados 
pela edição de uma súmula � que, como seu próprio 
nome indica, é uma síntese - passa, necessariamente, pela 
análise dos precedentes que serviram de base para a sua 
edição, e que foram nela cristalizados numa formulação 
direta, clara e incisiva;

3 � Segundo o que consta dos precedentes que embasaram 
a súmula n. 392 do STJ, a faculdade de a Fazenda Pública 
substituir a CDA, já durante o trâmite do processo de 
execução, não pode chegar ao ponto de alterar o conteúdo 
do próprio lançamento que serviu de base para a inscrição 
do débito na Dívida Ativa do Estado. Essa é a razão de 
decidir adotada como fundamento central dos acórdãos 
que inspiraram a elaboração da súmula, e que, por isso, 
encontra-se subjacente ao enunciado em questão; 

4 � Assim, o escopo buscado pelo STJ, através das 
decisões que embasaram a súmula n. 392, foi o de 
evitar que a substituição da CDA, permitida pela Lei 
n. 6.830/80, servisse de instrumento para se contornar 
o devido processo administrativo que deve preceder a 
inscrição dos créditos tributários em dívida ativa;
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5 - A súmula n. 392 não abrangeu as alterações que se 
processam nos pólos passivos dos executivos  scais, 
ocasionadas pelas alienações de bens imóveis e móveis 
(sobre os quais incidiu o tributo objeto de cobrança) 
supervenientes ao ajuizamento das ações (questão tratada 
no parecer n. 219/2009/PROFIS/PGDF);

6 - O enunciado sumular ora analisado não veda, 
ainda, a inclusão no pólo passivo do executivo  scal de 
responsável não indicado, em princípio, na CDA; 

7 - Não obstante o Poder Público poder pleitear a 
inclusão de responsável � não apontado na CDA - no 
pólo passivo da ação executiva, sem que isso haja sido 
vedado pela súmula n. 392 do STJ, incumbe-lhe o 
ônus de demonstrar a ocorrência de algum dos fatos 
que, previstos em lei, dão ensejo ao nascimento da 
responsabilidade do terceiro.

I - RELATÓRIO

Trata-se de consulta acerca da correta interpretação a ser atribuída 
ao enunciado n. 392 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça - à luz dos precedentes que embasaram a sua edição �, redigido 
nos seguintes termos:

�Súmula 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar 
de correção de erro material ou formal, vedada a modi cação do 
sujeito passivo da execução.�

A necessidade de elaboração de parecer acerca dos contornos do 
correto signi cado do citado verbete sumular foi suscitada pela ilustre 
che a desta Procuradoria Fiscal, que, às  s. 02, exarou o seguinte 
despacho, direcionado ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do 
Distrito Federal: 

�Tendo em vista a edição do Enunciado n. 392 da súmula do 
Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe sobre a possibilidade de 
substituição da certidão de dívida ativa (CDA), antes da sentença de 
embargos, em relação a erro material ou formal, vedada modi cação 
do sujeito passivo da execução, solicito a Vossa Excelência autorização 
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para determinar a elaboração de parecer por esta Especializada 
que, analisando os precedentes que lhe deram origem identi que a 
extensão da aplicabilidade do aludido verbete, assim também a sua 
coerência com os recentes opinativos desta Pro s quanto à matéria.� 

É o relatório.

II � FUNDAMENTAÇÃO

A apreensão correta da extensão dos efeitos provocados pela 
edição de uma súmula � que, como seu próprio nome indica, é uma 
síntese - passa, necessariamente, pela análise dos precedentes que 
serviram de base para a sua edição, e que foram nela cristalizados numa 
formulação direta, clara e incisiva. 

Os enunciados sumulares devem, ao contrário das normas 
legais, incidir somente sobre os casos concretos semelhantes àqueles 
que, já paci cados no seio dos tribunais, são novamente trazidos ao 
conhecimento, análise e decisão pelo Poder Judiciário. Ou seja, a solução 
já alcançada, em de nitivo, acerca de determinadas controvérsias, serve 
de parâmetro para a decisão de demandas iguais � ou, quando menos, 
análogas � que são reiteradas em juízo, agora por partes diversas. Neste 
contexto, o âmbito de discricionariedade na interpretação das súmulas é 
sensivelmente menor do que aquele existente na atividade de extração do 
sentido das leis, porquanto tem por limite e paradigma intransponível 
a con guração dos casos concretos que fundamentaram a sua confecção. 

A regra legal, quando é publicada, desprende-se, em larga medida, 
das motivações concretas que embasaram a sua elaboração, e passa a 
integrar um sistema jurídico objetivo que deve ser uni cado e harmonizado 
pelo intérprete; as súmulas, ao contrário, vigoram presas à concretude 
das fundamentações judiciais constantes dos acórdãos que lhes 
inspiraram a edição. Assim se pronunciou Misabel Derzi, ao dissertar 
sobre as chamadas normas judiciais - das quais as súmulas são versões 
escritas -, criadas a partir da generalização e abstração dos fundamentos 
subjacentes a uma série de precedentes (que passam, operando como 
regras ou princípios, a servir de fonte de decisão para outras demandas):

�Ao contrário do que ocorre com as leis, a interpretação dos precedentes não pode 
ser �descolada� dos fundamentos e dos casos que a formaram. A jurisprudência, 
consolidada em norma judicial, não perde seu caráter de sentença e con gura, 
como vimos, a diretriz, a ratio decidendi, a resposta idêntica que se dá à mesma 
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questão geral comum � que pode unir os mesmos casos em um 
mesmo grupo � mas não pode se estender a outra casuística não 
examinada pelos Tribunais, não pode ser aplicada como solução 
para outras questões gerais, estranhas e não examinadas pelo 
Poder Judiciário.� (DERZI, Misabel Abreu Machado. Modi cações 
da Jurisprudência no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2009. p. 
533-534 - grifei)

Em suma, faz-se fundamental examinar os precedentes que 
fundamentaram a edição da súmula n. 392 do Superior Tribunal de 
Justiça, pois a aplicação legítima do enunciado se circunscreve aos casos 
concretos que se assimilem às características daqueles que, já julgados 
pela Corte, desaguaram na formação do entendimento jurisprudencial 
traduzido no verbete sumular. 

*    *    *

Pois bem. A súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça foi publicada 
no Diário de Justiça Eletrônico do dia 07.10.2009, junto da qual foram listados 
os seguintes precedentes, como havendo sido aqueles que embasaram a sua 
edição, e que deverão condicionar a sua correta compreensão:

�EREsp 823011/RS (DECISÃO:14/02/2007); EREsp 839824/
RS (DECISÃO:28/02/2007); AgRg no Ag 771386/BA 
(DECISÃO:12/12/2006); REsp 897357/RS (DECISÃO:06/02/2007); 
REsp 902357/RS (DECISÃO:13/03/2007); REsp 904475/
RS (DECISÃO:20/03/2007); AgRg no Ag 815732/BA 
(DECISÃO:27/03/2007); REsp 750248/BA (DECISÃO:19/06/2007); 
AgRg no Ag 888479/BA (DECISÃO:11/09/2007); REsp 829455/BA 
(DECISÃO:27/06/2006); REsp 837364/RS (DECISÃO:15/08/2006); 
EDcl no REsp 820249/RS (DECISÃO:10/10/2006); REsp 837250/RS 
(DECISÃO:27/02/2007).� 

Deixaremos de abordar, na presente análise, os seguintes recursos, 
que, conquanto cuidem da questão ligada à alteração da CDA por vícios 
materiais/formais, não chegam a tratar do principal ponto a ser aqui 
examinado, relativo às possibilidades de alteração dos sujeitos passivos 
das execuções: REsp 837364/RS; EREsp 839824/RS; REsp 897357/RS; 
REsp 904475/RS; REsp 820249/RS e REsp 837205/RS11.

1 Todos estes precedentes, originários do Rio Grande do Sul, indicam que 
aquele Estado vinha expedindo CDA�s relativas ao IPVA sem a especi cação 
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 Já no que tange aos demais precedentes, no que re etem o teor 
do enunciado n. 393 acerca da impossibilidade de alteração do sujeito 
passivo da execução, colho os seguintes excertos, constantes dos votos 
dos Ministros Castro Meira e Teori Albino Zavascki, consagradores das 
premissas conceituais que conduziram as decisões da Corte:  

�O acórdão recorrido não merece reforma. De fato, a CDA, ex vi do § 8º do 
artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais, poderá ser emendada ou substituída até 
a decisão de primeira instância, assegurada a devolução do prazo para embargos; 
contudo, sua substituição só é permitida quando se tratar de erros materiais 
e defeitos formais ou de supressão de parcelas certas, e 

Na realidade, 
 e não a sua substituição por erro de valor, o que não se admite, 

� (REsp 829455/BA, Rel. 
Ministro  CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
27/06/2006, DJ 07/08/2006 p. 211 - grifei)

�Cinge-se a controvérsia em saber se é admissível a substituição da CDA em 
virtude da alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, 

 Não 
se nega, a princípio, que a Certidão de Dívida Ativa, por força do art. 203, do 
CTN, e do § 8º do art. 2º, da Lei n.º 6.83080, pode, em determinados casos, ser 
emendada ou substituída até �a decisão de primeira instância�. A jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que tal 
substituição somente é admissível nas hipóteses de erros materiais ou pequenos 
defeitos formais; 

� (REsp 750248/BA, Rel. Ministro  TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 
29/06/2007 p. 493)

Dos julgados acima, extraem-se duas circunstâncias fáticas:

exata da origem da dívida, a individualização do veículo que a originou, e 
a separação dos valores devidos por cada exercício. Os presentes julgados, 
portanto, restringem-se a estas questões, não tocando em qualquer ponto 
ligado à composição do pólo passivo das ações.  
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� o sujeito passivo da execução � nos casos, ao que tudo indica, 
o próprio contribuinte � havia sido erroneamente indicado na 
CDA;

� e, a ilegitimidade passiva do executado fora de alguma forma 
detectada no processo, seja mediante o acolhimento de exceção 
oferecida pelo executado, seja mediante ato da própria Fazenda 
Pública, que compareceu nos autos requerendo a alteração do 
pólo passivo da ação. 

 Desses fatos, o Tribunal sacou a seguinte premissa: a faculdade 
de a Fazenda Pública substituir a CDA, já durante o trâmite do processo 
de execução, não pode chegar ao ponto de alterar o conteúdo do 
próprio lançamento que serviu de base para a inscrição do débito 
na Dívida Ativa do Estado, razão pela qual a substituição do sujeito 
passivo, pretendida nas circunstâncias fáticas acima apontadas, far-se-ia 
impossível. 

*    *    *

O escopo que subjaz às decisões do STJ é o de evitar que a 
substituição da CDA, permitida pela Lei n. 6.830/80, sirva de instrumento 
para se contornar o devido processo administrativo que deve preceder a 
inscrição do crédito em dívida ativa. Explico. 

A inscrição dos débitos em dívida ativa supõe que, anteriormente, 
haja sido praticada uma série de atos tendentes a veri car a matéria 
tributável e o sujeito passivo da dívida. Como regra, tal atividade se 
inicia com a prática do ato de lançamento, do qual os sujeitos passivos 
são noti cados para, querendo, impugná-lo. Em seguida, se con rmado 
o débito pelas instâncias administrativas, passa-se à fase de inscrição 
em dívida ativa, oportunidade em que se procede a um novo controle 
da legalidade da obrigação. Assim, inscrito o débito na Dívida Ativa do 
Estado, em nome de determinados sujeitos passivos - e  xado o valor 
devido em montante exato, calculado a partir das normas legais incidentes 
na espécie - possui a certidão que retrata tais registros a qualidade de título 
executivo extrajudicial, apto a servir de base para o ajuizamento imediato 
de ação de execução forçada em face dos devedores. Recapitulando: o 
lançamento indica o valor do débito e os sujeitos passivos da obrigação; a 
inscrição em dívida ativa se dá de acordo com o que consta do lançamento, 
retratando-o; a CDA � como, de resto, qualquer certidão - somente atesta 
o conteúdo da inscrição em dívida ativa; e a execução  scal se processa 
de acordo com o que consta da CDA (que, por força de lei, apresenta-se 
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como fundamento su ciente para sua propositura). Como se vê, todas as 
fases de cobrança, em sentido lato, do crédito tributário, encontram-se 
intimamente encadeadas, servindo o aperfeiçoamento do estágio anterior 
como base para a prática dos atos de exigência ulteriores, cujo ajuizamento 
do executivo  scal assoma como providência  nal. 

O que vedou o Superior Tribunal de Justiça, através dos 
pronunciamentos que embasaram a edição da súmula n. 392, foi que, 
através da simples alteração da CDA, tal como facultada pela Lei de 
Execuções Fiscais, restassem alterados também, sem maiores ônus, 
todos os atos administrativos que antecederam o ajuizamento 
da execução, através dos quais determinados sujeitos haviam sido 
apontados como devedores do crédito. Ou seja, o que se buscou evitar foi 
que, mediante a substituição do título, a própria relação obrigacional - de 
direito material �, cuja con guração, na seara tributária, depende em 
regra da prática de atos formais, restasse indiretamente transformada 
em sua composição subjetiva, sem que fosse observado o devido processo 
administrativo que antecede a inscrição do crédito na Dívida Ativa. 

Assim, se da CDA constam como sujeitos passivos da obrigação �A� 
e �B�, apontados como devedores no lançamento e inscritos na dívida 
ativa, não pode a Fazenda Pública, a pretexto de apenas substituir o título 
executivo viciado, requerer que, na verdade, passe a  gurar �C� e �D� no 
pólo passivo do executivo  scal. Esta providência, por vezes ocorrente na 
práxis administrativa � quando o Fisco, já durante o trâmite da execução, 
detecta que alguns dos devedores apontados no ato de inscrição em 
dívida ativa (e não apenas na CDA, atente-se) não eram aqueles que, de 
fato e de direito, deveriam suportar o débito � foi absolutamente vedada 
pela súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.  

Todavia, a súmula, salvo melhor juízo, terminou por dizer mais 
do que os precedentes que a fundamentaram, através dos quais se 
procurou vedar a alteração indireta do ato de lançamento através da 
simples substituição da CDA. É que, pelo teor literal do enunciado, nem 
mesmo quando a Certidão de Dívida Ativa apenas apontar sujeito diverso 
daquele que consta do ato de inscrição (mero erro material) poderia 
haver a correção do pólo passivo da execução. Neste caso, impende 
destacar, os atos de lançamento e de inscrição estariam corretos; apenas 
a certidão a partir deles extraída conteria equívoco material. Ou seja, 
aqui a certidão reti cada, a substituir a viciada, espelharia exatamente os 
atos anteriormente praticados pela Administração, não desaguando, sob 
qualquer perspectiva, na alteração indireta do lançamento e na frustração 
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do devido processo administrativo que lhe sucede (havendo, isso sim, 
como visto, sido vedado pelo STJ).  

Por exemplo, se no lançamento e no ato de inscrição �A� foi indicado 
como sujeito passivo do débito, mas, por vício meramente material, foi 
�B� quem constou da CDA, a partir da razão de decidir dos acórdãos do 
STJ que embasaram o enunciado sumular, o sujeito passivo da execução 
poderia ser alterado (para que passasse a ser efetivamente �A�), pois, 
neste caso, não haveria alteração indireta do ato de inscrição em 
dívida, nem tampouco do lançamento que o embasou. Entretanto, 
a partir da literalidade da súmula, há que se reconhecer, isso foi 
terminantemente vedado. 

Não obstante, considero que, em casos tais, é viável juridicamente 
que se sustente a possibilidade de alteração da CDA, pois, como ressaltado 
acima, o verbete sumular não pode ser compreendido de forma apartada 
dos precedentes que fundamentaram a sua edição, sob pena de ser 
transformado em verdadeira regra legal, o que não é o caso. Ou seja, 
como o que os acórdãos do STJ que fundamentaram a súmula vedam é a 
alteração do lançamento e do ato de inscrição em dívida ativa através da 
substituição da CDA, nos casos em que isso não ocorra a reti cação do 
pólo passivo do executivo  scal se faz viável, concessa maxima venia22. 

*    *    *

Há outra peculiaridade que deve ser destacada.

A súmula n. 392 não abrangeu as alterações que se processam nos 
pólos passivos dos executivos  scais, ocasionadas pelas alienações de bens 
imóveis e móveis (sobre os quais incidiu o tributo objeto de cobrança) 
supervenientes ao ajuizamento das ações (questão tratada no parecer n. 
219/2009/PROFIS/PGDF -  s. 04-10).

Primeiro, porque, como visto, as decisões que fundamentaram a 
edição do enunciado se referem à impossibilidade de alteração indireta do 
lançamento e da inscrição; ou seja, partem do suposto de que o que se busca 
com a substituição da CDA é a correção indireta de equívocos referentes 

2  Todavia, se o Poder Judiciário entender em sentido contrário, há que se 
avaliar, em cada caso concreto, se não é medida mais prática o simples 
ajuizamento de nova execução contra o devedor correto, do que a desgastante 
litigância em torno da correta interpretação que deve ser atribuída à súmula, 
cujo teor literal, repita-se, vedaria a correção em tais hipóteses.
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à identi cação de fatos conformadores da sujeição passiva (quando do 
lançamento e da inscrição), que hajam ocorrido, por óbvio, antes do 
ajuizamento do executivo  scal. E, nos casos de alienação de bens aqui 
ventilados, o que se tem são fatos in uentes na con guração da sujeição 
passiva tributária que ocorrem após o ajuizamento da execução  scal. 

Por exemplo: movida execução  scal contra �A� por dívidas de 
IPTU, este aliena a �B� o imóvel sobre o qual incidiu a tributação. Neste 
caso, é plenamente possível a inclusão do adquirente no pólo passivo 
da execução, como devedor solidário, pois se trata de fato gerador da 
responsabilidade aperfeiçoado após o ajuizamento da ação executiva. 
Além disso, e por conseqüência lógica, não está sendo de qualquer forma 
alterado o lançamento, nem tampouco o próprio ato de inscrição em dívida 
ativa, pois, à época da efetivação de tais providências administrativas, �B� 
ainda não integrava a obrigação tributária � relação de direito material � 
na condição de sujeito passivo da exação. Interpretação diversa, com a 
aplicação da súmula n. 392 do STJ em tais casos, conduziria ao absurdo, 
pois tornaria, no exemplo acima, impossível a integração do adquirente 
no pólo passivo da execução, fazendo-se praticamente inócua a norma 
constante do art. 130 do Código Tributário Nacional.  

Em segundo lugar, essa questão se encontra afetada à Primeira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça, e ainda não foi decidida, razão 
pela qual, evidentemente, não pode haver sido abrangida pela súmula 
recentemente editada. Não se pode considerar como regido pelo 
enunciado um tipo de caso sobre o qual a Corte ainda vai se 
pronunciar. Conforme se veri ca em recente despacho do Ministro Luiz 
Fux, proferido nos autos do REsp 1.045.472/BA, afetando o recurso à 
Primeira Seção para que pudesse ser apreciado sob a sistemática do art. 
543-C do CPC, o ponto será em breve apreciado pelo Tribunal, que se 
manifestará, em de nitivo, sobre os efeitos que a alienação superveniente 
de imóvel provoca no pólo passivo de executivo  scal que tem por objeto 
dívida de IPTU: 

�O presente recurso especial versa a questão referente à possibilidade de substituição 
da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8º, do artigo 
2º, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o 
qual incide o IPTU.

Deveras, há multiplicidade de recursos a respeito dessa matéria, por isso que 
submeto o seu julgamento como �recurso representativo da controvérsia�, sujeito ao 
procedimento do artigo 543-C, do CPC, afetando-o à Primeira Seção (artigo 2º, 
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§ 1º, da Resolução n.º 08, de 07.08.2008, do STJ).� (REsp n. 1.045.472, Rel. 
Ministro Luiz Fux. Despacho publicado no DJe do dia 29.05.2009) 

Assim, entendo que o parecer n. 219/2009/PROFIS/PGDF não 
foi de qualquer forma prejudicado pela edição da súmula n. 392 do STJ.

*    *    *

Finalmente, considero que o enunciado sumular aqui analisado 
não veda a inclusão no pólo passivo do executivo  scal de responsável 
não indicado, em princípio, na CDA. 

A listagem de todos os responsáveis na Certidão de Dívida Ativa 
não é obrigatória, podendo o redirecionamento da ação executiva se 
dar contra devedor ulteriormente apontado pela Fazenda Pública já 
durante a tramitação do processo. Antiga e consolidada jurisprudência 
sempre se posicionou neste sentido, amparando com segurança tal conclusão:

�EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE POR QUOTAS DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA. 

; NEM QUE, PREVIAMENTE, 
SE LHE VERIFIQUE A RESPONSABILIDADE, IN CONCRETO; 
DEVE, POREM, COMPROVAR-SE ESSA CONDIÇÃO DE 
RESPONSÁVEL (ARTS-134 E 135 DO CTN, NOS VARIOS 
INCISOS), NÃO BASTANDO, PARA ISSO, QUE SE ALEGUE 
TENHA A SOCIEDADE SIDO IRREGULARMENTE 
DISSOLVIDA. INVOCAÇÃO DEFICIENTE DE DISPOSITIVO 
LEGAL VIOLADO; AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 
INCIDENCIA; DISSIDIO INDEMONSTRADO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.� (RE 102807, 
Relator(a):  Min. OSCAR CORREA, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 10/08/1984, DJ 06-09-1984 PP-14337 EMENT VOL-01348-05 
PP-00891 - grifei) 

�CDA - CO-RESPONSAVEIS - INDICAÇÃO - AUSENCIA - 
SUCUMBENCIA.

 UMA VEZ QUE 
A EXECUÇÃO E CONTRA A EMPRESA E NÃO CONTRA 
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OS SOCIOS. A SUCUMBENCIA NA EXECUÇÃO E NOS 
EMBARGOS E UMA SO.

(...)

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.�

(REsp 81.628/SP, Rel. Ministro  GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 18/12/1997, DJ 16/03/1998 p. 36 - grifei)

�ICMS DECLARADO E NÃO PAGO - CDA - NULIDADE - 
EXECUÇÃO FISCAL - TERMO DE INSCRIÇÃO - REQUISITOS.

A EXECUÇÃO E PROPOSTA CONTRA A FIRMA. 
OS CO-RESPONSAVEIS PODEM SER CHAMADOS 
SUPLETIVAMENTE. 

RECURSO IMPROVIDO.�

(REsp 65.631/SP, Rel. Ministro  GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 21/06/1995, DJ 28/08/1995 p. 26590 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
EMBARGOS DE DEVEDOR.

NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. 
REQUISITOS (AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CO-
RESPONSÁVEL PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO E DE 
DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA). ART. 2º, § 5º, DA LEI 6.830/80. 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO.

1 - 

(...)

(REsp 271.584/PR, Rel. Ministro  JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 23/10/2000, DJ 05/02/2001 p. 80)
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Há julgados recentes no quais o Superior Tribunal de Justiça 
reiterou esse mesmo entendimento: 

�PROCESSO CIVIL � EXECUÇÃO FISCAL � EXCEÇÃO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE � ILEGITIMIDADE PASSIVA � 
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO � DILAÇÃO PROBATÓRIA 
� PRECEDENTES.

(...)

3. Sobre a exclusão da responsabilidade do recorrente, na hipótese dos autos, 
denota-se inexistir respaldo legal. Frise-se que a inclusão do co-responsável 
à execução, na forma do art. 135 do CTN, origina-se do disposto no art. 4º 
da LEF. 

Agravo regimental improvido.�

(AgRg no REsp 913.384/RJ, Rel. Ministro  HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2007, DJ 
29/06/2007 p. 569)

Não obstante o Poder Público poder pleitear a inclusão de responsável 
� não apontado na CDA - no pólo passivo da ação executiva, sem que isso haja 
sido vedado pela súmula n. 392 do STJ, incumbe-lhe o ônus de demonstrar a 
ocorrência de algum dos fatos que, previstos em lei, dão ensejo ao nascimento 
da responsabilidade do terceiro. É que, não constando o nome do devedor da 
CDA, não há presunção de certeza que acoberte a sua integração imediata no 
lado passivo da execução, dependendo a sua quali cação como responsável, 
em casos tais, de prova a ser produzida pela Fazenda Pública. Esta é orientação 
que consta da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

�TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 135 
DO CTN.

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. EXECUÇÃO 
FUNDADA EM CDA QUE INDICA O NOME DO SÓCIO. 
REDIRECIONAMENTO. DISTINÇÃO.

1. Iniciada a execução contra a pessoa jurídica e, posteriormente,
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 Se a Fazenda Pública, ao propor a ação, não visualizava qualquer 
fato capaz de estender a responsabilidade ao sócio-gerente e, posteriormente, 
pretende voltar-se também contra o seu patrimônio, deverá demonstrar infração 
à lei, ao contrato social ou aos estatutos ou, ainda, dissolução irregular da 
sociedade.

2. Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este 
compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez 
e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80.

3. Caso a execução tenha sido proposta somente contra a pessoa jurídica e havendo 
indicação do nome do sócio-gerente na CDA como co-responsável tributário, não 
se trata de típico redirecionamento.

Neste caso, o ônus da prova compete igualmente ao sócio, tendo em vista a presunção 
relativa de liquidez e certeza que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa.

4. Na hipótese, a execução foi proposta com base em CDA da qual constava o 
nome do sócio-gerente como co-responsável tributário, do que se conclui caber a ele 
o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN.

5. Embargos de divergência providos.�

(EREsp 702232/RS, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005 p. 169)

�TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE QUE 
FIGURA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CO-
RESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE 
A RELAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL (PRESSUPOSTO 
PARA AJUIZAR A EXECUÇÃO) E A RELAÇÃO DE DIREITO 
MATERIAL (PRESSUPOSTO PARA A CONFIGURAÇÃO DA 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA).

1. Não se pode confundir a relação processual com a relação de direito material 
objeto da ação executiva. Os requisitos para instalar a relação processual executiva 
são os previstos na lei processual, a saber, o inadimplemento e o título executivo 
(CPC, artigos 580 e 583). Os pressupostos para con guração da responsabilidade 
tributária são os estabelecidos pelo direito material, nomeadamente pelo art. 135 
do CTN.



2. A indicação, na Certidão de Dívida Ativa, do nome do responsável ou do 
co-responsável (Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202, I), confere ao 
indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva 
(CPC, art. 568, I), mas não con rma, a não ser por presunção relativa (CTN, 
art. 204), a existência da responsabilidade tributária, matéria que, se for o 
caso, será decidida pelas vias cognitivas próprias, especialmente a dos embargos 
à execução.

3. 

(CPC, art. 568, V),

4. No caso, havendo indicação do co-devedor no título executivo (Certidão de 
Dívida Ativa), é viável, contra ele, o redirecionamento da execução. Precedente: 
EREsp 702.232-RS, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 16.09.2005.

5. Recurso especial a que se dá provimento.�

(REsp 829.303/RS, Rel. Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 30/06/2006 p. 189)

 En m, pode o Distrito Federal requerer a inclusão, no pólo 
passivo da execução, de responsável não indicado na CDA. Isso não foi 
vedado pela súmula n. 393 do STJ. Todavia, ao tomar tal providência, 
deverá se desincumbir da prova do fato gerador da responsabilidade, 
sob pena de o redirecionamento da cobrança ser indeferido com 
lastro em jurisprudência pací ca do Superior Tribunal de Justiça.

III - CONCLUSÃO

 Diante do exposto, opino no sentido de que a diretriz normativa 
que deve inspirar a correta interpretação da súmula n. 392 do Superior 
Tribunal de Justiça é a de que, em nenhuma circunstância, a simples 
substituição da CDA pode produzir efeitos equivalentes à alteração dos 
sujeitos passivos apontados nos atos de lançamento e de inscrição do 
débito em dívida ativa. 
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 Assim, não foram abrangidos pelo enunciado, conforme consta 
da fundamentação acima desenvolvida:

�  a reti cação da CDA em razão da existência de mero erro ma-
terial na designação do sujeito passivo, incluído no pólo passi-
vo da execução em dissonância com os atos de lançamento 
e de inscrição (que estariam corretos). É imperioso adver-
tir, todavia, que, nesta hipótese, a literalidade da súmula, por 
não retratar com exatidão os precedentes que fundamentaram 
a sua edição, poderá levar o Poder Judiciário a negar a alteração 
da CDA;

�  a inclusão de responsável solidário no pólo passivo das execu-
ções em razão da alienação, durante o trâmite do processo, de 
bens móveis ou imóveis sobre os quais incidiu o tributo objeto 
de cobrança, tal como assinalado, com precisão, no parecer n. 
219/PROFIS/PGDF;

�  o redirecionamento da ação executiva contra responsáveis não 
apontados na CDA, condicionado, nestes casos, à prova, pela 
Fazenda Pública, da ocorrência do fato gerador da responsabi-
lidade. 

À superior apreciação da Exma. Sra. Procuradora-Chefe da 
Procuradoria Fiscal - PGDF.

Brasília-DF, 20 de outubro de 2009.

LUÍS FERNANDO BELÉM PERES
Procurador do Distrito Federal                                                                                                                                          

Matrícula 137.816-3



RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA 
ACÓRDÃO PROFERIDO PELO CONSELHO 

ESPECIAL DO TJDFT NA ADI N. 2009.00.2.000513-7.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

ADI N.º 2009.00.2.000513-7

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do processo 
em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento 
no art. 102, inciso III, alínea �a�, da Constituição Federal (CF/88), 
cumulado com os arts. 26 a 29 da Lei n.º 8.038/90, interpor RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO contra o v. acórdão proferido pelo E. Conselho 
Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
mediante o qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na 
ação de inconstitucionalidade em referência, pelas razões de direito que 
passa a expor.

Requer se digne Vossa Excelência a determinar a juntada do 
presente apelo extraordinário para que, após a oitiva da parte contrária e 
efetuado o juízo positivo de admissibilidade, sejam os autos remetidos ao 
C. Supremo Tribunal Federal (STF).

Brasília, 26 de outubro de 2009.

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Governador do Distrito Federal

MARCELO LAVOCAT GALVÃO
Procurador-Geral do Distrito Federal

BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI
Subprocuradora-Geral do Distrito Federal

FLÁVIO JAIME DE MORAES JARDIM
Procurador do Distrito Federal
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RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

EMINENTES MINISTROS,

1 BREVE SUMÁRIO DO PROCESSO

O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
ajuizou a presente ação direta de inconstitucionalidade com o escopo de 
ver declarados inconstitucionais os arts. 6º, parágrafo único, 13, caput e 
parágrafos, e 16, caput e parágrafos, todos da Lei Distrital n.º 4.056, de 13 
de dezembro de 2007, a qual �dispõe sobre o serviço de táxi, atividade de interesse 
público que consiste no transporte de passageiros e de bens em veículo de aluguel a 
taxímetro, e dá outras providências.�

Os dispositivos impugnados, em síntese, proclamam:

a) a desnecessidade de os prestadores autônomos do serviço de 
táxi existentes no cadastro de permissionários da unidade ges-
tora competente, durante o prazo das atuais permissões, se ade-
quarem a requisito introduzido pela norma impugnada para os 
prestadores do serviço de táxi em geral, qual seja, o de �não ter 
vínculo ativo com o serviço público federal, estadual ou municipal ou com o 
Distrito Federal� (art. 6º, parágrafo único);

b) a possibilidade de, no caso de falecimento do permissionário, 
a permissão do serviço de táxi ser transferida a meeiro ou a 
herdeiro, pelo seu prazo restante de vigência (art. 13, caput e §§ 
1º e 2º);

c) a previsão de, no caso de incapacidade superveniente, o permis-
sionário ser substituído por seu cônjuge ou um de seus herdei-
ros (art. 13, § 3º); e

d)  possibilidade de transferência da permissão do serviço de táxi 
(art. 16, caput e §§ 1º a 5º).

A argumentação desenvolvida na peça inicial pode ser resumida 
à alegação de que o serviço de táxi é um serviço público, pelo que, para 
sua prestação por particulares, é imprescindível que a sua permissão seja 
precedida de licitação.
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Ao permitir a concessão ou a transferência das permissões do 
serviço de táxi sem processo licitatório, a norma impugnada afrontaria, 
assim, os arts. 19, caput, 25, 26 e 186 da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, todos de reprodução obrigatória da Lei Fundamental, os quais 
preconizam os princípios da obrigatoriedade de licitação, da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade, da motivação e do 
interesse público.

O E. Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios (TJDFT), por maioria, julgou procedentes os pedidos 
formulados por meio de acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL nº 4.056/2007. 
PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
AFRONTA À LEI FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TJDFT. 
REJEIÇÃO. MÉRITO. RENOVAÇÃO DE PERMISSÃO PARA 
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI E TRANSFÊRENCIA 
DA CONCESSÃO ENTRE PERMISSIONÁRIOS SEM 
LICITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E 
OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO. 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.

1. A Lei Orgânica do Distrito Federal veicula prescrições normativas 
impregnadas de parametricidade, cujo teor permite quali cá-las como 
paradigma de confronto para  ns de instauração, perante este Eg. 
Tribunal de Justiça, do concernente processo objetivo de  scalização 
concentrada de constitucionalidade, tal como o autoriza o § 2º do art. 
125 da Constituição da República.

2. A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança os 
atos pretéritos com base nela praticados, eis que o reconhecimento 
desse supremo vício jurídico, que inquina de total nulidade os atos 
emanados do poder público, desampara as situações constituídas sob 
sua égide e inibe � ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos 
validos � a possibilidade de invocação de qualquer direito.

3. A licitação assegura a igualdade de condições a todos os interessados 
para selecionar a proposta mais vantajosa para o interesse público. 
Desse modo, a sua inobservância, quando obrigatória, viola a 
legalidade, a impessoalidade, a moralidade e, em última análise, o 
interesse público.
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4. A possibilidade de transferência direta da permissão, sem licitação, 
frustra os demais interessados em contratar, impedindo-os de concorrer 
a prestação de serviço público, implicando em verdadeira barreira à 
livre concorrência, violando diretamente a isonomia, o princípio da 
competitividade, a impessoalidade e, por conseguinte, o interesse 
público, uma vez que a  nalidade da licitação consiste justamente em 
selecionar a proposta mais vantajosa para o bem-estar coletivo, e a 
e ciência, já que atende o interesse de poucos, não obtendo a presteza, 
a segurança e a e ciência necessária ao atendimento comum.

5. Julgado procedente o pedido da ação para declarar inconstitucional 
o artigo 6º, parágrafo único, o artigo 13, e seus parágrafos, e o artigo 
16, e seus parágrafos, da Lei nº 4.056, de 14 de dezembro de 2007, por 
vício material, com efeitos ex tunc e erga omnes, frente ao princípio 
da obrigatoriedade da licitação, previsto nos artigos 19, caput, 25, 26, 
186, caput, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Foram interpostos embargos de declaração a  m de sanar 
contrariedades e omissões existentes, ante a transgressão aos seguintes 
dispositivos constitucionais:

a)  art. 5º, inciso XXXVI � princípio da segurança jurídica �, uma 
vez que a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo úni-
co do art. 6º da norma impugnada impediria o resguardo das 
situações consolidadas dos prestadores autônomos que já pos-
suíam permissão vigente na data da promulgação da Lei Distri-
tal n.º 4.056/2007 e

b)  arts. 2º e 175 � princípios da harmonia entre os Poderes e da 
licitação e conceito constitucional de serviço público �, já que a 
classi cação do serviço de táxi como público, a exigir a realização 
de licitação, afrontaria o conceito jurídico-constitucional de ser-
viço público, impondo à Administração a realização de licitações 
em situações nas quais o texto constitucional não as exige.

Os embargos de declaração foram desprovidos por meio de 
acórdão assim sintetizado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSI-
BILIDADE.
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1. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSTITUEM 
MEIO DE IMPUGNAÇÃO CABÍVEL NAS HIPÓTESES 
EM QUE HOUVER, NA SENTENÇA OU NO ACÓRDÃO, 
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO, NÃO SE 
PRESTANDO, POR CONSEGUINTE, PARA SUBSTITUIR O 
ACÓRDÃO EMBARGADO, TAMPOUCO PARA CORRIGIR 
OS SEUS FUNDAMENTOS, SOBRETUDO, SE TRATAR DE 
AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

2. EM CASOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
EM ABSTRATO, HÁ EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL À 
RECORRIBILIDADE E À RESCINDIBILIDADE, A TEOR DO 
ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.868/99.

3. EMBORA SE ADMITA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO NAS AÇÕES DE DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, ESTES DEVEM POSSUIR 
CARÁTER MERAMENTE ACLARATÓRIOS, JAMAIS 
MODIFICATIVOS. PRECEDENTES DO STF.

4. NO PRESENTE CASO, PRETENDIA O EMBARGANTE 
REDISCUTIR A MATÉRIA, A FIM DE LHE CONFERIR 
EFEITOS INFRINGENTES, O QUE AFASTA A 
POSSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

5. EMBARGOS REJEITADOS.

Daí o presente recurso extraordinário, em que se articula a ofensa 
aos arts. 2º, 5º, inciso XXXVI, 93, inciso IX, 170, parágrafo único, e 175, 
todos da Constituição Federal. 

2 A TEMPESTIVIDADE

O acórdão que implicou o desprovimento dos declaratórios foi 
disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico de 14.10.2009, sendo 
considerado publicado em 15.10.2009. 

Assim, a contagem do prazo para a interposição de recurso 
extraordinário a este C. Supremo Tribunal Federal iniciou-se em 
16.10.2009, vindo a ter  m em 30.10.2009, sendo inequivocamente 
tempestivo o presente inconformismo.
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3 A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL

O art. 102, § 3º, da CF/88, com a redação que lhe foi dada pela 
Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de dezembro de 2004, prescreve 
a obrigatoriedade de demonstração da repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no recurso extraordinário como seu requisito 
de admissibilidade.

Nesse escopo, não se pode perder de vista que este caso trata, 
sobretudo, de debate em torno do conceito constitucional de serviço público e 
das suas implicações, sendo necessária a de nição da inserção ou não do 
serviço de táxi em seu bojo. 

Com o julgamento do presente recurso, o Supremo harmonizará 
o entendimento acerca da necessidade de realização de processo 
licitatório, em quaisquer hipóteses, para a prestação do serviço de táxi 
por particulares.

Assim, descabe a rmar que o presente processo se limita à mera 
discussão de interesses subjetivos das partes. Aliás, por ter a natureza 
objetiva, sequer há interesse subjetivo dos entes legitimados para iniciar 
o controle abstrato. 

A circunstância de o recurso extraordinário ser protocolizado 
em processo objetivo torna ínsita a sua repercussão geral, uma vez 
que o pronunciamento sobre a constitucionalidade das normas 
importa na determinação de geração de efeitos para todos aos quais 
se dirige.

Ademais, ainda que não se entenda como presumível a repercussão 
geral, o que se admite apenas a título de argumentação, tem-se que a 
de nição da interpretação desta C. Suprema Corte acerca do 
conceito jurídico-constitucional de serviço público ao tema 
em análise afetará não somente os interesses de cidadãos e do 
próprio Distrito Federal, como também de todos os municípios da 
Federação.

Consigne-se que, caso mantida a orientação da natureza pública 
do serviço de táxi, as municipalidades poderão vir a ser compelidas a 
prestar diretamente o serviço, dado o caráter essencial que se atribuirá 
à atividade, o que acarretará a obrigatoriedade do dispêndio de recursos 
públicos.
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Além disso, eventuais taxistas detentores de autorizações em outros 
municípios, as quais não tenham sido concedidas por meio de processo 
licitatório, poderão ter os atos de outorga anulados.

Assim, ao apreciar a presente demanda, esta C. Corte resolverá 
questões relevantes a partir dos pontos de vista: 

a)  econômico, já que a solução desta controvérsia poderá impor-
tar no aumento de despesas para as municipalidades e para o 
Distrito Federal; 

b)  social, uma vez que inúmeros cidadãos � principalmente taxis-
tas, seus familiares e usuários do serviço � serão afetados;

c)  jurídico, porquanto acarretará a de nição dos contornos de 
instituto constitucional de alta signi cância, qual seja, o con-
ceito jurídico-constitucional de serviço público; e

 d)  político, pois de nirá se o Judiciário pode determinar aos de-
mais Poderes a necessidade de realização de licitação para hipó-
tese em que não se faz presente a prestação de serviço público.

Por  m, cumpre veri car que o § 3º do mesmo art. 543-A acima 
referido de ne que �haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão 
contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal.�

Ademais, o Plenário desta Corte possui jurisprudência consolidada 
no sentido da inexistência de obrigatoriedade de procedimento 
licitatório para a prestação do serviço de táxi por particulares. Nesse 
sentido, o Agravo Regimental na Petição n.º 2.788-4/RJ11 e o Recurso 
Extraordinário n.º 359.444-3/RJ22.

Assim, não restam dúvidas de que as questões constitucionais 
debatidas no presente recurso possuem repercussão geral, porquanto:

a)  a mera circunstância de o recurso extraordinário ser protocoli-
zado em processo objetivo torna ínsita a sua relevância;

b)  a de nição dos contornos do conceito jurídico-constitucional 
de serviço público traz conseqüências econômicas, jurídicas e so-

1 STF, Pet 2.788 AgR / RJ, Tribunal Pleno, Min. Rel. Carlos Velloso, D.J. 31.10.2003.

2 STF, RE 359.444 ED / RJ, Tribunal Pleno, Min. Rel. Carlos Velloso, D.J. 8.9.2004.
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ciais para todas as Unidades da Federação; e

c)  a noção constitucional de serviço público adotada na jurisprudência do 
STF não foi observada pela Corte de origem, tendo essa interferido 
em atribuição inerente aos demais Poderes do Distrito Federal.

4 A NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO MEDIANTE O QUAL FO-
RAM DESPROVIDOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Conforme acima já mencionado, contra o v. acórdão que implicou 
a procedência da ação direta de inconstitucionalidade foram interpostos 
embargos declaratórios a  m de sanar contrariedades e omissões a 
dispositivos da Constituição Federal, quais sejam:

a)  art. 5º, inciso XXXVI � princípio da segurança jurídica �, uma vez 
que a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 
6º da norma impugnada impede o resguardo das situações consoli-
dadas dos prestadores autônomos que já possuíam permissão vigen-
te na data da promulgação da Lei Distrital nº 4.056/2007; e

b) arts. 2º e 175 � princípios da harmonia entre os Poderes e da 
licitação e conceito constitucional de serviço público �, já que a 
quali cação do serviço de táxi como público afronta o conceito 
jurídico-constitucional de serviço público, impondo à Administra-
ção a realização de licitações em situações nas quais o texto 
constitucional não as exige.

O E. Conselho Especial do TJDFT, ao desprover os embargos 
declaratórios, não se manifestou a respeito das inconstitucionalidades 
acima apontadas. Ao assim proceder, ofendeu diretamente o inciso IX do 
art. 93 da CF/88:

Art. 93. (...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias 
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais 
a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 
prejudique o interesse público à informação;

Assim, requer-se a declaração de nulidade do acórdão que implicou o 
desprovimento dos declaratórios, com a conseqüente remessa dos presentes 
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autos ao E. Tribunal a quo, a  m de que, mediante nova apreciação do 
recurso, se pronuncie a respeito das omissões acima apontadas.

5 O CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Ao julgar a Reclamação n.º 383, este C. STF  rmou seu 
entendimento no sentido de que, no caso de o Tribunal de Justiça 
Estadual julgar ação direta com base em dispositivo constitucional 
local que reproduz norma da Lei Maior de observância obrigatória pelos 
Estados e o Distrito Federal, mas em contrariedade ao seu sentido e 
alcance, caberá recurso extraordinário. Con ra-se:

Reclamação com fundamento na preservação da competência do Supremo 
Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade proposta perante 
Tribunal de Justiça na qual se impugna Lei municipal sob a alegação de 
ofensa a dispositivos constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos 
constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados. 
E cácia jurídica desses dispositivos constitucionais estaduais. Jurisdição 
constitucional dos Estados-membros. - Admissão da propositura da ação 
direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, 
com possibilidade de recurso extraordinário se a interpretação da 
norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional 
federal de observância obrigatória pelos Estados, contrariar o sentido 
e o alcance desta. Reclamação conhecida, mas julgada improcedente.3

Essa é exatamente a situação dos presentes autos, em que a Corte 
de origem, ao julgar procedente a ação direta, ofendeu frontalmente 
(i) o princípio da separação e harmonia entre os Poderes (art. 2º da 
CF/88) e (ii) o conceito jurídico-constitucional de serviço público 
(art. 175 da CF/88); (ii i), na via inversa, o princípio da licitação (art. 
175 da CF/88); (iv) os princípios legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da razoabilidade, da motivação e do interesse público. 

6 O MÉRITO

6.1 O CONCEITO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE SERVIÇO PÚBLICO

Como destacado, a Corte de origem assentou a necessidade de se 
realizar procedimento licitatório para a prestação de serviço de táxi em 
qualquer hipótese, por considerar tal atividade um serviço público. 

3 STF, Rcl 383 / SP, Tribunal Pleno, Min. Rel. Moreira Alves, D.J. 21.5.1993.
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Assim o fez com base no que previsto no art. 175 da Carta Magna, 
o qual dispõe que �incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos.�

A  m de analisar o enquadramento do serviço de táxi no que 
previsto no dispositivo acima, é necessário inicialmente veri car o exato 
conceito jurídico-constitucional de serviço público.

Note-se que o exame dos conceitos insertos no texto constitucional 
é tarefa precípua desta. E. Suprema Corte, já que envolve a própria 
compreensão do alcance e extensão da Constituição. Isso é percebido 
na jurisprudência, tendo o Supremo traçado a extensão dos seguintes 
conceitos presentes na Lei Maior:

a) faturamento � RE nº 390.840/MG;

b) serviços � RE nº 116.121/SP;

c) folha de salários � RE nº 166.772/RS;

d)renda � RE nº 172.058/SC;

e)funcionamento parlamentar � ADI nº 1.351/DF;

f)individualização da pena � HC nº 86.928/DF.

Sobre o conceito jurídico-constitucional de serviço público, José dos 
Santos Carvalho Filho faz um apanhado da visão doutrinária do tema:

Não é difícil perceber que o realce de um ou outro critério acaba por 
ensejar conceitos díspares de serviço público. Como subsídio, e para 
estudo comparativo, convém apontar o conceito  rmado por alguns 
estudiosos.

Laubadère denomina de serviço público �toda atividade de uma 
coletividade pública visando a satisfazer um objetivo de interesse geral.�

Marcelo Caetano assim de ne:

Chamamos de serviço público ao modo de atuar da autoridade 
pública a  m de facultar, por modo regular e contínuo, a quantos 
deles careçam, os meios idôneos para satisfação de uma necessidade 
coletiva individualmente sentida
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Eis o enfoque dado por FRITZ FLEINER: �chamamos serviço 
público ao conjunto de pessoas e meios que são constituídos tecnicamente 
em uma unidade e destinados a servir permanentemente a um  m público 
especí co�.

DIES simpli ca o conceito, considerando que serviço público �é 
a prestação que a Administração efetua de forma direta ou indireta 
para satisfazer uma necessidade de interesse geral�.

Na doutrina pátria, também variam os conceitos. HELY LOPES 
MEIRELLES assim de ne:

Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por 
seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer 
necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples 
conveniências do Estado.

MARIA SYLVIA DI PIETRO, a seu turno, considera serviço 
público �toda atividade de material que a lei atribui ao Estado para que 
exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de 
satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico 
total ou parcialmente de direito público.��4

Com base nesses ensinamentos, José dos Santos Carvalho Filho 
assim de ne o que vem a ser serviço público:

Em nosso entender, o conceito deve conter os diversos critérios 
relativos à atividade pública. De forma simples e objetiva, 
conceituamos serviço público como toda atividade prestada pelo 
Estado ou por seus delegados, basicamente sob regime de 
direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e 
secundárias da coletividade.5

Lucas Rocha Furtado possui entendimento bastante semelhante: 
[...] pode-se conceituar o serviço público como a atividade de satisfação 
das necessidades da população, desenvolvida pelo Estado ou por 

4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 15ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2006, p. 266-267. Destaques não existentes no original.

5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 15ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2006, p. 267. Destaques não existentes no original.
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particulares, por meio da qual são postas utilidades ou comodidades à 
disposição da coletividade.6

A respeito do regime jurídico sob o qual são prestados os 
serviços públicos, Lucas Rocha Furtado compartilha do entendimento 
dos supracitados autores. Con ra-se: �conforme exposto, a noção 
clássica do serviço público pressupõe a adoção do regime jurídico 
administrativo exorbitante do Direito Privado.

Essa noção é adotada por inúmeros autores pátrios. Celso Antônio Bandeira de 
Mello a rma que o regime jurídico-administrativo �é que confere caráter 
jurídico à noção de serviço público. Sua importância, pois, é decisiva.

Idêntica solução é adotada por Marçal Justen Filho: �Sob o ângulo 
formal, con gura-se o serviço público pela aplicação do regime 
jurídico de direito público�.7

A melhor síntese, entretanto, vem de Marçal Justen Filho, ao 
asseverar que �serviço é público porque se destina à satisfação de direitos 
fundamentais�8, de �necessidades individuais de cunho essencial.�

De ui, portanto, que os serviços públicos são atividades 
eminentemente estatais, destinadas à satisfação de direitos fundamentais 
e prestadas sob o regime jurídico de direito público.

6.2 O NÃO-ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO DE TÁXI COMO SERVIÇO 
PÚBLICO

A doutrina é pací ca em afastar o serviço de táxi da categoria 
dos serviços público. É que, diferentemente dos serviços de transporte 
coletivo urbano, consistem em atividade privada de transporte individual 
de passageiros, não sendo essa essencial e destinada à satisfação de direitos 
fundamentais. 

Cumpre veri car, por exemplo, o que leciona José dos Santos 
Carvalho Filho:

6 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 714. Destaques não 
existentes no original.

7 Ob. cit. p. 712. Destaques não existentes no original.

8 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 491. 
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[...] existem certas atividades que encerram alguma dúvida sobre se 
devem ser consideradas serviços de utilidade pública ou atividades 
de mero interesse privado, dada a di culdade em se apontar a linha 
demarcatória entre ambos. Há mesmo atividades que nascem como 
de interesse privado e, ao desenvolver-se, passam a caracterizar-se 
como serviços públicos. A atividade de transporte de passageiros, 
por exemplo, às vezes suscita dúvida, e isso porque há serviços 
públicos e serviços privados de transporte de pessoas. É o caso 
de vans que conduzem moradores para residências situadas em 
local de mais difícil acesso em morros. Ou ainda o serviço de 
táxis. Trata-se, em nosso entender, de atividades privadas [...]

Alguns autores e mesmo alguns diplomas reguladores municipais 
denominam de permissão o ato estatal de consentimento para 
explorar o serviço de táxi. A gura-se equivocada tal quali cação: 
muito embora o Município exerça o poder de polícia sobre essa 
atividade, o táxi é um instrumento de transporte privado de 
passageiros, devendo, então, ser objeto de autorização.9�

Assim, segundo o referido doutrinador, o serviço de táxi não está 
inserido no conceito jurídico-constitucional de serviço público, até 
porque sequer constitui atividade pública, mas privada:

Particularmente em relação às vans de passageiros, também 
denominadas de �peruas�, é forçoso reconhecer a di culdade de 
enquadrar sua atividade � que é a de transportar, em cada veículo, 
pequeno número de passageiros nos núcleos urbanos � como serviço 
público ou atividade meramente privada. Situa-se, com efeito, em 
posição que  ca num meio termo entre o transporte coletivo de 
passageiros, inegavelmente serviço público, e o serviço de táxi, 
que, atendendo a pessoas de modo individualizado, melhor se 
con gura como atividade privada.10

Marçal Justen Filho compartilha desse entendimento:

Existem serviços � que não são públicos � cujo desempenho 
pelos particulares sujeita-se a uma  scalização estatal mais 

9 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 15ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2006, p. 362. Destaques não existentes no original.

10 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 15ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2006, p. 362. Destaques não existentes no original.
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rigorosa. Essas atividades econômicas sujeitas a maior  scalização 
estatal são conhecidas em todos os países do mundo, inclusive nos 
ordenamentos que não consagram o instituto do serviço público. 
Muitas vezes, costuma-se utilizar a expressão serviço público virtual 
para a eles referir-se. A hipótese abrange os casos de transporte 
por meio de táxi, pro ssões regulamentadas, atividades de 
hotéis, bancos, seguros etc.

Entre nós, a hipótese está explicitamente prevista no art. 170, 
parágrafo único, da CF/88. Ali se prevê que a lei poderá subordinar 
o exercício de certas atividades a uma autorização estatal prévia. O 
ato estatal destina-se a veri car o preenchimento pelo particular dos 
requisitos necessários. A intervenção do Estado, nesses casos, não 
atinge a natureza do serviço nem altera o regime jurídico sob o qual 
se desenvolve, ainda que se imponham requisitos para o desempenho 
das atividades e se as subordine a controle de intensidade variável.

Em princípio, todo aquele que preencher os requisitos previstos em 
lei terá direito a desenvolver as atividades pertinentes. Portanto, a 
intervenção estatal não apresenta um cunho constitutivo do 
direito ao exercício da atividade, mas se trata de um ato de 
cunho declaratório. Bem por isso, não se trata de transferir ao 
particular o exercício de uma atividade pública.11

Lucas Rocha Furtado não somente entende que o serviço de táxi 
é atividade privada, mas ainda o considera exemplo didático para 
explicar a diferenciação entre os casos em que cabe permissão, 
concessão ou autorização. Con ra-se:

A  m de melhor distinguir a autorização da permissão e da concessão, 
podemos comparar a atividade de táxi com o transporte coletivo de 
passageiros feito por ônibus. No primeiro caso, do táxi, o taxista 
explora atividade privada. Teoricamente, qualquer particular 
poderia utilizar seu veículo privado e fazê-lo funcionar como 
lotação. Em nome do bem estar da própria população � imagine 
como  caria ainda mais comprometido o trânsito em nossas 
cidades se qualquer cidadão pudesse fazer funcionar seu veículo 
como lotação �, o exercício dessa atividade privada é condicionado 
à obtenção de uma autorização pelo poder público municipal. 

11  JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo: Dialética, 2003, p. 129- 130. 
Destaques não existentes no original.
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Situação diversa se veri ca com o transporte coletivo urbano de 
passageiros, que nos termos da Constituição Federal se trata de serviço 
a ser prestado à população pelos próprios Municípios. Temos, neste 
segundo caso, serviço cujo titular é o poder público que poderia prestá-lo 
diretamente ou por meio de permissão ou concessão de serviço público. 
Na grande maioria dos Municípios brasileiros, é utilizado o instituto da 
permissão para delegar a prestação desse serviço a empresas privadas.12

Imaginar que o serviço de táxi corresponde a um serviço público 
poderia implicar a necessidade de a Administração diretamente prestá-lo, 
ainda que inexistentes as necessidades de mercado, já que seria voltado à 
satisfação de necessidades essenciais.

Aliás, o Estado seria não somente um de seus possíveis 
prestadores, mas responsável pela sua disponibilização à população, 
sendo-lhe exigível a prestação desse serviço de forma direta no caso 
de não haver particulares que possam ou queriam  fazê-lo.

Além de o serviço de táxi não se tratar de atividade assumida 
pelo Estado como própria, o que já seria su ciente para classi cá-
lo separadamente dos serviços públicos, este não pede qualquer forma de 
especialização, não havendo óbices para que seja prestado por particulares.

À luz desse entendimento, constata-se a impertinência da conclusão 
adotada no acórdão recorrido, no ponto em que destacou que a licitação 
prévia somente poderia ser dispensada nos casos previstos na Lei n.º 8.666/93, 
antecedendo o contrato administrativo. Sequer há contrato na hipótese.

Em conclusão e em sentido diametralmente oposto à interpretação 
adotada pelo E. Conselho Especial do TJDFT, a doutrina 

a) classi ca o serviço de táxi como atividade privada de transporte 
de passageiros que se diferencia das demais atividades privadas 
tão-somente pela maior necessidade de  scalização por parte 
do poder público e 

b) explica que não é obrigatório o procedimento licitatório para 
o seu exercício por particulares, uma vez que lhe corresponde 
mera autorização.

12 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 588. Destaques não 
existentes no original.
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6.3 A EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FE-
DERAL

Como se não bastasse o uníssono entendimento doutrinário 
sobre o tema, também o Plenário deste C. Supremo Tribunal Federal, 
conforme já destacado anteriormente, de niu que o serviço de táxi 
não constitui serviço público. E, por não possuir essa natureza, é 
prestado mediante autorização, ainda que a lei assim não o de na 
literal e expressamente.

Isso ocorreu nos julgamentos do Recurso Extraordinário 
n.º 359.444-3/RJ13 e do Agravo Regimental na Petição n.º 2.788-4/RJ.

Nesses precedentes, essa E. Corte con rmou a constitucionalidade 
de lei  uminense que, sem a realização de licitação, transformou os 
motoristas auxiliares de veículos de aluguel a taxímetro em permissionários 
autônomos.

Con ra-se a discussão travada quando do julgamento do Agravo 
Regimental na Petição n.º 2.788-4/RJ14:

O SR. MINISTRO NELSON JOBIM � (...)

Dispõe o artigo 1º da Lei nº 3.123, de 14 de novembro de 2000 que:

�.............................................

Ficam os motoristas auxiliares de veículos de aluguel a taxímetro a 
que se refere o Decreto �E� nº 3.858, de 12 de maio de 1970, alterado 
pelo Decreto �E� nº 7.716, de 7 de janeiro de 1975, transformados em 
permissionários autônomos de veículos de aluguel a taxímetro.

Impugna-se o dispositivo por suposta afronta ao princípio 
constitucional da licitação.

Importante observar que nos termos do Decreto �E� nº7.716, de 7 
de janeiro de 1975, que deu nova relação ao art. 6º do Regulamento 
do Serviço de Transporte de Passageiros em Veículo de Aluguel a 
Taxímetro, os auxiliares, tais como o permissionário autônomo, 

13 STF, RE 359.444 ED / RJ, Tribunal Pleno, Min. Rel. Carlos Velloso, D.J. 8.9.2004.

14 STF, Pet 2.788 AgR / RJ, Tribunal Pleno, Min. Rel. Carlos Velloso, D.J. 31.10.2003.
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deviam estar previamente inscritos na Secretaria de Serviços 
Públicos e no Instituto Nacional de Previdência Social-INPS, sendo 
obrigatório, para registro, a prévia comprovação de serem portadores 
da Carteira de Auxiliar, prevista no Decreto �N� nº202, de 26 de maio 
de 1964.

Trata-se, portanto, de pessoas habilitadas administrativamente a 
dirigirem táxi, trabalhando para permissionários, a não se atina 
muito bem com a razão pela qual a Constituição do Estado do Rio 
de Janeiro vedaria a convolação desse licenciamento, de auxiliares de 
motoristas autônomos. Especialmente quando a ilustra Autoridade 
Representada não esclarece se uma só das quase vinte mil permissões 
vigente submeteu-se a procedimento licitatório.

Em que data. Obedecendo a que regras. Com que prazo. Mediante 
qual publicidade.

A convolação da inscrição como motorista autônomo auxiliar 
em permissionário autônomo representa opção legislativa 
constitucionalmente válida, não podendo conceituar-se como 
medida privilegiadora vedada. Apenas transforma a titulação de 
quem trabalha em táxi, há anos, como auxiliar, em permissionário. 
Estava autorizado administrativamente a dirigir táxi alheio; 
autoriza-se que dirija táxi próprio.� (parecer do Procurador de Justiça 
no acórdão de  s. 194/195)

O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO (RELATOR) � 
Ministro, trata-se de permissão, segundo a própria lei. A permissão não prescinde 
de licitação.

O SR. MINISTRO NELSON JOBIM � Não é permissão, isso é 
autorização.

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE � Isso é 
prova de habilitação para ganhar uma licença. Pelo amor de Deus! Se formos 
de nir permissão, concessão e licença à base do que a lei ...

O SR. MINISTRO NELSON JOBIM � A matéria é discutida aqui no 
acórdão. Poderei continuar lendo para  xarmos a discussão?

O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO (RELATOR) � Não 
quero e não posso julgar o recurso extraordinário, nesta fase.
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O SR. MINISTRO NELSON JOBIM � Mas, para examinar, preciso 
ver a plausibilidade. Por isso, preciso ler o que foi dito.

Diz aqui:

�..........................................

Não custa lembrar que Mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 
clássica, �Direito Municipal Brasileiro�, Ed. Malheiros, 6ª ed. Pg. 297, 
tratando da delegação para particulares de serviços públicos ou 
de utilidade pública, classi cou-se em serviços concedidos, 
permitidos e autorizados. Referentemente a estes últimos, entre 
os quais se inclui o de táxi, preleciona o notável administrativista: 
�A modalidade de serviços autorizados é adequada para todos 
aqueles que não exigem execução pela própria Administração, 
nem pedem especialização na sua prestação ao público, como 
ocorre com os serviços de táxi, de despachantes, de pavimentação de ruas 
por conta de moradores, de guarda particular de estabelecimento ou residências, os 
quais, embora não sendo uma atividade pública típica, convém 
que o Poder Público conheça e credencie os seus executores e 
sobre ele exerça o necessário controle no seu relacionamento 
com o público e com órgãos administrativos a que se vinculam 
para o trabalho.�. (Pgs. 296/297).

Não se cogita de procedimento licitatório para as atividades 
meramente autorizadas.

Classi cado por Mestre Hely como hipótese de simples 
autorização, o transmudamento, por via legislativa, de 
autorização do Poder Público para dirigir táxi alheio, em 
autorização para dirigir táxi próprio, estabelecida pelo art. 1º da Lei 
Municipal nº 3.123/00 não afronta o princípio licitatório consagrado 
pela Carta Fluminense. Primeiro, porque ontologicamente precária; 
também, porque a ilustra Autoridade Representante não esclareceu 
quanto à obediência desse princípio para as quase vinte mil permissões 
vigentes.

.....................� (parecer do Procurador da Justiça no acórdão de  s. 195/196)

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE � Qual é 
a licitação? Qual é a vantagem?
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O SR. MINISTRO NELSON JOBIM � Não há nenhuma. Por que 
fazer licitação?

O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES � Ele não paga nada 
ao Poder Público.

O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM � Não paga.

Cumpre notar também que, no julgamento do Recurso 
Extraordinário n.º 359.444-3/RJ, o Ministro Relator Carlos Velloso 
remeteu-se a essa discussão para defender que o serviço de táxi deve ser 
exercido sob regime de autorização:

No que concerne à alegação de ofensa ao art. 175 da CF � princípio 
da licitação � convenceram-me os votos dos Ministros Jobim e 
Pertence, quando do julgamento da cautelar (acórdão às  s. 275-
328), no sentido de que há, aqui, simples autorização ao invés de 
permissão, certo que a autorização não exige licitação.

Ainda em seu voto, o referido magistrado fez referência ao parecer 
proferido nos autos pelo então Procurador-Geral da República Geraldo 
Brindeiro para deixar clara a posição adotada pelo Órgão naquela 
oportunidade:

Destaco do parecer do então Procurador-Geral Professor Geraldo Brindeiro:

(...)

13. Quanto à alegação de violação ao art. 175 da Constituição 
Federal, não nos parece exigível o procedimento licitatório para 
a concessão de permissões aos taxistas, uma vez que o serviço 
de transporte executado por veículos de aluguel a taxímetro 
não se constitui atividade própria da Administração, nem pede 
especialização na sua prestação ao público.

14. Apesar do nomen juris de permissão para o exercício da atividade, 
trata-se, na verdade, de autorização de serviço público. A Administração 
para autorizar a prestação de um serviço público não essencial, mas de 
interesse coletivo, como é o caso dos táxis, pode dispensar licitação, 
uma vez que a Constituição Federal somente exige o procedimento 
licitatório para a delegação de serviços públicos a particulares 
quando sob o regime da permissão e concessão.
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15. A propósito leia-se o magistério de HELY LOPES MEIRELLES 
(Direito Administrativo Brasileiro, 25ª ed., São Paulo: Malheiros: 
2000, p. 368) a respeito da autorização de serviço público:

�Serviços autorizados são aqueles que o Poder Público, por ato unilateral, precário 
e discricionário, consente na sua execução por particular para atender a interesses 
coletivos instáveis ou emergência transitória. (...)

A remuneração de tais serviços é tarifada pela Administração, como os demais 
de prestação ao público, dentro das possibilidades de medida para oferecimento 
aos usuários. A execução deve ser pessoal e intransferível a terceiros. Sendo uma 
modalidade de delegação discricionária, em princípio, não exige licitação, mas 
poderá ser adotado para escolha do melhor autorizatário qualquer tipo de seleção, 
caso em que a Administração  cará vinculada aos termos do edital de convocação.

A modalidade de serviços autorizados é adequada para todos aqueles que não 
exigem a execução pela própria Administração, nem pedem especialização na sua 
prestação ao público como ocorre com os serviços de táxi.�

Mais à frente ainda consignou:

No que concerne à alegação de ofensa ao art. 175 da CF � 
princípio da licitação � (...) há, aqui, simples autorização ao 
invés de permissão, certo que a autorização não exige licitação.

Também não há falar em ofensa aos princípios da isonomia e da 
impessoalidade (CF, arts. 5º e 37). É que a autorização, que deve 
ser pessoal e intransferível e que não exige licitação, assenta-se na 
discricionariedade administrativa e tem caráter precário.15

Importa salientar que, muito embora o julgamento não tenha sido 
decidido à unanimidade de votos, a divergência se restringiu a outras 
questões tratadas naquele caso, sendo que houve uniformidade na 
conclusão de que o serviço de táxi (i) não é um serviço público e 
(ii) deve ser prestado mediante autorização.

Portanto, de acordo com a vasta doutrina acima mencionada, bem 
como com o entendimento adotado pelo Plenário deste C. STF, é possível 
concluir que:

15 STF, RE nº 359.444-3 / RJ, Tribunal Pleno, Min. Rel. Carlos Velloso, D.J. 28.5.2004.
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a) aos serviços públicos são atividades eminentemente estatais, 
destinadas à satisfação de direitos fundamentais e prestadas sob o 
regime jurídico de direito público; 

b)a disponibilização dos serviços públicos é exigível da Administração, 
dada a circunstância de ser necessária especialização para a sua 
prestação;

c) o serviço de táxi, por não se enquadrar nas descrições contidas nos 
itens (a) e (b) acima, não é serviço público; 

d) o serviço de táxi é atividade econômica privada que, pela sua 
utilidade pública, já que envolve o transporte de passageiros, 
está sujeita ao poder de polícia estatal, a ser exercido por meio de 
autorização para a sua prestação, nos termos do art. 170, parágrafo 
único; e 

e) uma vez que o conceito jurídico-constitucional de serviço público 
não engloba o serviço de táxi, não há qualquer afronta ao art. 175 
da CF/88 quando esta atividade é prestada sem a realização de 
procedimento licitatório, tal como ocorreu para determinadas 
hipóteses previstas na lei distrital impugnada.

7 O MÉRITO: O DIREITO AO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECO-
NÔMICA

Como não é obrigatória a realização de procedimento licitatório 
para a prestação de serviços privados, tem-se que, em princípio, segundo 
o que de ne o art. 170, parágrafo único, da CF/88, os particulares 
estariam livres para realizar tais atividades independentemente de 
qualquer ato estatal:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por  m assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de 
órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
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Porém, o dispositivo constitucional acima autoriza que lei de na 
certas restrições ao livre exercício de atividade econômica e prescreva 
casos em que é necessária a autorização estatal.

A circunstância de a norma legal ter empregado o vocábulo 
permissão, entretanto, não altera a natureza do instituto, como destacado 
nos precedentes do Supremo16 e 17.

Isso é exatamente o que faz a Lei Distrital n.º 4.056/2007, que, 
muito embora tenha erroneamente utilizado o vocábulo permissão, dispõe 
sobre a autorização do serviço de táxi, posto ser atividade que envolve 
interesse público.

Note-se que o referido diploma legal, em regra, prevê a necessidade 
de procedimento licitatório para a obtenção do direito de exploração do 
serviço de táxi, de maneira a assegurar a imparcialidade na concessão das 
autorizações, bem como controlar o número de táxis em operação no 
Distrito Federal, evitando problemas de trânsito.

Porém, afastou a necessidade da competição para hipóteses 
especí cas e razoáveis.

Vejamos a lógica de cada uma das hipóteses legais a  m de 
evidenciar a total razoabilidade das exceções:

a)  o art. 6º, parágrafo único, da Lei Distrital n.º 4.056/2007 prevê 
a desnecessidade de os prestadores autônomos do serviço de 
táxi existentes no cadastro de autorizatários � chamados de 
permissionários � da unidade gestora competente, durante o 

16  Trecho de debate travado no julgamento do Agravo Regimental na Petição nº 2.788:

 �[...] O SR . M I N IS TRO CA R L OS V EL L OSO ( R EL AT OR) � Min i s t r o ,  t r a ta - s e  d e 
p e r m i ss ã o , s e g un do  a  p r ó p r i a  l e i .  A p e r m i s sã o n ã o p r e s c i nd e  d e  l i c i t a ç ã o .

 O SR. MINISTRO NELSON JOBIM � Não é permissão, isso é autorização.

 O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE � Isso é prova de habilitação para ganhar uma licença. 
Pelo amor de Deus! Se formos de nir permissão, concessão e licença à base do que a lei ... [...]�

17 �Alguns autores e mesmo alguns diplomas reguladores municipais denominam de permissão o ato estatal 
de consentimento para explorar o serviço de táxi. A gura-se equivocada tal quali cação: muito embora o 
Município exerça poder de polícia sobre essa atividade, o táxi é um instrumento de transporte privado de 
passageiros, devendo, então, ser objeto de autorização.� CARVALHO FILHO, José dos Santos. ob. cit. p. 
362. Nota de rodapé 158.



Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 38, p. 275-300, 2012

Recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Conselho Especial do 
TJDFT na ADI n. 2009.00.2.000513-7 297

prazo das atuais autorizações � chamadas de permissões �, se ade-
quarem a requisito introduzido pela norma impugnada para os 
prestadores do serviço de táxi em geral, qual seja, o de �não ter 
vínculo ativo com o serviço público federal, estadual ou municipal ou com o 
Distrito Federal�.

Ora, se a lei trouxe requisito novo para determinada categoria 
populacional, nada mais razoável do que não exigi-lo daqueles que já 
integravam essa categoria anteriormente a sua promulgação durante o 
término de vigência do prazo da autorização. 

Se assim não se proceder, estar-se-á conferindo retroatividade aos 
atos normativos, prejudicando particulares, o que é totalmente vedado 
pelo art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88. 

Aliás, este C. STF, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n.º 493/DF, assentou a impossibilidade de a lei nova retroagir seus efeitos 
e alcançar atos jurídicos aperfeiçoados no passado, por meio de acórdão 
assim ementado:

Ação direta de inconstitucionalidade. - Se a lei alcançar os efeitos futuros 
de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa 
(retroatividade mínima) porque vai interferir na causa, que e um ato 
ou fato ocorrido no passado. - O disposto no artigo 5, XXXVI, da 
Constituição Federal se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, 
sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito 
privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva.18

Além disso, os permissionários nessa condição, na con ança de 
que atendiam os requisitos exigidos por lei quando da concessão de sua 
permissão, tiveram que arcar com altos custos para a aquisição do veículo. 
Assim, nada mais justo que assegurar a situação consolidada até o  m do 
prazo das permissões, tal como fez a norma distrital.

b)  foi ainda declarada a inconstitucionalidade do art. 13, caput e §§ 
1º e 2º, do mesmo diploma distrital, os quais prevêem a possi-
bilidade de, no caso de falecimento do permissionário, a per-
missão do serviço de táxi ser transferida a meeiro ou a herdeiro, 
pelo seu prazo restante de vigência.

18 STF, ADI nº 493, Tribunal Pleno, Min. Rel. Moreira Alves, D.J. 4.9.1992.
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Ora, é visível que a maioria dos taxistas é arrimo de família, com 
renda não muito alta. Assim, geralmente, é necessário que toda a entidade 
familiar economize durante anos para que possa comprar o carro que será 
utilizado na atividade de táxi, o qual, muitas vezes, passa a ser o bem mais 
valioso da família.

Uma vez falecido o taxista, a economia de tais famílias já estará por 
demais prejudicada, já que ele provavelmente era o maior responsável por 
seu sustento. Destarte, a transmissão da autorização para alguns parentes 
restritos visa a impedir que tais famílias acabem endividadas, permitindo 
que o veículo que adquiriram continue a ser empregado para assegurar 
seu sustento. Em última análise, assegura-se a própria dignidade da 
pessoa humana.

c)  A previsão contida no § 3º do mesmo artigo, o qual admite 
que os permissionários com incapacidade superveniente sejam 
substituídos por seus cônjuges ou um de seus herdeiros, possui 
o mesmo escopo dos §§ 1º e 3º, já que assegura o prossegui-
mento da atividade na hipótese de o titular originário ver-se in-
capacitado, objetivando a manutenção da dignidade do taxista 
e de sua família.

d)  Por  m, a possibilidade de transferência da autorização do 
serviço de táxi, prevista no art. 16, caput e §§ 1º a 5º, da Lei 
Distrital n.º 4.056/2007, visa, sobretudo, a manter constante o 
número de prestadores do serviço de táxi.

Isso porque, por óbvio, a diminuição da oferta do serviço prejudica 
os usuários. A manutenção do número de táxis em circulação, assim, 
con gura típico interesse público que deve ser gerido pelo Estado.

Comprovada está, assim, a razoabilidade de todos os dispositivos 
da Lei Distrital n.º 4.056/2007 que foram declarados inconstitucionais 
pelo E. Conselho Especial do Tribunal a quo, porquanto regulam 
situações de exceção, que merecem tratamento especial. Não há qualquer 
ofensa aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
razoabilidade, da motivação e do interesse público, tal como se consignou 
no acórdão recorrido.

Sobre a necessidade de se contemplar as situações de exceção, vale 
conferir trecho de voto do Ministro Eros Grau:
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[...]

6. O estado de exceção é uma zona de indiferença entre o caos e o estado 
da normalidade, uma zona de indiferença capturada pela norma. De sorte 
que não é a exceção que se subtrai à norma, mas ela que, suspendendo-
se, dá lugar à exceção --- apenas desse modo ela se constitui como 
regra, mantendo-se em relação com a exceção. A esta Corte, sempre 
que necessário, incumbe, decidir regulando também essas situações de 
exceção. Ao fazê-lo, não se afasta do ordenamento, eis que aplica a norma 
à exceção desaplicando-a, isto é, retirando-a a exceção.19

Conclui-se, portanto, que:

a)  a noção constitucional de serviço público não inclui o serviço de 
táxi, não sendo obrigatória a realização de procedimento licita-
tório para a sua prestação por particulares; 

b)  o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no papel de legislador 
e passar a exigir licitação para hipótese em que a Constituição 
assim não faz; e

c)  as exceções ao procedimento licitatório contidas na Lei Distri-
tal n.º 4.056/2007 e declaradas inconstitucionais pelo E. Con-
selho Especial do Tribunal a quo são de razoabilidade inques-
tionável.

8 O MÉRITO: A AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS 
PODERES

Conforme demonstrado, o serviço de táxi é atividade privada, não 
uma espécie de serviço público, pelo que não é obrigatória a realização de 
procedimento licitatório para a sua prestação por particulares.

Já que a Carta Magna não determina ao Poder Executivo 
que realize licitação nessa hipótese, a exigência feita pelo Poder 
Judiciário de que assim se faça o procedimento constitui verdadeiro 
desrespeito ao princípio da harmonia entre os Poderes.

Frise-se que, em hipóteses em que não se faz presente a 
obrigatoriedade da realização de licitação, o Legislador pode optar ou 

19 STF � Plenário � Rcl nº 3.034-2/PB AgR � Rel. Min. Sepúlveda Pertence � DJU 27.10.2006.
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não por exigi-la para algumas hipóteses, visto que essa determinação não 
fere direitos fundamentais dos cidadãos.

Porém, a opção por exigir ou não licitação para a autorização de 
atividades privadas caberá ao Legislador e não ao Poder Judiciário.

Assim, o acórdão recorrido está eivado de inconstitucionalidade também 
por afronta ao art. 2º da CF/88, que consagra o referido princípio, porquanto 
o Judiciário exigiu a realização de licitação para a hipótese de exploração de 
atividade econômica, o que não pode ser extraído da norma constitucional.

9 A CONCLUSÃO E OS PEDIDOS

Ante todo o exposto, o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 
requer que o presente recurso extraordinário seja admitido e provido, a 
 m de que seja acolhida a preliminar e seja declarado nulo o acórdão de 
origem que implicou o desprovimento dos embargos declaratórios ante a 
ausência de fundamentação e o vício de procedimento. 

Entretanto, com base no princípio da eventualidade, caso não 
acatada a preliminar acima ventilada, requer o provimento do presente 
inconformismo para que, reformado o acórdão de origem, sejam 
declarados constitucionais os arts. 6º, parágrafo único, 13, caput e 
parágrafos, e 16, caput e parágrafos, todos da Lei Distrital n.º 4.056, de 13 
de dezembro de 2007.

Termos em que pede e espera deferimento.

Brasília, 26 de outubro de 2009.
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