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APRESENTAÇÃO

É com imensa satisfação que tenho a honra de apresentar a Edição Inaugural 

da Revista da Procuradoria Geral do Município de Niterói, não só pela sua qualidade 

como periódico jurídico de mais alto nível, mas pela carga histórica que este lança-

mento traz embutido em si. A revista é um projeto institucional de muitos anos – na 

verdade, por poucos meses não alcança uma década – que veio ao mundo das ideias 

quando da reestruturação da própria Procuradoria Geral do Município de Niterói, a 

qual tem como marco maior a realização do segundo concurso público, findo em 

2012. Desde lá, como projeto de estruturação de uma carreira institucionalmente 

sólida, o viés acadêmico e de produção de conteúdo tem sido foco, passando pelo 

fomento à qualificação educacional e profissional, pela criação do CEJUR e, agora, 

pelo lançamento do periódico científico da instituição.

Foi grande o empenho de todos os membros da Procuradoria até esse mo-

mento, pelo que sou pessoal e institucionalmente grato. Ressalto que não limito a 

abrangência dessa gratidão a quem se envolveu diretamente na produção da revista, 

apenas, mas, ao contrário, grifo o termo todos, pois é um reflexo do engajamento 

de toda uma carreira no seu crescimento como órgão técnico de ponta. É assim 

que faço questão de frisar que aquele membro – ou ex-membro –, ainda que não 

figure na obra como autor ou no corpo técnico de sua produção, está com seu 

nome também gravado aqui para a história institucional, pois, sem sua contribuição 

diuturna e de qualidade inquestionável no mister profissional, na condução de seu 

acervo, nenhum desses avanços seria possível.

Por isso, pela longa estrada que se percorreu até aqui, o orgulho desse salto 

de qualidade acadêmica é diretamente proporcional ao desafio que se fez presente 

até então. E essa alegria pessoal e institucional encontra fator multiplicador imenso 

quando se percebe – e é o que convido todos a constatarem pela leitura da revista 

– a extrema qualidade da produção acadêmica estampada em suas páginas. 

Assim, finalizo esta apresentação, esperando que a revista sirva para contribuir 

para o crescimento do manancial jurídico relevante de nosso ordenamento, tanto 

quanto contribuiu, por conceito e em concreto, para o amadurecimento institucional 

da Procuradoria Geral do Município de Niterói.

Michell Nunes Midlej Maron

Procurador-Geral do Município de Niterói
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CARTA DO EDITOR

É com imensa honra que lançamos a edição inaugural da nossa revista 

jurídica, que conta com a participação não só de inúmeros procuradores da casa, 

como também de convidados renomados, como forma de contribuir para o estudo 

e aprofundamento dos temas junto à comunidade jurídica.

A ideia de uma revista própria já vem de alguns anos, e concretizá-la é, ao 

mesmo tempo, um desafio e uma conquista. Quem já passou pela coordenação 

do Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR) sabe o quão árdua é a tarefa de organizar, 

gerenciar e pôr em prática as atividades acadêmicas da procuradoria. Certamente, 

contudo, o trabalho é igualmente gratificante, especialmente quando colhemos 

seus frutos, sendo um deles, sem dúvidas, a presente revista.

A revista é dividida em duas seções: uma de artigos e outra de pareceres. A 

Seção II contém pareceres somente de membros da casa, ao passo que a Seção I 

contém artigos tanto dos procuradores municipais de Niterói quanto de convidados 

externos, bem como de duas residentes da PGM-Niterói que venceram concurso de 

artigos lançados no ano de 2020, sendo Raquel Braz Scarpe Morgan a ocupante 

do 1º lugar e Beatriz de Almeida Ribeiro a ocupante do 2º lugar.

A Seção I, referente aos artigos, é dividida em cinco partes: 1) Parte I – Direito 

Administrativo; 2) Parte II – Direito Constitucional; 3) Parte III – Direito Tributário 

e Financeiro; 4) Parte IV – Direito Processual; 5) Parte V – Direito Urbanístico e 

Ambiental.

Os trabalhos dos procuradores foram selecionados pelo conselho editorial e 

previamente avaliados em duplas pelo método do double blind peer review, garantin-

do-se isenção e razoabilidade na seleção. Além disso, optou-se por tentar tangenciar, 

ainda que brevemente, um pouco de cada ramo do direito envolvido no trabalho 

da procuradoria, contribuindo para o conhecimento jurídico dos nossos leitores e, 

ao mesmo tempo, explorando assuntos que são pertinentes para a instituição.

Não poderia deixar de agradecer ao procurador-geral Michell Maron, que, a 

todo tempo, apoiou e acreditou no projeto; ao subprocurador-geral Renan Pontes 

de Moura, que deu os primeiros passos para a criação de uma revista, enquanto 

chefe do CEJUR até abril de 2020, e continua me auxiliando sempre que neces-

sário, com base na sua farta experiência; e à procuradora Denize Galvão, minha 

antecessora no CEJUR, que iniciou o procedimento para a edição da revista e que, 

muito gentilmente, nos agraciou com a capa desta edição, por sua conta. 

Também agradeço à Manoela Cavalcante, minha assessora no CEJUR, que 

me auxilia diariamente nas tarefas do CEJUR; e ao Frederico Cangussu, diretor de 
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Apoio e Logística, sempre à disposição para ajudar nas questões de orçamento e 

contratação da PGM.

Por fim, agradeço a cada um dos procuradores de Niterói, aos convidados 

e aos residentes que nos abrilhantaram com os trabalhos submetidos à revista. 

Certamente, a obra seria muito menos valiosa sem qualquer um dos artigos ou 

pareceres que a compõem.

Desejo uma leitura proveitosa a todos. Certamente, esta será apenas a primeira 

de uma série de revistas jurídicas a serem lançadas pela PGM nos próximos anos.

Raíssa de Almeida Lima Pereira

Coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos – CEJUR 

Procuradora do Município de Niterói
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Burocracia e eficiência:
O desafio da concepção de 
administração pública por resultados 
em face dos entraves impostos ao 
cotidiano da gestão pública

Renan Pontes de Moura
Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Especialização LLM em Direito 
do Estado e Regulação pela FGV-Direito Rio. Procurador do Município de Niterói. Subpro-
curador-Geral do Município de Niterói. Advogado. Membro da Comissão de Defensores, 
Procuradores e Advogados Públicos da OAB/RJ. E-mail: renanpontes@pgm.niteroi.rj.gov.br.

Resumo: O artigo objetiva debater a dificuldade da concretização de um modelo teórico de adminis-
tração pública por resultados ante os entraves impostos ao cotidiano da gestão pública, abordando a 
necessidade de reformulação da Lei nº 8.666/93, do regime de servidores públicos e da intervenção 
do Poder Judiciário na regulação e no planejamento estatal. A análise reflexiva de propostas inovadoras 
existentes, como o “placar eletrônico”, reforma administrativa e outras medidas administrativas de 
gestão, mostra o caminho para melhoria da eficiência no setor público.

Palavras-chave: Gestão pública. Lei nº 8.666/93. “Placar eletrônico”. Reforma administrativa. Ativismo 
judicial. 

Sumário: 1 Introdução – 2 Diagnóstico das dificuldades impostas ao cotidiano da gestão pública – 3 A 
insegurança jurídica trazida pelo ativismo judicial – 4 Conclusão – Referências

1 Introdução

A sociedade brasileira vem passando por uma das piores crises econômicas 

e políticas de sua história. O diagnóstico de corrupção endêmica evidenciado pelas 

investigações criminais conduzidas pela Polícia Federal revelou o grave quadro de 

relações espúrias entre o setor empresarial e a classe política, que prejudicou e 

ainda atrapalha o desenvolvimento de um ambiente de negócios, o fortalecimento 

das infraestruturas e o crescimento do país.

Ao se analisar a legislação brasileira de combate à corrupção, é possível 

identificar uma multiplicidade de normas e mecanismos de controle da atuação 

pública, como, por exemplo, a Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666/94), Lei de 

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.01
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Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), Lei de Improbidade Administrativa (Lei  

nº 8.429/92), Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/97) e, mais recentemente, a Lei Anticor-

rupção (Lei nº 12.846/13).

A despeito desse complexo arcabouço normativo de controle que restringe 

demasiadamente a possibilidade de soluções rápidas por parte dos gestores pú-

blicos, a triste realidade é que o nível de corrupção dos agentes públicos no Brasil 

ainda está entre os maiores do mundo.

Em momentos não raros, o gestor público depara-se com situações tortuosas, 

nas quais verifica o clamor social pela efetivação de determinado serviço público 

essencial; porém, ao analisar as opções legais disponíveis para equalizar a situação, 

observa grande restrição por burocracias trazidas pelas legislações que impõem 

controle demasiado e dificuldade na tomada de decisão célere.

Tais restrições excessivas acabam por entrar em rota de colisão com a nova 

concepção de administração pública gerencial trazida pela doutrina do direito 

administrativo contemporâneo, que ganhou força após o advento da Emenda 

Constitucional nº 19/98.

Invariavelmente no cotidiano da administração pública, o temor de eventuais 

sanções aplicadas pelos órgãos de controle faz com que os ordenadores de despesas 

deixem de programar medidas eficientes na gestão pública por não conseguirem 

ultrapassar a burocracia legal decorrente da falta de atualização de leis anacrônicas 

e de interpretações elásticas de normas de controle.

A produção legislativa não parecer ter acompanhado a “marcha de evolução” 

trazida pela doutrina e pela realidade trazida pelo próprio mercado, o que aumenta a 

insegurança do gestor público na tomada de medidas céleres, ocasionando a ampla 

reatividade do setor público, que gasta muito para obter resultados sensivelmente 

inferiores aos agentes privados.

A subsistência dessas normas burocráticas para a realização de gastos públi-

cos, embora possa, em certa medida, coibir abusos dos gestores, não abrandou 

os constantes casos de corrupção na administração pública.

O problema agrava-se com a interferência caótica dos agentes de controle 

externo, como o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que, 

em prol do atendimento de determinado direito social, emanam comandos aos 

demais poderes sem verificar as implicações e/ou restrições impostas aos gestores 

públicos para realizar aquela determinada política pública.

Com a crise de confiabilidade nos negócios públicos, em determinados casos não 

é possível garantir ao ordenador de despesa a segurança necessária para realização 

de pequenos projetos ou de contratações cotidianas, em especial quando esse se 

depara com múltiplas correntes doutrinárias e jurisprudenciais sob a interpretação 

de determinada norma de restrição de seu campo de tomada de decisão.
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É claro que não se pode resumir o problema da administração pública no Brasil 

a tais restrições e formalidades. A gestão de pessoal também ocupa importante 

papel nessa grave crise.

Diversas são as causas para a crise da gestão de pessoal no setor público; 

dentre elas, elegem-se aqui neste estudo a captura política dos cargos técnicos, a 

desvalorização das carreiras públicas de Estado, a ausência de controle de eficiên-

cia no setor público e o excesso de privilégios de parcela de servidores públicos.

A realidade brasileira infelizmente revela hoje um sistema de gestão de pes-

soal do poder público totalmente defasado e incapaz de atender com eficiência os 

anseios sociais, fruto de um sistema eleitoral extremamente deficiente e uma crise 

endêmica que assola a relação entre os Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário.

A melhoria da gestão pública no Brasil passa por diversos outros fatores 

normativos e de estruturação do Estado, bem como pela melhoria de vetores 

econômicos, sociais e políticos. A ilusão de que existem soluções simples para 

problemas complexos é um grave erro que assola o brasileiro em geral. 

O famoso vencedor do Prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman1 aponta 

que “pular para as conclusões é arriscado quando a situação é pouco familiar, 

existe muita coisa em jogo e não há tempo para reunir mais informações”. 

A proposta deste estudo, portanto, não é trazer soluções simples para o com-

plexo problema da gestão pública no Brasil, mas, sim, abordar acerca de possíveis 

causas da ineficiência estrutural no âmbito do direito administrativo, apresentando 

um diagnóstico dos obstáculos enfrentados pelo gestor público com uma análise 

reflexiva de algumas novas ideias e soluções que vêm se desenhando com o intuito 

de ampliar a eficiência no setor público.

2 Diagnóstico das dificuldades impostas ao cotidiano da 
gestão pública

2.1 Diagnóstico dos mecanismos legais de contratações 
públicas e sua incapacidade de proporcionar eficiência 
às contratações cotidianas

A despeito de toda a mudança de infraestrutura econômica primordial à evo-

lução da sociedade brasileira, talvez a maior dificuldade daqueles que, de alguma 

forma, trabalhem no setor público se inicie quando da necessidade de realização de 

pequenos contratos ou, até mesmo, para a operacionalização de gastos do cotidiano.

1 KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. Tradução Cássio de Arantes Leite. 1ª ed. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p. 103.
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O gestor público, ao se deparar com a necessidade de realização de determinado 

serviço ou de contratação de mão de obra, deve obedecer a certas formalidades 

legais não aplicáveis ao setor privado, como a verificação orçamentária, realização 

de licitação prévia e concurso público para admissão de pessoal. 

Para além dessas medidas, em não raras oportunidades, a realização de políticas 

públicas simples demanda não só a negociação política com o Poder Legislativo, 

mas, também, a intensa defesa judicial da medida para evitar a reversão de algum 

ato administrativo ou normativo pelo Poder Judiciário. Tais requisitos, por óbvio, 

demandam tempo e gastos que influenciam no resultado final das políticas públicas. 

Nesse contexto, o maior exemplo da burocracia excessiva no setor público 

é materializado, sem sombra de dúvida, pela Lei nº 8.666/93. Tal afirmação é 

quase uma unanimidade para aqueles que, de algum modo, atuam no ambiente 

de contratações públicas, seja no setor público ou no setor privado.

Em um contexto histórico, editada após a divulgação de graves escândalos de 

corrupção que levaram ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Melo, 

a Lei nº 8.666/93 trouxe consigo a ideia de que, para combater efetivamente a 

corrupção, era imprescindível se restringir ao máximo a margem de discricionariedade 

da atuação do gestor público, impondo procedimentos formais e coordenados que 

evitariam desvios de finalidades nas contratações públicas.

Note-se que, em prol da tutela da moralidade, houve a produção de uma norma 

extremamente preocupada com formalidades e que permitiu pouca mobilidade de 

atuação ao administrador público, sendo muito detalhista em definições e exigências 

burocráticas no procedimento licitatório e pouco voltada ao que deveria ser o seu 

objetivo final – a celebração de um contrato eficiente.

Nesse sentido, o saudoso professor Marcos Juruena Villela Souto2 criticava a 

generalidade, a burocracia, a morosidade e a onerosidade trazidas pela Lei Geral 

de Licitações:

Nesse contexto, impunha-se a apresentação de respostas às críticas 
quanto ao formato das licitações da Lei nº 8666/93, a saber, a 
generalidade, já que a mesma lei destinava tanto a compra de clipes 
quanto para construção de uma usina nuclear; a burocracia, eis que 
a lei estava pensada para um rigoroso exame de documentos, cada 
vez mais complexos e detalhistas; instituiu-se um “campeonato 
de papelada” – vencia quem sabia melhor cumprir a burocracia; a 
morosidade, eis que como visto o processo centrado na papelada e 
não nas propostas se tornava demasiado lento, sem o necessário 

2 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Licitações e controle de eficiência: repensando o princípio do procedimento 
formal à luz do “placar eletrônico”! In: ARAGÃO, A.; MARQUES NETO, F. (Coord.) Direito Administrativo e 
seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2008. p. 560-561.
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proveito em termos de qualidade e preço; e a onerosidade tanto para 
a Administração como para o particular.

Acompanha a crítica acima Gustavo Binenbojm:3

A Lei nº 8.666/93 é reconhecidamente, uma das piores leis de licitações 
do Mundo. Um exemplo de academicismo jurídico prosaico destituído 
de qualquer preocupação pragmática com resultados. E tal receita é 
ainda regada a altas doses de corrupção e pouca transparência. O 
resultado disso é a tragédia cotidiana do setor público brasileiro: prazos 
de contratação extensos riscos jurídicos altos e preços contratuais 
estratosféricos.

A burocracia trazida pela Lei nº 8.666/93 era tão problemática que, anos 

após sua edição, se verificou uma tendência legislativa de ampliação demasiada 

das hipóteses de dispensa de licitação a fim de garantir ao administrador alguma 

mobilidade para fugir do procedimento custoso e demorado que se tornou a licitação. 

Esse fenômeno foi denominado pela doutrina de “fuga do procedimento”.

Nesse sentido, aponta Carlos Ari Sundfeld:4

No entanto, a partir de certo momento, a Lei nº 8.666/93, permeada 
por estas características, passou a ser vista como problemática. 
Isto porque se percebeu que nela havia excessos relativamente ao 
ônus, à demora, aos impedimentos e ao custo (em sentido estrito) da 
contratação. Assim, iniciou-se uma tendência legislativa em sentido 
contrário à que até então prevalecia. Algo como se, de repente, se 
tivesse percebido que a licitação apresentava sérios problemas e que 
era preciso encontrar instrumentos com o objetivo de afastá-la. Portanto, 
a segunda tendência, depois da que buscou a morte do administrador, 
foi a que procurou eliminar a licitação.

Em evolução histórica, na tentativa de atenuar as formalidades da Lei nº 

8.666/93, foi editada a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/02). A referida norma, em-

bora não tenha reformulado o sistema licitatório brasileiro, trouxe regras um pouco 

mais eficientes ao adotar a redução de prazos, inversões de fases de habilitação 

e propostas e a possibilidade de competição por oferta de lances sucessivos 

para verificação do menor preço, ocasionando nos anos seguintes à sua edição 

3 BINENBOJM, Gustavo. Reforma da Lei de Licitações: poderia ser melhor. Revista Eletrônica sobre a Reforma 
do Estado, Salvador, n. 8, dez. 2006/jan./fev. 2007. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br. 
Acesso em: 05 jul. 2017.

4 SUNDFELD, Carlos Ari. Como reformar as licitações. Revista Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 11, 
n. 54, mar./abr. 2009.
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o desuso de procedimentos tradicionais, como tomada de preços, concorrência e 

até mesmo o convite.

Mesmo após o sucesso do pregão, a discussão sobre a substituição da Lei  

nº 8.666/93 não avançou no Congresso Nacional, que somente foi revisitada 

quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.

O Regime Diferenciado de Contratações (RDC), estabelecido pela Lei  

nº 12.462/11, foi o atestado de inaptidão das legislações tradicionais de contrações 

públicas vigentes de realizarem de forma célere e eficiente para grandes projetos, 

como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.

Tais normas, inspiradas em experiências bem-sucedidas da Lei de Pregão, Lei 

de Concessões e Lei de Parceria Público-Privado, foram idealizadas como mais um 

estágio de mudança do regime de licitação no Brasil e, de fato, suas disposições 

revelaram um norte para idealização de novas normas, como a Lei das Estatais 

(Lei nº 13.303/16).

Ocorre que, às pequenas contrações não abrangidas pela sistemática do RDC, 

restou a sujeição ao regulamento da Lei nº 8.666/93, norma extremamente buro-

crática e cada vez mais desatualizada às necessidades do novo mundo globalizado. 

O déficit regulatório do modelo tradicional de contratação pública no Brasil, para 

além da burocracia excessiva, talvez se explique pela dissociação atual do contexto 

de negócios que pautou sua edição. A ideia da posição superior da administração 

pública na relação contratual e de que seu poder de compra lhe garantiria a espera 

passiva de propostas do mercado privado não se coaduna às interações do novo 

mercado globalizado e digital vigente.

A triste realidade das contratações cotidianas revela um cenário de grave 

desconfiança de grande parcela do setor privado em celebrar negócios com a 

administração pública, ocasionada por diversos fatores, dentre eles, a incom-

preensão do trâmite burocrático, os elevados custos de participação nas licitações 

e os riscos trazidos pela aplicação de cláusulas exorbitantes, em especial, pela 

possibilidade de suspensão da execução do contrato somente após 90 (noventa) 

dias de inadimplemento (art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93) e de alteração unilateral 

do contrato (art. 65 da Lei nº 8.666/93).

Nesse sentido, aponta Rafael Veras de Freitas:5

De fato, não se pode desconsiderar que o contratado “precifica” o risco 
de contratar com o Poder Público, seja em razão das exorbitâncias 
contratuais que poderão ser manejadas durante a execução da avença, 
seja pela utilização de uma de suas maiores “prerrogativas”: a de não 

5 FREITAS, Rafael Véras de. Análise econômica das contratações públicas. Revista de Contratos Públicos – 
RCP, Belo Horizonte, ano 7, n. 14, p. 117-144, set. 2018/fev. 2019. Parecer.
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cumprir com as suas obrigações. Isto porque o conceito de “risco” 
está relacionado, de um lado, à possibilidade de suportar, dentro de 
uma determinada relação jurídica, efeitos indesejáveis, inesperados, 
e, de outro, à de não experimentar acréscimos planejados. Ou seja: 
a precificação do risco é feita considerando-se os riscos que poderão 
incidir sobre a prestação do objeto contratado. E, atualmente, não 
existe maior risco do que o de contratar com o poder público.

Como se verifica, para além de afastar interessados, a insegurança da con-

tratação pública contribui para dois fenômenos ainda mais graves: 1) aumento do 

preço dos contratos pela precificação do risco de contratar com o poder público; 

e 2) a corrupção de políticos e servidores públicos por empresas privadas para 

garantir a superação de entraves criados pela legislação. 

Merece destaque ainda a falta de preparo dos órgãos estatais para realizar 

adequadamente todas as etapas da despesa (empenho, liquidação e pagamento), 

que resulta morosidade dos pagamentos das contratações, o que, juntamente com 

a ineficiência dos meios tradicionais de cobrança de crédito do particular em fase 

da Fazenda Pública, tem grande influência negativa para afastar o interesse privado 

na contratação pública em menor escala.

A reflexão que ganha força atualmente reside em encontrar um ponto de 

equilíbrio entre o controle efetivo dos gastos públicos e a eficiência nas políticas 

públicas, formulando procedimentos menos burocráticos voltados à obtenção de 

resultados eficientes; afinal, a licitação, o concurso público ou o controle orçamento 

público são meios para atingir uma finalidade – o interesse público.

A necessidade de abrandar procedimentos e custos de oportunidade resultantes 

de exigências que nada guardam relação com o contrato, como regularidade fiscal 

ampla, requisitos de habilitação desnecessários, atestados de capacitação técnica 

e outras formalidades que mais restringem participantes do que garantem uma 

boa contratação, deve ser debatida com maior vontade no direito administrativo.

Por outro lado, a fixação normativa e doutrinária quase “fetichista” pela objeti-

vação da definição do objeto contratual, que vê com desconfiança todo e qualquer 

procedimento que visa garantir a contratação eficiente e respaldar incentivos por 

desempenho, remete à extrema dificuldade da elaboração de termos de referência 

e projetos básicos pela administração. Aquisições simples de canetas, cadeiras, 

geladeiras e computadores se tornam tormentosas ao administrador pela necessi-

dade de prever especificações técnicas de forma totalmente objetiva e abrangente 

para evitar pretensos questionamentos de direcionamento. 

A dogmática vigente no setor público brasileiro parece servir à ideia de evitar 

a qualquer custo que o “mau gestor” se aproprie dos recursos públicos ainda que 

importe ao “bom gestor” a celebração de maus contratos, a admissão de servidores 
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ineficientes e bloqueio de relevantes políticas públicas de essencial interesse da 

coletividade. 

Toda essa sistemática burocrática tende a causar um fenômeno indesejável de 

afastamento dos bons profissionais dentro da gestão pública e de distanciamento 

de boas empresas pelo receio de negociar com o setor público. 

Essa premissa é evidenciada nos momentos de maior crise. Note-se, por 

exemplo, que nem mesmo a flexibilização normativa do Regime Diferenciado de 

Contratação – RDC para realização dos Jogos Olímpicos e Copa do Mundo e a 

ampliação das normas de dispensa para contratações emergenciais destinadas ao 

combate da pandemia de COVID-19 (Lei nº 13.979/2020) afastaram a proliferação de 

escândalos milionários de desvios de verbas públicas e contratações superfaturadas.

Tem-se, portanto, que o rigor burocrático das normas de contratações públicas 

atualmente vigentes parece servir ao velho jargão popular de “criar dificuldades 

para vender facilidades”, sendo elemento inflexível para manter girando a roda da 

corrupção.

O cenário apresentado nos momentos decisivos de estresse da aplicação 

das normas evidencia que o problema do modelo brasileiro de contratação pública 

é tão complexo que somente poderá ser enfrentado com alguma perspectiva de 

melhora com a intensa reformulação da visão da sociedade e, principalmente, com 

superação de conceitos jurídicos que não se amoldam à realidade.

Dessa forma, é preciso se compreender de fato a confluência de causas que 

geram sua incapacidade de gerar boas contratações pelo poder público, que passam 

pela superação de velhos dogmas do direito público, como a existência de um prin-

cípio de supremacia do interesse público,6 o controle excessivo de procedimentos 

em detrimento de resultados e a demasiada intervenção dos órgãos de controle 

externo nos procedimentos administrativos, que serviram a produção de todo esse 

sistema normativo inapto a adequar os negócios públicos à realidade do mercado.

2.2 A trilha de reformulação das contratações públicas 

Com o diagnóstico trazido anteriormente, que aponta a uma real ineficiência 

do regime tradicional de licitação trazido pela Lei nº 8.666/93, o desafio é saber 

6 Sobre o tema, vide: BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionali-
dade: um novo paradigma para o Direito Administrativo. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo 
Horizonte, ano 3, n. 8, p. 77-113, jan./mar. 2005: “O problema teórico nodal, ao qual adiante se retornará, 
encontra-se na adoção de uma concepção unitária de interesse público, como premissa, e na afirmação, 
em seguida, de um princípio de supremacia do público (coletivo) sobre o particular (individual). Afinal, que 
sentido há na norma de prevalência se um interesse não é mais que uma dimensão do outro? Mais que 
isto: a dita norma de prevalência não esclarece a questão mais importante da dicotomia público/privado 
ou coletivo/individual: qual a justa medida da prevalência de um sem que haja a ablação total do outro?”.
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se existe em um futuro próximo uma perspectiva de incremento de eficiência nas 

contratações públicas com as medidas administrativas e legislativas que tramitam 

no Brasil hoje.

Inobstante a identificação da morosidade e ineficiência do sistema tradicional 

de licitação brasileiro, ainda se vislumbra grande resistência política no Congresso 

Nacional para uma reformulação do sistema de contratações públicas.

O art. 22, XXI, da Constituição da República de 1988 consagrou a competência 

legislativa privativa da União para edição de “normas gerais” de licitação. Todavia, 

mesmo após mais de três décadas, tal definição ainda se revela tormentosa por 

tratar de conceito indeterminado e abrangente, que traz inegável dificuldade inter-

pretativa,7 resultante da ausência de parâmetros mínimos para garantir segurança 

jurídica aos entes federativos acerca de seu poder de legislar. 

Com efeito, a abstração constitucional da definição do alcance de “normas 

gerais de licitação e contratação” delegou novamente o protagonismo ao Poder 

Judiciário sobre a repartição da competência legislativa entre os entes federativos, 

que vem delimitando casuisticamente a validade formal de normas estaduais e 

locais, utilizando como limítrofe à competência da União o conceito vago de normas 

que não intervenham diretamente na autonomia federativa dos demais entes (art. 

18 da CRFB/88).

Assim, mormente seja inegável a defasagem legislativa da norma nacional 

devido à indeterminação do conceito de norma geral, se vê novamente a inserção 

de riscos desnecessários às contratações públicas que poderiam ser evitados com 

uma definição constitucional mais precisa do conceito de normas gerais de licitação 

para fins de repartição de competência legislativa. Tal fator inibe o debate de procedi-

mentos pelos estados e municípios, delegando-lhes pouco espaço para modificação 

da norma nacional, que não encontra consenso possível no Congresso Nacional.

Com a dificuldade de melhora normativa, o Banco Mundial8 previu que as 

licitações públicas são um passo crítico na provisão de serviços públicos para 

a população; porém, identificou uma possível melhora apenas com a adoção de 

medidas administrativas de gerenciamento da demanda para reduzir desperdício, 

repor materiais e serviços, e padronizar produtos de baixa complexidade.

Atualmente, o principal instrumento utilizado para lidar com a sazonalidade 

e proteger o ente público contra a variação de preço no Brasil é o sistema de 

registro de preços, pelo qual são convocados interessados em fornecer materiais, 

equipamentos ou serviços ao poder público através de procedimento licitatório 

7 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. 7. ed. 3. reimpr. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: MÉTODO, 2019. p. 397.

8 In: Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Volume I: Síntese. Nov. 
2017. p. 10. Ver: http://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2017/11/21/brazil-new-world-bank-
report-analyzes-efficiency-equality-public-expenditure. Acesso em 30 de nov. 2017.
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prévio e que concordam em manter os valores registrados no órgão competente 

(ata de registro de preços) por um determinado período e fornecer as quantidades 

solicitadas pela administração no prazo previamente estabelecido.

A ideia desse sistema era realizar uma grande licitação, que reúna diversas 

unidades orçamentárias distintas, com os preços ficando registrados em ata, de 

modo que o fornecedor seja convocado a contratar na medida da conveniência e 

oportunidade dos órgãos que integraram a licitação.

Com a efetivação do sistema de registro de preços, surgiu a discussão sobre 

a utilização daquela ata por outros órgãos e entidades que não participaram da 

licitação. Esse fenômeno foi denominado “efeito carona”, vindo a ser regulamentado 

no âmbito federal pelo Decreto nº 7.892/2013.

Com efeito, é indiscutível que tal medida venha se difundindo cada vez mais 

nos entes públicos, pois se mostrou eficaz na redução de custo e no tempo neces-

sário para a realização de uma licitação própria, garantindo uma aquisição eficaz 

e quase que imediata daquele bem e serviço pretendido.

Ocorre que, a despeito de posições doutrinárias e jurisprudenciais que enten-

deram pela constitucionalidade desse procedimento, a difusão do “efeito carona”, 

principalmente na modalidade “carona externo”, pautou-se inegavelmente na ideia 

de pular a etapa licitação para ir diretamente à conclusão, que é o contrato público. 

Trata-se, a toda evidência do famoso “jeitinho brasileiro”, que em nada melhorou 

o sistema de contrações públicas, apenas “empurrou com a barriga” o problema. 

Nesse sentido, padece o “efeito carona” de alguns problemas estruturais. O 

primeiro é a falta de accountability, uma vez que o órgão ou entidade aderente não 

se vincula ao controle de legalidade da licitação que resultou a ata de registro de 

preços. O segundo é o efeito negativo à economia local pelo eventual desestímulo 

à competitividade pela sistemática adesão de contratos de outros entes públicos. 

O terceiro é o fenômeno da cartelização de empresas e proliferação de um mercado 

informal de intermediadores de aquisição por adesão de atas. Por fim, o quarto 

reside justamente na sua ineficácia reformadora, pois, como já explicitado, o “efeito 

carona” não enfrenta as vicissitudes procedimentais da licitação. 

A utilização do “carona” é apenas uma sofisticação do fenômeno da “fuga do 

procedimento” já inaugurado pela ampliação normativa das hipóteses de dispensas 

de licitação.

Não se pode negar, porém, a contribuição do sistema de registro de preços 

ao incremento de eficiência nas contratações públicas. A construção de um melhor 

modelo para as aquisições corriqueiras deve se pautar nessa experiência parcial-

mente bem-sucedida. 

É inegável que a otimização do sistema de contratação pública depende 

da edição de uma lei federal atualizada, que defina expressamente conceitos 
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e procedimentos gerais e aponte quais definições de padrões e procedimentos 

específicos serão destinadas às normas locais, dando interpretação concreta ao 

conceito de normas gerais de lei.

O caminho que parece ter sido eleito pelo Congresso Nacional parece apontar, 

contudo, por incorporar uma nova norma geral de licitação a partir das inovações 

trazidas pelo Regime Diferenciado de Contratações (RDC).

Tal regime, elaborado inicialmente como alternativa para garantir celeridade 

nas obras de infraestrutura da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, cada vez mais 

vem se mostrando influência na elaboração de novas normas já materializadas na 

Lei das Estatais e incorporadas em projetos de substituição da Lei nº 8.666/93 

que tramitam no Congresso Nacional.

Dentre as diversas inovações trazidas pelo referido regime de contratação, o 

sigilo do valor estimado da proposta, a inversão de fases, o estabelecimento de 

regime aberto, os contratos de eficiência, a fase recursal única e a possibilidade 

de negociação com os licitantes após o encerramento do certame para garantir 

melhores condições para a administração foram excelentes medidas de melhoria 

do procedimento licitatório. O RDC foi idealizado para garantir a obtenção de 

contratos mais eficientes, não se preocupando demasiadamente com definições 

formalísticas de habilitação, instituição de modalidades e garantias ao licitante, o 

que é um ponto positivo.

Nada obstante, por ter sido idealizado como uma norma específica e transitó-

ria, o RDC não trouxe em seu escopo normativo densidade para uma substituição 

total da Lei nº 8.666/93, pois lhe carece o detalhamento de conceitos essenciais 

dispostos na norma geral e tampouco avança em questões aprofundadas sobre o 

uso de novas tecnologias.

O principal questionamento à adoção de um sistema feito à semelhança do 

RDC e da Lei das Estatais decorre da desconsideração das diferentes realidades 

federativas em detrimento a uma visão única e centralizada sob a égide de uma 

norma nacional.9 Além disso, as normas citadas foram tímidas na premissa de 

redução de encargos e procedimentos para administração, que não condiz com 

a finalidade de contrato e a desoneração ampla de obrigações aos particulares 

contratados que não guardem relação com condição de fornecedor.

A recém-aprovada Lei nº 14.133/2021, que propõe a substituição da malfada-

da Lei nº 8.666/93, inegavelmente foi inspirada nas experiências bem-sucedidas 

do RDC e da Lei da Estatais. Contudo, aparentemente suas principais mudanças 

dizem respeito ao maior detalhamento do planejamento público e definição de 

9 PÉRCIO, Gabriela. Para onde caminham as contratações públicas brasileiras? Fórum de Contratação e 
Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 19, n. 219, p. 17-23, mar. 2020.
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funções de gestão. A mitigação de exigências de habilitação e regularidade fiscal e 

a melhor regulação das alterações e prorrogações contratuais são também virtudes 

da nova norma.

Outro ponto positivo trazido pela nova lei geral é a incorporação de vez da 

era digital nas contratações públicas, que, ao dispor obrigações de divulgação 

em sítio eletrônico e reservar dispositivo específico para regular o Portal Nacional 

de Contratações Públicas – PNCP (art. 174), deixa claro o intuito de legislador de 

orientar a formulação de novos modelos de licitação pública totalmente digitais.

O abandono dos modelos tradicionais burocráticos parece uma realidade inexorá-

vel para evolução do sistema público como um todo. A utilização de meios eletrônicos 

para a real garantia de publicidade, transparência e participação social passa pelo 

estabelecimento de medidas de atualização da máquina pública para se adaptar a 

essa nova realidade, que possibilitem o ganho de eficiência e, principalmente, de 

celeridade através de procedimentos eletrônicos, sem perder o grau de confiabilidade 

dos atos do poder público, por meio da adoção de sistemas de segurança adequados.

Atualmente, parcela significativa do mercado privado já vem utilizando a auto-

mação digital para o incremento de eficiência e controle das atividades repetitivas e 

ordinárias. Com efeito, o desenvolvimento de plataformas tecnológicas que sejam 

capazes de obter em tempo real o valor de mercado dos produtos e serviços coti-

dianos da administração pública padronizados no mercado parece ser intrínseco à 

celeridade e eficiência da prestação do serviço público.

Esse modelo de “placar eletrônico” foi proposto pelo saudoso professor 

Marcos Juruena Villela Souto, que, embora nunca tenha sido do papel, parece ser 

um modelo amplamente viável para ganho de eficiência no mercado cada vez mais 

informatizado e globalizado:

Um “placar eletrônico” substituiria, com vantagens, tanto o cadastro 
de fornecedores, como o sistema de registro de preços, e, ainda, o 
próprio procedimento formal. Aliás, o “efeito carona” no Sistema de 
Registro de Preços, já reconhecido no Decreto nº 2.743/1998, admite 
que outros órgãos e entidades, não integrantes do sistema, possam 
se valer da Ata contendo os preços registrados. O “placar eletrônico” 
ficaria permanentemente aberto, provocando a constante movimenta-
ção de fornecedores, para os mais diversos itens, sem necessidade 
de todos os atos da fase interna e externa, incluindo os infindáveis 
recursos e liminares. Mais que isso, não só a Administração como 
todos os consumidores se beneficiariam de tal postura.10

10 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Licitações e controle de eficiência: repensando o princípio do procedimento 
formal à luz do “placar eletrônico”!. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 
8, n. 93, set. 2009. Disponível em: http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=62589. Acesso 
em: 13 abr. 2018.
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A adoção de um modelo de aquisições de produtos e serviços padronizados 
totalmente digitais, como proposto há mais de uma década por Marcos Juruena, 
romperia a passividade da administração pública denotada pela ingênua premissa 
de que o setor privado naturalmente se apresentará para a contratação pública 
após a leitura do aviso de edital de licitação na obscuridade do diário oficial. 

Com efeito, o alicerce de sistema eletrônico residiria na ampla participação de 
empresas ao possibilitar que estas lancem em tempo real o valor de seus produtos 
independentemente de provocação estatal, que poderia ser utilizada por diversos entes 
federativos, ampliando mercado e competição, reduzindo custos de oportunidade. 

A ferramenta de “placar eletrônico”, se bem utilizada, com a tecnologia e amplo 
acesso à internet que temos hoje no Brasil, facilitaria enormemente a administração 
pública na cotação de preços, podendo, inclusive, gerar grande celeridade nas 
aquisições através de contratações diretas, quando no patamar de dispensa de 
valor ou, até mesmo, por meio de “micropregões eletrônicos” feitos com auxílio 
de ferramentas de automação digital de notificação de empresas cadastradas no 
segmento do produto demandado pelo setor público para que estas pudessem cobrir 
a menor cotação vigente dentro do próprio sistema, à semelhança do disposto no 
art. 4º da Lei nº 10.520/02 e plenamente viável agora caso eficientemente imple-
mentado no PNCP, conforme dispõe o art. 174, §3º, IV, da Lei nº 14.133/2021.

O modelo proposto poderia trazer ainda um incremento na definição do objeto 
com a redução da assimetria de informações superando a ideia de que a adminis-
tração pública sempre deterá um servidor com amplo conhecimento técnico para 
definir com exatidão e de forma abstrata o que deseja comprar. Com o uso de 
algoritmos digitais, por exemplo, seria possível criar ferramentas que permitissem 
ao administrador público a seleção de diversos produtos semelhantes ao que 
pretende adquirir numa espécie de prateleira virtual, fazendo com que o sistema 
eletrônico elaborasse autonomamente um comparativo entre eles para definir os 
parâmetros de requisição de objeto com a especificação técnica mínima pertinente, 
numa espécie de minuta de termo de referência digital, que poderia ser modificado 
ou ampliado com informações trazidas pelo gestor público para expandir ou restringir 
o filtro de produtos enquadráveis na aquisição.

A superação de exigências burocráticas de garantias, habilitação e regularidades 
fiscais descabidas pautadas numa ficção jurídica de regime publicista para contratos 
administrativos em geral com a adoção de procedimentos digitais simplificados 
de cadastro de empresas com mecanismos de ratting de negócios para subsidiar 
a confiabilidade dessas aquisições públicas rotineiras e de menor complexidade, 
a exemplo do que prevê o Código Italiano de Contratos Públicos,11 legitimaria os 

alicerces necessários à formulação desse novo sistema digital.

11 Sobre o tema, vide MIRANDA, Henrique Savonitti. Rating de negócios como critério para habilitação e 
julgamento nas licitações: análise da proposta em implantação no direito italiano. Revista de Contratos 
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Obviamente, a viabilidade desse sistema é algo que demanda ainda muitos 

estudos e reflexão. Contudo, a cada passo da evolução tecnológica, sua viabilida-

de ganha maiores contornos de realidade, que teria certamente um grande grau 

disruptivo, maior do que as propostas atualmente vigentes.

Sem prejuízo dessa discussão de novos modelos normativos, é preciso não 

se perder de vista a necessidade de constante aprimoramento de medidas admi-

nistrativas que busquem eficiência na contratação. Nesse contexto, Rafael Véras 

de Freitas12 afirma que, para melhoria do ambiente de competição, devem ser 

expedidas orientações padronizadas para que a administração, por meio de seus 

agentes (sejam pregoeiros ou presidentes de comissão de licitação), possa criar 

mecanismos de reprimenda à cartelização nos procedimentos licitatórios.

A capacitação técnica dos agentes públicos é um fator essencial. Grande parte 

das falhas e entraves no procedimento licitatório e na execução do contrato decorre 

da falta de preparo de servidores nas diversas etapas da contratação.

No campo da licitação, é possível citar pequenas medidas que podem ser 

adotadas por agentes públicos na condução dos certames para evitar direciona-

mentos do certame, como as apontadas pela cartilha de combate aos cartéis nas 

licitações, elaborada pelo Departamento de Proteção e Defesa Econômica, da 

extinta Secretaria de Direito Econômico (SDE): 

A contribuição dos agentes públicos de compras tem papel crucial na 
apuração dos cartéis que atuam nas licitações governamentais. São 
esses servidores que, em razão de sua proximidade com o processo, 
podem proporcionar à SDE valiosas provas e evidências. Afinal, em 
compras públicas, esses agentes são os verdadeiros “olhos” da Ad-
ministração. Fique de olho se os sinais abaixo ocorrerem:

• As propostas apresentadas possuem redação semelhante ou os 
mesmos erros e rasuras. 

• Certos fornecedores desistem, inesperadamente, de participar da 
licitação.

• Há empresas que, apesar de qualificadas para a licitação, não 
costumam apresentar propostas a um determinado órgão, embora o 
façam para outro.

Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 8, n. 15, p. 31-48, mar./ago. 2019: “Uma das mais importantes 
inovações do novo Código italiano foi inserida no §10 do art. 83, dedicado à disciplina dos critérios de 
seleção do contratado, e prevê a possibilidade de instituição de um rating de negócios (rating di impresa), 
criado e administrado pela Autoridade Nacional Anticorrupção (Anac) – Autorità Nazionale Anticorruzione 
– com o objetivo de fornecer uma certificação às companhias interessadas, a partir de seu histórico em 
licitações e contratações públicas anteriores, que poderá ser utilizada para fins de habilitação, julgamento e 
redução das garantias a serem prestadas para fins de participação na licitação e assinatura de contratos”.

12 FREITAS, Rafael Véras de. O combate aos cartéis nas licitações (visando à Copa do Mundo de 2014 e às 
Olimpíadas de 2016). Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n. 33, jan./
mar. 2011. Disponível em: http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=72136. Acesso em: 
17 mar. 2018.
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• Existe um padrão claro de rodízio entre os vencedores das licitações. 

• Existe uma margem de preço estranha e pouco racional entre a 

proposta vencedora e as outras propostas. 

• Alguns licitantes apresentam preços muito diferentes nas diversas 

licitações que participam, apesar de o objeto e as características 

desses certames serem parecidos.

• O valor das propostas se reduz significativamente quando um novo 

concorrente entra no processo (provavelmente não integrante do cartel). 

• Um determinado concorrente vence muitas licitações que possuem a 

mesma característica ou se referem a um tipo especial de contratação. 

• Existe um concorrente que sempre oferece propostas, apesar de 

nunca vencer as licitações.

• Licitantes vencedores sub-contratam concorrentes que participa-

ram do certame. 

• Licitantes que teriam condições de participar isoladamente do cer-
tame apresentam propostas em consórcio.

No campo da execução contratual, a identificação bem definida do gestor do 

contrato e do fiscal do contrato, sendo o primeiro responsável pela gestão adminis-

trativa da execução do contrato e o segundo atuando diretamente na fiscalização 

da execução do contrato, é medida primordial.

O gestor do contrato deve atuar ativamente no auxílio da revisão das cláusulas 

contratuais, no acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos 

na execução contratual, na aplicação de penalidades ao contratado, na rescisão do 

contrato nos casos previstos e na confecção dos aditivos contratuais.

Já o fiscal tem o dever de acompanhar de perto a execução e exigir o cum-

primento das cláusulas contratuais, avaliar os resultados, atestar recebimento ou 

informar ao gestor sobre infrações e inadimplementos para tomada das providências 

(penalidades, rescisões etc.). O perfil desse fiscal, portanto, precisa ser necessa-

riamente técnico,13 pois necessita ter domínio em conhecimentos do objeto que irá 

fiscalizar, sendo recomendável que tal função seja destinada a servidores efetivos 

a fim de garantir o distanciamento de pressões político-partidárias.

A melhoria das contratações públicas também poderia advir da regulamentação 

expressa de hipótese e parâmetros para pagamento antecipado total ou parcial no 

caso de compras de bens padronizados, principalmente para possibilitar a ampliação 

13 Sobre o tema, vide Acórdão nº 929/2019, Plenário do TCU: “A responsabilidade pelo débito de pagamento 
de serviços não executados deve recair sobre o fiscal do contrato e não sobre a autoridade que ordenou 
o pagamento”.
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do mercado de contratações públicas para abarcar as empresas de comercio digital 

(e-commerce) e diminuir preços pela mitigação do risco da inadimplência.

Por regra, a administração contrata, recebe o objeto do contrato, liquida a 

despesa e posteriormente paga (artigo 62 da Lei nº 4.320/1964). Não se nega 

a existência de riscos do pagamento antecipado. Obviamente, pode acontecer de 

a administração pública pagar e não receber o objeto que foi contratado ou ainda 

receber com inadequações que impossibilitem, no todo ou em parte, sua fruição. 

Contudo, em determinados casos de compras rotineiras ou de materiais escassos, 

o pagamento é fator determinante para garantir bons contratos. 

A professora Gabriela Pércio adverte:

Uma atuação diligente dos agentes públicos por meio de decisões volta-
das ao gerenciamento dos riscos, de justificativas bem fundamentadas, 
de pareceres jurídicos anexados ao processo, de cuidados especiais 
na seleção do fornecedor, sempre considerando as necessidades e 
peculiaridades do caso concreto é o que se espera em tais situações 
e o que definirá, possivelmente, o destino da contratação, assim 
como de todos os envolvidos. O pagamento antecipado é um recurso 
necessário, a MPV 961 é muito bem-vinda, mas permanece na cota 
dos agentes públicos utilizá-lo com bom senso e cautela.14

Essa experiência foi utilizada amplamente durante a pandemia de COVID-19 

(MP nº 961/2020) para aquisição de EPI (equipamentos de proteção individual) 

para unidades de saúde e foi determinante para celebração de contratos. No mo-

mento de grande concorrência pelos produtos escassos e crise financeira, caso a 

administração pública se mantivesse inerte e apegada à dogmática do pagamento 

somente após o recebimento do produto, certamente haveria poucos interessados 

em celebrar contratos e incontáveis seriam as perdas de vidas pela falta desses 

equipamentos essenciais.

Não se pode olvidar que a possibilidade de pagamento antecipado traz consigo 

riscos graves e deve ser avaliada de acordo com a matriz de riscos, pois, invaria-

velmente, é possível que haja o pagamento pelo ente público sem a contrapartida 

da contratada, gerando prejuízo e temor de responsabilização pelo gestor público, 

como também foi demonstrado amplamente em alguns contratos celebrados 

durante a COVID-19. 

Neste ponto, é preciso ressaltar que as experiências negativas na utilização 

do pagamento antecipado durante a pandemia, em sua grande maioria, estão 

14 PÉRCIO, Gabriela. Medida Provisória nº 961/20: antecipação de pagamento e cautelas (extras) necessárias. 
8 maio 2020. Disponível em: http://www.olicitante.com.br/mp-961-pagamento-antecipado-cautelas/. 
Acesso em: maio 2020.
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ligadas a fatores de risco alheios à contratação e muitas delas atreladas a graves 

escândalos de corrupção, não devendo, portanto, ser tomadas como base para 

vedação dessa prática para contratações que envolvam menores riscos.

Inobstante a todas as medidas enunciadas anteriormente, diversas outras 

iniciativas poderiam ser citadas para a melhoria do ambiente dos negócios públicos 

em geral. Todavia, em certa medida, talvez a grande deflagração de mudanças 

significativas do sistema público de contratações passe mais pela aceitação de que 

o modelo de supremacia estatal na negociação pautada em uma falsa dicotomia 

de regimes publicista e privado não encontra mais legitimação na realidade das 

novas iterações da sociedade atual.

Todo o debate de reformulação das contratações públicas hoje reside no 

hercúleo desafio de acomodar procedimentos de controle dos gastos públicos 

eficientes à realidade que se impõe ao novo mundo digital.

2.3 A gestão de recursos humanos no setor público e sua 
incapacidade de proporcionar eficiência na prestação do 
serviço público

Inobstante todas as dificuldades enfrentadas na celebração de contratos pela 

administração pública, certo é que, hoje, talvez o maior desafio para efetivação do 

princípio da eficiência na Administração Pública passe, sem sombra de dúvida, pela 

identificação de problemas e aprimoramento do sistema de gestão de recursos humanos.

Não seria demasiado afirmar que, em grande parcela dos casos em que a 

sociedade se depara com falhas estruturais na prestação de determinado serviço 

prestado pelo Estado, verifica-se a falta de estrutura profissional dos agentes 

públicos que atuam naquela prestação.

Inegavelmente, diversos são os fatores que levam a essa conclusão; porém, 

o principal problema da gestão pública talvez resida em algum grau na mão de 

obra empregada na atividade pública, seja pela ausência de profissionalização dos 

agentes públicos, pelo excessivo grau de influência política em questões técnicas 

ou, até mesmo, pela captura pelo interesse privado do espaço público.

Na tentativa de busca dessa problemática, é possível se enumerar uma 

infinidade de causas, que passam por aspectos econômicos, sociais, culturais, 

econômicos e jurídicos, sendo este último aspecto o enfoque principal da análise 

aqui proposta.

O primeiro ponto é a convivência adequada do gestor público com o instituto 

do concurso público. O art. 37, II, da CRFB/88 estabelece que o acesso ao cargo 

público dependerá de “aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 

e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego”, o que 
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denota a preocupação do Constituinte em garantir não só ao particular a igualdade 

de oportunidades, mas também de evitar o aparelhamento político do Estado.

Ocorre que, cada vez mais ao gestor é imposta a realização de concursos 

demasiadamente objetivos, que não se revelam aptos a aferir a real capacidade 

do profissional para realizar as tarefas do cargo.

Nesse diapasão, Carlos Ari Sundfeld15 critica o excesso de restrições aos 

gestores nas realizações de concursos públicos:

A Constituição impõe o concurso público para a admissão de servidores 
permanentes - o que é um bom princípio - mas as leis e os intérpretes 
o estragaram, tornando-o rígido demais. Provas orais, entrevistas, 
exames psicotécnicos e questões mais abertas, por exemplo, são 
consideradas suspeitas, pelo risco de manipulação. O resultado é que, 
com o medo de a Justiça anular os concursos, as provas foram ficando 
super objetivas, focadas só em conhecimento padrão, cada vez mais 
simplórias. Evitamos que os gestores manipulem os concursos, ótimo, 
mas também impedimos os concursos de aferirem a real capacidade 
para o trabalho - um desastre como política de pessoal.

Não se pode olvidar que a construção dessa demasiada objetividade no con-

curso público é fruto de um infeliz histórico de fraudes em certames no passado, 

bem como de direcionamentos e nomeações arbitrárias de cargos em comissões 

e servidores temporários fora das hipóteses constitucionais, ainda presentes na 

realidade do setor público, que remetem à desconfiança histórica da população 

com a atuação dos agentes políticos.

A Constituição de 1988 tentou atenuar esse histórico ao fato de impedir o 

chamado provimento derivado em cargo público (ou acesso), pois, ao contrário da 

Constituição de 1969, em que somente a primeira investidura em cargo público 

dependeria de aprovação em concurso, na Carta Magna atual deixou-se claro que 

a exigência do concurso está ligada umbilicalmente ao cargo, bem como as provas 

e títulos deverão ser aplicados “de acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego”.

A alteração do Constituinte foi fruto da tentativa de correção de uma grave 

anomalia que assolou por grande período de tempo o setor público em todas as 

esferas federativas com situações peculiares e nocivas de provimentos derivados 

em cargos por servidores que não possuíam a mínima capacitação técnica para 

ocupá-los, deixando um espaço muito grande para discricionariedade do administrador 

15 SUNDFELD, Carlos Ari. Chega de axé no direito administrativo. Disponível em: http://www.sbdp.org.br. 
Acesso em: 28 nov. 2017.
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público, que, em grande parte das vezes, resultava em privilégios, arbitrariedades 

e cooptação política dos cargos públicos efetivos. 

Ao passo que foi o texto constitucional inovador em admitir o concurso público 

como forma igualitária de acesso ao cargo público, infelizmente manteve em aberto 

a possibilidade de livre nomeação e exoneração dos cargos em comissão (redação 

original do inciso V do art. 37 da CRFB/88).

Não se pretende nenhuma crítica aqui à possibilidade em si de nomeação 

de cargos em comissão de natureza política, pois tal instrumento é certamente 

inerente à própria manutenção da democracia e do princípio republicano, ao 

passo que garante ao mandatário eleito a possibilidade de nomear pessoas de 

sua confiança visando à implantação de política de governo. Ocorre que a recente 

democracia brasileira não parecia estar preparada para conviver com esse espaço 

de discricionariedade, o que traduziu na prática a possibilidade de nomeação e 

exoneração ad nutum de cargos em comissão, o que remeteu novamente a uma 

perpetuação da influência política nos setores técnicos, principalmente em entes 

menores, nos quais a fiscalização e a visibilidade não eram tão intensas, resultando 

na proliferação de cargos em comissão para diversas funções, tornando o concurso 

público na exceção quando deveria ser a regra.

Nesse cenário de abusos de nomeação excessiva de cargos comissionados, 

a EC nº 19/98 alterou a redação do inciso IV do art. 37 da CRFB/88 para restringir 

a possibilidade de cargos em comissão “apenas às atribuições de direção, chefia 

e assessoramento”, bem como para dispor “condições e percentuais mínimos 

previstos em lei” para seu preenchimento por servidores de carreira.

A referida alteração constitucional teve o efeito prático muito aquém do espe-

rado, pois, até hoje, nos principais entes federativos não foram editadas normas 

criando percentuais mínimos para ocupação por servidores de carreira. 

Ao revés, a realidade dos entes públicos aponta para uma proporção muito 

grande de cargos em comissão em todos os níveis federativos, irregularidade esta 

timidamente combatida por medidas pontuais de pressão do Ministério Público, 

associações de servidores e entidades de classe.

O excesso de cargos exclusivamente em comissão em instâncias técnicas 

e até mesmo carreiras de Estado tende a fragilizar o mais eficiente controle da 

administração, o controle prévio dos atos administrativos, principalmente nas 

contratações públicas. Isso porque a vulnerabilidade decorrente da possibilidade 

de exoneração ad nutum enfraquece o efetivo desempenho das atividades de 

controle interno com imposição de restrições não desejadas pelos interesses da 

maioria eventual no poder.
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Raphael Diogenes Serafim Vieira,16 em seu diagnóstico sobre a realidade 

brasileira da advocacia pública nos municípios, verificou que somente 34,4% dos 

municípios brasileiros possuem ao menos um procurador efetivo e concursado 

desempenhando as funções inerentes à advocacia pública.

A manutenção de servidores exclusivamente em comissão e/ou escritórios 

privados em substituição a uma advocacia pública de carreira, devidamente estru-

turada e composta por procuradores aprovados em processo meritório de concurso 

público, por óbvio repercute negativamente nas atividades de controle interno e no 

acompanhamento dos feitos judiciais, uma vez que impõe uma renovação constante 

dos quadros como consequência do resultado do processo eleitoral, perdendo a 

identidade e institucionalidade do corpo técnico.

A institucionalidade do corpo técnico é inegavelmente o fundamento para a 

prerrogativa de estabilidade dos servidores públicos – a necessidade de se garantir 

uma autonomia técnica com a impossibilidade de exoneração de servidores por 

influências políticas.

De outra sorte, em contraponto à excessiva instabilidade dos cargos exclu-

sivamente em comissão, a estabilidade demasiada hoje conferida aos servidores 

concursados também causa a formação de uma administração pública extremamente 

ineficiente para atender as demandas sociais.

Não se nega a necessidade de se garantirem a estabilidade e o insulamento 

político das funções técnicas. Contudo, a ausência efetiva de controle de resultados 

dos servidores públicos, juntamente com a péssima estrutura dos órgãos, falta de 

investimento em qualificação dos profissionais e a ausência de estímulos financeiros 

ao desempenho, parece formar servidores desmotivados, desatualizados e inaptos 

a enfrentar os desafios da prestação da atividade pública.

Em contraponto, tem-se também que parcela dos servidores públicos utiliza de 

política classista para garantia de direitos laborais incomuns ao mercado privado – 

como licenças especiais remuneradas, 60 dias de férias e verbas indenizatórias, 

como auxílios moradias, auxílios educacionais, abono de faltas mensais, entre 

outros –, o que ocasiona a falsa percepção da sociedade de que todos os servidores 

públicos são uma grande classe privilegiada.

Esses benefícios, que são compreendidos pela sociedade como moralmente 

reprováveis, na realidade não são a regra para todas as categorias de servidores. 

Ao se analisar a realidade nacional, é possível se verificar a existência de um 

grande hiato remuneratório dentro e fora dos diversos níveis e esferas de governo. 

Os servidores públicos de carreiras de maior prestígio e escolaridade custam aos 

16 MENDONÇA, Clarice Corrêa de. 1º Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal no Brasil. 2. ed. Belo 
Horizonte: Fórum; Herkenhoff & Prates, 2018. p. 100.
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cofres públicos muito mais do que um profissional equivalente no mercado privado, 

enquanto os servidores de carreira de atividades-meio com baixa escolaridade, em 

geral, oneram muito menos a administração do que o particular.

Sobre a questão, o Banco Mundial,17 em recente relatório do regime que analisa 

a eficiência e equidade do gasto público no Brasil, aponta exatamente neste sentido:

11. A massa salarial do funcionalismo público pode ser reduzida sig-
nificativamente.

Embora o funcionalismo público brasileiro não seja grande para pa-
drões internacionais, o nível dos salários dos servidores públicos fe-
derais é, em média, 67% superior aos do setor privado, mesmo após 
levar em consideração o nível de educação e outras características 
dos trabalhadores como idade e experiência. Este prêmio salarial do 
setor público é atípico em relação a padrões internacionais. A remu-
neração dos servidores estaduais também é muito alta e, na média, 
é mais de 30% superior àquela oferecida a trabalhadores equivalen-
tes no setor privado. Em termos relativos, o hiato salarial aparenta 
ser particularmente amplo nos poderes Judiciário e Legislativo, bem 
como nas ocupações de menor qualificação do Executivo.

A descomunal diferença de eficiência do setor privado para o público pode 

ser explicada pela necessidade de o profissional privado estar sempre atualizado e 

motivado para manutenção de seu patamar remuneratório, garantido por estímulos 

financeiros por resultados e perda do emprego, como consequência do atingimento 

de metas fixadas, medidas que tendem a manter nas empresas de ponta apenas 

bons profissionais, o que não se verifica ao se analisar o setor público.

A crítica econômica de Leonardo Vizeu Figueiredo18 ao modelo de Estado so-

cialista no sentido de que este provoca improdutividade e ineficiência do aparelho 

estatal em menor escala reflete hoje um pouco da realidade do serviço público 

brasileiro, em que a ausência de competitividade, de um controle de resultados e 

de fixação remuneratória por eficiência para os servidores públicos tende a gerar 

acomodação e improdutividade.

Ocorre que, a despeito de fugir dessa discussão que enfrenta resistência de 

segmentos políticos e corporativos, com escopo de fugir dessas mazelas que asso-

laram os servidores públicos stricto sensu, por décadas se discutiu a possibilidade 

de o Estado operar a contratação de empresas prestadoras de serviços para evitar 

a exacerbada admissão de servidores efetivos.

17 In: Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Brasil revisão das despesas 
públicas. Volume I: Síntese. nov. 2017. p. 10. Disponível em: http://www.worldbank.org/pt/news/press-
release/2017/11/21/brazil-new-world-bank-report-analyzes-efficiency-equality-public-expenditure. Acesso 
em: 30 nov. 2017.

18 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de direito econômico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 86.
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A questão da terceirização na administração pública encontrou grande re-

sistência, trazida, especialmente, pela jurisprudência da Justiça do Trabalho. As 

abusivas práticas de certos órgãos das administrações públicas na utilização de 

mão de obra terceirizada fizeram com que a Justiça do Trabalho estendesse ao 

setor público o entendimento rígido no sentido que a terceirização não poderia 

alcançar jamais uma atividade-fim.

Na prática, quando se fala em administração pública, difícil é definir o que 

se trata de atividade-meio ou atividade-fim, havendo grande insegurança pela 

subjetividade desses conceitos na aplicação, sendo essa diferenciação criticada 

por parte da doutrina. 

Nesse sentido, os ensinamentos de Flavio Amaral Garcia:19

Não é tarefa do Poder Judiciário fixar limites para a terceirização, 
mormente no âmbito da Administração Pública. É flagrante a violação 
ao princípio da separação dos poderes (art. 2°, da CF), eis que a 
Justiça do Trabalho pretendeu, com o Enunciado 331, legislar sobre 
terceirização, o que é absolutamente incompatível com a sua função 
precípua que é a de dirimir conflitos. Como visto no item anterior, não 
existe nenhuma norma que imponha esse limite. A fixação do critério 
atividade-meio/fim partiu exclusivamente do Poder Judiciário, sendo 
esse um prenúncio do ativismo judicial que estava por vir na década 
seguinte. É notório o fato de que a ampliação do papel do Judiciário e 
do Ministério Público com o advento da Constituição Federal de 1988 
foi uma importante conquista que permitiu o acesso à Justiça por 
milhões de brasileiros. Mas, por outro lado, não raro os juízes têm 
atuado em papéis que não lhes são destinados pelo ordenamento 
jurídico pátrio, pretendendo, muitas vezes, assumir funções legislativas 
e administrativas que não lhes competem.

Com efeito, nem mesmo com a recente edição da Lei nº 13.429/2017 a 

terceirização das atividades no setor público ganhou contornos de maior estabilida-

de, porquanto o anunciado marco regulatório teve tímida disposição no que tange 

à efetiva convivência desse fenômeno jurídico com a regra do concurso público, 

mormente tenha expressamente afastado o critério de atividade-meio e atividade-fim 

como fator decisivo para avaliação da validade da terceirização.

Novamente, a crítica formulada é que, na visão de se combater a consequência 

(ineficiência do serviço), e não a causa (baixa qualidade de mão de obra), tem-se 

admitido a convivência ilegal de diversos profissionais com vínculos laborais distintos 

para exercer a mesma atividade.

19 GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e contratos administrativos: (casos e polêmicas). 3. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. p. 296.
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Tal convivência de regimes jurídicos, para Marcos Juruena Villela Souto,20 

não é salutar, pois, se a lei definiu que aquela determinada atividade envolve 

atividade típica do poder público a ser desempenhada por servidores de carreira, a 

sua substituição por terceirizados pelo Executivo constituiria grave violação à regra 

constitucional do concurso público.

A tarefa de separar as atividades que são verdadeiramente de Estado e que, 

portanto, não poderiam ser terceirizadas deveria passar pela baliza democrática 

do Poder Legislativo em projetos iniciados pelo Poder Executivo, a teor do art. 61, 

II, “a” e “b”, da CRFB/88.

Ocorre que, mesmo após a edição Lei nº 13.429/2017, não se vislumbram 

maiores perspectivas de segurança jurídica em relação à terceirização no setor 

público, uma vez que a inércia legislativa novamente delegou ao Poder Judiciário a 

indesejável intervenção para delimitar o escopo da prática.

2.4 A reforma administrativa e seu impacto na reformulação 
do serviço público

O panorama da profissionalização do regime de pessoal no setor público parece 

finalmente ganhar o destaque que merece na sociedade e no parlamento brasileiro 

com o debate da proposta de Emenda Constitucional nº 32/2020, denominada de 

“reforma administrativa”.

A adequada convivência entre o campo político e o corpo técnico permanente 

sempre foi um grande desafio no setor público. A realidade da administração pública 

por muito tempo conviveu de forma tormentosa com diversos regimes jurídicos no 

sistema de pessoal. Em não raros casos, em órgãos administrativos contempla-

ram-se servidores efetivos, comissionados, temporários, terceirizados, cedidos de 

outros órgãos, desempenhando funções e atividades semelhantes. 

A proposta de reforma administrativa, se eventualmente for debatida e 

aprovada no Congresso Nacional, trará consigo um represamento de problemas 

que deveriam ter sido enfrentados há décadas pelo Brasil e certamente será alvo 

de muitas críticas pelas diversas categorias de servidores públicos, por atingir 

direitos e estruturas normativas amplamente consolidados no cenário nacional. 

A estabilidade no serviço público talvez seja a principal discussão dessa reforma. 

Como já dito anteriormente, a estabilidade do serviço público encontra funda-

mento na proteção da estrutura permanente de Estado, garantindo a efetividade 

da fiscalização, controle interno e exercício do poder de polícia, sendo importante 

medida para coibir o aparelhamento estatal por maiorias eventuais. 

20 SOUTO, Marcos Juruena Villela Souto. Desestatização. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2001. p. 371.
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Todavia, não se pode olvidar que a estabilidade, por muito tempo, serviu para 

abonar condutas desidiosas e ineficientes dos servidores públicos, dada a ausência 

de edição de lei complementar prevendo a avaliação de desempenho a que alude 

o art. 41, §1º, III, da CRFB/88. 

Em resposta a essa inércia aliada à inegável imagem negativa ostentada pelos 

servidores públicos na sociedade em geral, a reforma administrativa parece ter 

adotado como principal parâmetro de incremento da eficiência no setor público a 

restrição da estabilidade do servidor, vinculando esta somente às carreiras típicas 

de Estado, delegando às demais carreiras do serviço público um sistema com 

vínculo por prazo indeterminado, sem estabilidade. 

Duas são as críticas que podem ser feitas a essa nova regulamentação. A 

primeira seria a possibilidade de excessiva instabilidade ao corpo técnico perma-

nente, e a segunda consiste na falta de parâmetros constitucionais para definição 

do escopo de inserção das carreiras típicas de Estado, pois, sendo este conceito 

relegado à Lei Complementar da União, infelizmente remeterá à inevitável barganha 

política e corporativa para inclusão de quais carreiras poderão ser consideradas de 

Estado para fins de estabilidade. 

A reflexão trazida pela reforma parece exprimir uma grande ingenuidade. 

A maior causa para a acomodação de maus servidores não é – e nunca foi – a 

estabilidade, pois o grande anteparo de manutenção de servidores desidiosos no 

serviço público, sem sombra de dúvida, é – e sempre será – o corporativismo e 

a influência política, que inibem a persecução punitiva da desídia, gerando uma 

complacência sistêmica à ineficiência funcional.

Com efeito, em análise estritamente pragmática do sistema jurídico atual e da 

jurisprudência dos tribunais superiores, torna-se fácil se depreender que a simples 

retirada da estabilidade de parcela de categorias públicas trará pouco efeito prático 

na possibilidade de exoneração de servidores ineficientes. Isso porque basta se 

verificar que, mesmo após a consolidação do entendimento afastando a estabilidade 

prevista no art. 41 da CRFB/88 aos empregados públicos (Súmula nº 390, II, TST), 

não houve qualquer aumento significativo no número de empregados afastados ou 

incremento da eficiência.

Tal fenômeno deve-se à interpretação acertada do Supremo Tribunal Federal,21 

que assegurou a necessidade de motivação do ato admissional para resguardar o 

empregado público de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por 

parte do agente estatal investido do poder de demitir.

21 RE nº 589.998, Relator: Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 20.03.2013, acórdão eletrônico 
repercussão geral – mérito DJe-179 divulg. 11-09-2013 public. 12-09-2013 RTJ VOL-00238-01 PP-00201.
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Como corolário dessa interpretação, mesmo sem a estabilidade conferida aos 

empregados públicos, as sociedades de economia mista e empresas públicas, por 

estarem sujeitas aos princípios gerais que regem a administração pública, para 

demitirem com fundamento na ineficiência ou desídia, têm o dever de motivação 

do ato e de garantir procedimentos internos prévios que observem o contraditório 

e a ampla defesa. 

Esses procedimentos, em sua essência, guardam pouca ou quase nenhuma 

distinção com os processos administrativos disciplinares (art. 41, II, CRFB/88) e 

avaliações periódicas de desempenho (art. 41, III, CRFB/88) aplicáveis à demissão 

de servidores públicos estáveis. De tal sorte, o real combate à ineficiência parece 

passar mais pela positivação e garantia de efetividade desses procedimentos do 

que pela supressão da estabilidade propriamente dita.

A restrição da estabilidade para os cargos com vínculo com prazo indetermi-

nado sem a adoção dessas medidas enunciadas anteriormente poderá, portanto, 

se revelar em medida inócua ao afastamento de maus servidores, resultando 

indesejável insegurança jurídica pela multiplicação de questionamentos judiciais 

por alegação de violações à impessoalidade, contraditório e ampla defesa.

Sem prejuízo da crítica, a reforma parece ser positiva ao alterar a regulação 

da avaliação de desempenho de servidores estáveis, a que aludia o art. 41, §1º, 

III, da CRFB/88, para abrandar a exigência de lei complementar para o quórum de 

lei ordinária, demonstrando a clara tentativa de incentivar a normatização desse 

instrumento pelo Parlamento ou, em sua ausência, permitindo a normatização pela 

edição de medida provisória pelo chefe do Executivo.

Outro ponto que merece severas críticas é o estabelecimento do período de 

experiência de dois anos para carreiras típicas de Estado como etapa do concurso 

público, com a possibilidade de eliminação de candidatos em uma competição 

interna dentro do exercício da atividade pública.

Essa concepção da reforma parece se pautar na experiência do trainee 

usualmente utilizada por grandes empresas do setor privado. Com efeito, embora 

seja compreensível a intenção de motivar melhores resultados no cotidiano pela 

competividade que transborde o processo meritório de provas e títulos, é possível 

que essa prática em atividades ligadas à fiscalização, controle e exercício de poder 

de polícia gere mais efeitos negativos do que benefícios. 

A atividade pública, em sua essência, difere-se em muito da atividade privada. 

Com efeito, a insegurança gerada pela competição de candidatos aprovados no 

cotidiano da atuação pública visando à sua permanência “dentro do número de 

vagas” pode levar à indesejável hiperatuação de fiscalização, cooptação política 

dos servidores efetivos e desarmonia estrutural de comandos de controle dentro 

do órgão público.
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Nada obstante, o ponto de maior descompasso da reforma talvez resida 

na proposta de alteração do art. 39 da CRFB/88, no sentido da centralização de 

normas gerais em lei complementar sobre: I – gestão de pessoas; II – política 

remuneratória e de benefícios; III – ocupação de cargos de liderança e assesso-

ramento; IV – organização da força de trabalho no serviço público; V – progressão 

e promoção funcionais; VI – desenvolvimento e capacitação de servidores; e VII – 

duração máxima da jornada para fins de acumulação de atividades remuneradas.

Essa previsão, além de ter duvidosa constitucionalidade, dada a interferência 

demasiada na autonomia federativa (art. 60, §4º, I, da CRFB/88), revela um apa-

rente contrassenso com o modelo de descentralização da gestão pública objeto do 

projeto proposto no escrutínio de 2018 (“Mais Brasil, Menos Brasília”). O caminho 

de centralização normativa na União de temas inerentes à gestão local, utilizando 

novamente a criticável abstração da concepção de normas gerais sem parâmetros 

minimamente definidos, não parece servir à ideia de incremento da eficiência.

No campo remuneratório, a proposta possui clara intenção de cortar bene-

fícios entendidos como privilégios pela sociedade e ampliar o rigor no combate 

à ineficiência, pontos inegavelmente positivos. Todavia, foi tímida a definição de 

premiações pelo alcance de resultados (reforço positivo), o que será tratado com 

mais profundidade posteriormente.

Como outro ponto positivo tratado pela reforma, identifica-se também a unifor-

mização em lei federal disciplinando cessão de servidores e compartilhamento de 

infraestrutura entre entes públicos. A cessão de servidores, por décadas, foi utilizada 

como instrumento de barganha política e corporativa, contribuindo enormemente 

para desnaturação da função técnica do cargo efetivo e do aparelhamento estatal, 

principalmente em pequenos municípios. Com efeito, a centralização normativa 

desse aspecto é desejável para evitar os conflitos por normas em diferentes níveis 

federativos e trazer maiores contornos de legalidade a essas medidas de gestão 

cooperativa.

As alterações previstas para o art. 84 da CRFB/88 para conferir maior discricio-

nariedade ao chefe do Executivo na organização administrativa também se revelam 

positivas em uma primeira análise, pois visam corrigir uma distorção originária do 

texto constitucional que conferiu grande autonomia gerencial administrativa aos 

Poderes Legislativo e Judiciário na sua organização administrativa, trazendo, porém, 

muitos entraves ao Poder Executivo, dificultando tomadas de decisões rápidas.

O debate da reforma administrativa certamente não estará adstrito somente 

a essa proposta de emenda constitucional. Contudo, dada a incipiência do tema 

e as naturais modificações do texto pelo Congresso Nacional, será necessário um 

tempo maior de maturação das mudanças para se definir sua aptidão para conferir 

maior efetividade à gestão de pessoal no setor público.
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2.5 As medidas para incremento na gestão de pessoal no 
serviço público

Nada obstante à discussão sobre a PEC da reforma administrativa, algumas 

medidas administrativas e legislativas já podem contribuir para melhoria da qualidade 

dos resultados da atividade dos servidores públicos. 

A profissionalização do quadro permanente ganha importante papel no incre-

mento de eficiência no setor público e, para tal, a atuação no nascituro é primordial. 

A composição de bancas examinadoras dos concursos públicos por profissionais da 

área específica talvez seja o primeiro passo para maior aptidão de se produzirem 

exames que reflitam o cotidiano daquela atividade pública. 

Outros fatores importantes para a modernização da gestão pública passam 

pela conjugação de aperfeiçoamento técnico e profissional do servidor público com 

a garantia de ferramentas que possibilitem a eficiência do trabalho desempenhado. 

Com efeito, não haverá incremento de qualidade se a administração possuir ser-

vidores excepcionalmente qualificados sem que estes possuam equipamentos ou 

softwares adequados para o desempenho de suas atividades. A recíproca também 

é verdadeira, ou seja, de nada adiantaria ter os melhores aparelhos e sistemas 

eletrônicos se a administração não possuir servidores aptos a sua utilização.

Quando se aborda a moralização do serviço público, logo surgem ideias sim-

plistas e moralistas, como controle efetivo de jornada, ponto eletrônico e controle 

biométrico de frequência. Tais propostas estão baseadas na falsa premissa de 

que o maior problema do serviço público é o servidor não estar no ambiente de 

trabalho. Não se está a negar a importância de assiduidade do servidor, entretanto, 

a simples presença na repartição pública em nada garante a efetividade do trabalho 

do servidor se este não for produtivo.

Em alguns casos de servidores que desempenham muitas atividades exter-

nas ou que envolvam atividades intelectuais e criativas, a instituição de controle 

de jornada pode ser contraproducente, podendo se alcançar um maior ganho de 

eficiência com a implementação de trabalho remoto pelo sistema de home office, 

que reduz sensivelmente os gastos da administração com estrutura e remuneração 

de deslocamento e alimentação do funcionário.

As medidas de distanciamento social determinadas para controle da pandemia 

de COVID-19 escancararam a necessidade de adoção do trabalho remoto e fizeram 

com que a medida de gestão, até então incipiente, fosse, em questão de dias, 

uma realidade nos diversos órgãos públicos do Brasil.

Obviamente, após a superação da crise sanitária que obrigou a aceleração 

demasiada da adoção do trabalho remoto, será primordial a definição de quais 
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atividades devem ser objeto de controle rigoroso de frequência e quais poderão 

permanecer total ou parcialmente no teletrabalho. Tal decisão passa por um pla-

nejamento prévio e real da estrutura do ente público, podendo gerar a economia 

de custos para administração com estrutura física e qualidade de trabalho aos 

servidores públicos.

A gestão pública, para ser eficiente, deve abandonar critérios demagógicos 

para discutir com seriedade como estabelecer o efetivo controle do resultado das 

atividades desempenhadas pelo servidor público.

A adoção de corregedorias e/ou comissões permanentes de processo disci-

plinar sérias, setorizadas, compostas por servidores públicos efetivos e estáveis 

é medida imprescindível para o afastamento da ineficiência dos maus servidores. 

Tais comissões devem possuir regulamentação própria de todo o procedimento de 

avaliação, correição e do processo disciplinar a fim de evitar violações à garantia 

do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como para 

assegurar que o controle de eficiência não sirva como instrumento de perseguições 

políticas ou ideológicas.

Por outro lado, o afastamento da deficiência endêmica dos processos discipli-

nares dos servidores públicos causada pelo corporativismo e pela influência política 

pode ser suprido, em certa medida, com a idealização de sistema correcional que 

garanta a participação ou a supervisão de órgãos de controle externo e, até mesmo, 

de conselhos profissionais.

No campo do reforço positivo, medida salutar de eficiência seria o estabeleci-

mento de premiação variável aos servidores por alcance de resultados. A Constituição 

da República trouxe um instrumento específico em seu art. 39, §7º, sinalizando 

aos gestores públicos adicional ou prêmio por produtividade.

Tal instrumento pode ser utilizado para ampliar a eficiência dos órgãos públicos 

através do estabelecimento de metas e retribuição por resultados positivos com a 

finalidade de se obter um ganho efetivo na qualidade do serviço público. 

A grande problemática da regulamentação do dispositivo constitucional afigu-

ra-se no estabelecimento dos critérios de aferição de eficiência. As experiências 

legislativas trazidas na última década que estipulavam gratificações por desempe-

nho, por vezes, vinculavam a aferição de eficiência do trabalho desenvolvido com 

requisitos genéricos que se confundiam com o próprio exercício regular da função 

desempenhada pelo servidor, o que remeteu ao pagamento de verbas indistintamente 

a toda a categoria,22 acabando por se tornar verdadeiro aumento de vencimento 

mascarado, não atingindo a finalidade de incremento de produtividade.

22 Sobre o tema, o voto do ministro Carlos Brito, no julgamento do referido RE nº 572.052: “Nessa medida, 
portanto, de gratificação de desempenho, [...], só tem o nome, porque, efetivamente, não há mais pontos 
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Para que haja de fato a motivação do servidor público ao aumento de produ-

tividade, o recomendável é que a legislação remeta a regulamentação de metas 

reguladas periodicamente pelos setores técnicos e pactuadas com os representantes 

eleitos, com desenvolvimento de plano de diretrizes específico para cada órgão 

com base em dados empíricos e planejamento prévio.

Como exemplos de boas definições de metas, têm-se as estabelecidas por 

aumento de patamar de arrecadação de dívida ativa, por redução de tempo de 

tramitação de processos administrativos, por recursos administrativos julgados, 

por diminuição de passivos acumulados, entre outras.

Nesse contexto, vale observar que, recentemente, o art. 85 do novo Código de 

Processo Civil estabeleceu a possibilidade de percepção de honorários sucumben-

ciais pelos advogados públicos, o que acabou por consagrar importante mecanismo 

de estímulo à produtividade.

Com efeito, sem adentrar na infindável discussão acerca da natureza jurídica 

da verba sucumbencial oriunda do êxito da Fazenda Pública, do ponto de vista 

pragmático, ao estabelecer de forma expressa a destinação dessas verbas aos 

advogados públicos, a lei processual criou uma verdadeira retribuição com benefícios 

mútuos. A norma estimula os causídicos públicos à persecução da vitória proces-

sual ao proporcionar um ganho remuneratório e, ao mesmo tempo, o incrementa 

à eficiência da administração pública através do resultado positivo do processo. 

Trata-se de exitoso processo ganha-ganha (win-win).

O estabelecimento de premiações indiretas e coletivas aos servidores de de-

terminado órgão ou setor para estimular a ideia de comprometimento institucional 

e fortalecimento do grupo de trabalho também é um caminho utilizado com certo 

êxito. Com efeito, segundo Kalleder,23 é preciso deixar claro que os resultados 

alcançados são oriundos de todos os membros da equipe. A avaliação periódica 

dos resultados alcançados em uma noção de equipe revela-se fundamental para 

identificar eventuais desvios de rota, possibilitando a adoção das medidas corretivas 

para antecipar problemas.

Todos esses mecanismos defendidos anteriormente já são utilizados de 

forma muito eficaz pelo mercado privado, não havendo razão para sua utilização 

no setor público, com as devidas adaptações, para estimular a produtividade do 

servidor público. 

variáveis segundo o grau de desempenho do servidor. Aliás, a experiência mostra que, não raras vezes, os 
Estados, o Distrito Federal, os municípios e própria União terminam criando gratificações de desempenho 
sem efetivas condições de operacionalização. Ou seja, as atribuições do cargo inviabilizam a própria 
avaliação de desempenho mediante pontos variáveis”.

23 KALLEDER, Haroldo. A importância do trabalho em equipe no ambiente cooperativo. Fabe em Revista, 
Bertioga, v. 3, n. 3 ago./out. 2012.
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3 A insegurança jurídica trazida pelo ativismo judicial

O Estado brasileiro contemporâneo, diante da nova ordem econômica globalizada 

inaugurada no final do século XX, iniciou um processo de redução da burocracia, 

que sempre acometeu a gestão pública, visando a uma reestruturação do modelo 

vigente para um novo modelo voltado à obtenção de resultados com primazia da 

eficiência.

Tal modelo se deu no início dos anos 1990 e foi marcado pela sensível neces-

sidade de mudança da política de Estado, ocasionada pelo grande aparelhamento 

estatal nos governos militares. Nesse momento, tem-se a percepção de que o 

Estado não conseguiria prestar com o mesmo grau de eficiência que o particular a 

quantidade enorme de serviços públicos, surgindo a necessidade de transferência 

ao mercado parcela dessas atividades, que viriam a ser efetivadas pela Política 

Nacional de Privatizações.

No Brasil, ao contrário de outros países, a transformação para o modelo de 

Estado regulador partiu de um modelo de Estado demasiadamente intervencionista 

para um com maior liberdade ao mercado. Esse contexto histórico é sintomático para 

se entender a permanência ainda hoje de normas burocráticas e excessivamente 

restritivas à interlocução entre o Estado e o particular. 

A ideia de rompimento do modelo de administração pública burocrática e o 

surgimento de uma nova concepção de administração pública gerencial (ou por 

resultados) têm como grande marco inicial as alterações promovidas pela EC nº 

19/98, que, para além de trazer significativas reformas em normas constitucionais 

relativas ao regime previdenciário dos servidores públicos, insere no art. 37, caput, 

da CRFB/88 o princípio da eficiência como princípio geral da administração pública, 

cuja definição trazida pelo saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto24 con-

sistiria na “melhor realização possível da gestão dos interesses públicos, em termos 

de plena satisfação dos administrados com os menores custos para a sociedade”.

Com a inclusão desse novo princípio da eficiência, passou-se a se discutirem 

mudanças estruturais em toda a concepção do direito administrativo. Conceitos e 

princípios estruturais, como legalidade, razoabilidade, separação de poderes e, até 

mesmo, moralidade, passaram a ser revisitados, pois não mais se apresentavam 

aptos a atender a nova forma de entender a atuação administrativa.

Para Odete Medauar,25 na sua concepção originária, o princípio da legalidade admi-

nistrativa vinculou-se à separação de poderes mediante a submissão da administração 

24 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001. p. 103.

25 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004. p. 143.
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à lei, possuindo inerente concepção de garantia e vinculação à ideia de separações 

de poderes na medida em que a atuação administrativa refletia a supremacia da lei.

Ocorre que tal conceito de legalidade já vinha sofrendo críticas por impor grande 

engessamento na gestão pública por não ser possível ao Poder Legislativo prever 

todas as diversas situações enfrentadas no cotidiano da administração pública, 

produzindo verdadeiras “amarras” ao administrador público, que se via obrigado a 

cumprir determinados comandos normativos vagos ou flagrantemente contrários 

ao ordenamento jurídico, se analisado como um todo, em prol da presunção de 

constitucionalidade das leis.

Nesse momento, há a transformação do princípio da legalidade em um novo 

princípio da juridicidade, que traria consigo a ideia de que a atuação administrativa 

não se subordinaria tão somente à letra fria da lei, mas ao direito como um todo, 

implicando submissão a princípios gerais, à Constituição, a normas internacionais, 

a disposições de caráter regulamentar, entre outras.

A idealização de um princípio da juridicidade conferiu não só a possibilidade 

de o administrador atuar com a ausência de um comando expresso – desde que 

sua ação seja pautada e compatível com o ordenamento jurídico –, mas também 

de maior possibilidade de valoração pelo administrador e pelo Judiciário da legiti-

midade do comando legal.

Gustavo Binenbojm26 define que, como evolução ao princípio da legalidade, 

“passa-se, assim, a falar em um princípio da juridicidade administrativa para de-

signar a conformidade da atuação da Administração Pública ao Direito como um 

todo, e não mais apenas à Lei”.

A releitura desses princípios constitucionais, embora tenha sido inaugurada por 

premissas positivas, trouxe consigo um grave efeito negativo para a gestão pública, 

que foi a substituição gradual da decisão dos representantes democraticamente 

eleitos pelo ativismo de órgãos contramajoritários. Os princípios normativos de 

espectro aberto passaram a obstar ou, até mesmo, redesenhar políticas públicas 

por meio de argumentos supostamente técnicos, que acabaram por sobrepujar 

decisões tomadas pelos Poderes Executivo e Legislativo. Tal fenômeno foi batizado 

pela doutrina como ativismo judicial.27

Dentre as diversas críticas a essa atuação do Poder Judiciário, a mais evidente 

é o déficit democrático das decisões de seus membros que não são eleitos por 

escrutínio popular para a tomada da decisão acerca de políticas públicas.

26 BINENBOJM, Gustavo. Temas de Direito Administrativo e Constitucional – artigos e pareceres. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. p. 12.

27 STRECK, Lenio Luis. Entre o ativismo e a judicialização da política: a difícil concretização do direito fundamental 
a uma decisão judicial constitucionalmente adequada. EJJL, Joaçaba, v. 17, n. 3, p. 721-732, set./dez. 
2016.
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No campo prático, os magistrados, habitualmente, ao proferirem decisões 

que envolvem demandas individuais, não se atentam para o possível efeito multi-

plicador do comando judicial nem tampouco ao impacto no orçamento público. Isso 

porque o Poder Judiciário não está apto a visualizar todas as implicações geradas 

por suas decisões, ignorando as restrições impostas aos gestores públicos para 

a operacionalização do comando jurisdicional emanado.

Não se pode olvidar que as condenações judiciais do Estado à efetivação 

de políticas públicas tendem a influir de forma negativa no planejamento estatal, 

como compatibilizar, por exemplo, a necessidade de licitação prévia, estudos de 

impacto orçamentário (art. 16 da LRF), existência de previsão orçamentária para 

a realização da despesa em uma decisão liminar, por exemplo, que condene um 

grande município metropolitano a efetuar o abrigamento de todos os moradores de 

rua no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00.

Não é incomum que o gestor público, ao se deparar com uma decisão judicial 

como a citada, que determina a concessão imediata – ou com prazo exíguo – de 

determinada política pública não prevista no planejamento público, tome decisões 

ineficientes e com elevados gastos apenas pelo temor de uma responsabilização 

pessoal pelo descumprimento de uma ordem judicial, ainda que notadamente 

contrária aos preceitos legais e constitucionais.

Em outros casos, o Poder Executivo, após executar todas as etapas do 

planejamento, é surpreendido com decisões liminares suspendendo atos admi-

nistrativos, licitações, contratos públicos e/ou, até mesmo, leis aprovadas pelo 

Poder Legislativo por decisões judiciais pautadas em argumentações e princípios 

genéricos, o que gera novamente o desperdício de dinheiro público e influencia 

negativamente na vida social. As recentes decisões judiciais esparsas por todo o 

país determinando ou suspendendo medidas sanitárias adotadas pelos Poderes 

Executivos e Legislativos para combate à pandemia de COVID-19 são um grande 

exemplo desse fenômeno.

Todas essas intervenções desmedidas do Judiciário acarretam um duplo efeito 

negativo à gestão pública: 1) a inserção do risco judicial no custo do planejamento 

público e 2) a acomodação do papel dos Poderes Executivo e Legislativo, transfor-

mando-os em meros cumpridores ou reprodutores das decisões do Judiciário, e 

não os protagonistas que deveriam ser da criação e execução de políticas públicas.

O objeto deste estudo, contudo, não é negar o papel do Judiciário na garantia 

dos direitos sociais, mas, sim, elucidar o impacto de insegurança jurídica que a 

sua atuação demasiada tende a gerar no planejamento público e na própria gestão 

pública como um todo.

No último patamar da escala de riscos causados pela atuação judicial irregular, 

está a denominada “politização da justiça”. Tal fenômeno é definido pela captura 
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política da atuação do Poder Judiciário com o intuito de intervir de forma anômala 

nos demais poderes a sobrepujar funções típicas e privativas do mandato político 

que deveriam ser constitucionalmente insindicáveis. Apontam-se como exemplo 

as recentes decisões do Poder Judiciário suspendendo nomeações de ministros 

de Estado por presidentes da República com base em interpretações elásticas do 

princípio da moralidade em razão do nomeado possuir investigações criminais, 

condenações de natureza civil e trabalhista ou, até mesmo, em análise de mani-

festações verbais supostamente contrárias ao senso moral.

Como se vê, a intervenção irregular nas escolhas políticas é forma mais agressiva 

e invasiva do Poder Judiciário. É característica típica desse fenômeno a prolação 

de decisões judiciais sem base em regra jurídica expressa e sem vinculação a uma 

estabilidade jurisprudencial, por vezes, com comandos de ocasião proferidos em total 

conflito com precedentes anteriores do próprio órgão jurisdicional e com sub-reptícia 

atuação política em favorecimento de uma minoria partidária ou grupo político.

A perversidade dessa forma de captura política evidencia a fissura dos pressu-

postos básicos de qualquer democracia – a universalidade de direito e a soberania 

do voto popular. O rompimento grave desses alicerces pode causar feridas graves e 

tende a gerar indesejável descrédito no sistema democrático e da função do Poder 

Judiciário como elemento essencial à sua manutenção.

É preciso ressaltar que a intervenção demasiada do Poder Judiciário nas 

decisões tomadas pelos demais poderes não é uma realidade exclusiva do direito 

brasileiro. Trata-se de um fenômeno vivenciado nas principais democracias do mundo 

no século XXI, dada a releitura do papel das cortes na hermenêutica constitucional. 

No Brasil, o alto nível de intervenção do Judiciário nas políticas públicas não é 

fruto somente da ausência de autocontenção de seus membros, mas, principalmente, 

de um processo de décadas de utilização por atores políticos como refúgio para 

pautas públicas minoritárias ou de baixa adesão popular. O aumento do ativismo 

judicial, muitas vezes, foi fruto de medidas ajuizadas por parlamentares e partidos 

políticos questionando a validade de normas, decisões ou procedimentos em que 

foram vencidos no próprio Parlamento.

A complexidade do sistema eleitoral brasileiro, em certa medida, foi a força 

motriz que justificou a exacerbação do Poder Judiciário, pois, devido à fragmen-

tação partidária nacional e à ausência de engajamento da população na política 

partidária, verificou-se a inegável dificuldade de enfrentamento de temas sensíveis, 

principalmente no Congresso Nacional.

De outro lado, a reinterpretação do papel dos princípios com o surgimento do 

neoconstitucionalismo trouxe um ingrediente final para a concepção do fenômeno do 

ativismo judicial. A banalização da reformulação de políticas públicas por decisões 

judiciais sob o fundamento de um pretenso dever constitucional imposto por uma 
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espécie de constituição dirigente, ecoada por grande parte da doutrina nacional com 

base em intepretações equivocadas dos ensinamentos do professor Canotilho,28 

tornou-se cada vez mais presente nos tribunais pátrios.

É preciso se ter em mente que a exacerbação do ativismo judicial e, em certo 

grau, a “politização da justiça” são fenômenos complexos, que não serão resolvi-

dos por medidas simples e em curto prazo. A falsa percepção de resolução dessa 

mazela somente pela edição de normas legais restringindo o campo de atuação 

do Poder Judiciário é um grave erro, como demonstram as recentes alterações de 

normas processuais do Código de Processo Civil, da Lei de Introdução ao Direito 

Brasileiro e da Lei de Abuso de Autoridades, que pouco efeito prático tiveram para 

conter eventuais excessos.

Nem tampouco parece ser a alteração da forma de seleção de magistrados 

para a Suprema Corte ou tribunais superiores o ponto nodal para contenção de 

desvios do Poder Judiciário, pois as normas constitucionais vigentes já garantem 

mecanismos de controle prévio e de recall para coibir abusos desses magistrados. 

É preciso o amadurecimento democrático de toda a sociedade e dos representantes 

eleitos para que esse sistema de checks and balances funcione de forma eficiente, 

garantindo maior harmonia ao sistema triparte inspirado em Montesquieu.

A retomada pelo Poder Legislativo de seu protagonismo na fiscalização dos 

demais poderes e na elaboração das políticas públicas revela-se um fator de suma 

importância para a acomodação do equilíbrio constitucional. 

Contudo, a conscientização de que o Poder Judiciário e o direito constitucional 

não se revelam aptos à resolução de todas as mazelas sociais e disfuncionalidades 

da gestão pública pela sociedade, pelos representantes eleitos e pela intelectua-

lidade acadêmica talvez seja o primeiro passo para se enfrentar seriamente esse 

fenômeno.

4 Conclusão

Ao longo do presente trabalho, procurou-se demonstrar a dificuldade da con-

cretização de um modelo teórico de administração pública por resultados ante os 

entraves impostos ao cotidiano da gestão pública. Tais obstáculos não passam 

somente pela reformulação de normas e interpretações jurídicas, mas, também, 

pela visualização de que o direito administrativo e seus aplicadores não podem estar 

em um invólucro criado por conceitos próprios e alheios aos anseios e mudanças 

da sociedade.

28 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 
compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra Ed., 1994. p. 224-225. 
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Os caminhos possíveis para essa parábola de incremento de eficiência no 

cotidiano do setor público passam por uma reformulação profunda do sistema de 

gestão de pessoal e dos negócios públicos, bem como por uma reavaliação de todo 

o planejamento público para promover uma atuação mais harmônica dos poderes 

para efetivação das políticas públicas.

A eficiência no cotidiano da administração depende de soluções complexas e 

estruturais do Estado. É essencial a conformação dos agentes estatais para a promo-

ção da convivência adequada entre o campo político e o técnico, evitando-se tanto a 

politização da estrutura técnica permanente quanto a utilização da política corporativa 

para produção de direitos laborais demasiados aos servidores públicos efetivos.

A recente reforma administrativa encaminhada ao Congresso Nacional trouxe 

à luz a discussão sobre eficiência represada há décadas no setor público, sendo 

importante o debate democrático com filtros pragmáticos dos aspectos relevantes 

dessa proposta e suas consequências no âmbito da gestão pública.

Independentemente da alteração das normas constitucionais para que haja 

a efetiva melhora do desempenho dos servidores estatais, cabe à administração 

buscar alternativas exitosas no mercado privado e compatibilizá-las à realidade 

estatal. A inércia da gestão pública em produzir estímulos positivos e negativos 

aos seus servidores é uma das causas da falha sistemática de produtividade no 

setor público.

No que toca aos negócios públicos, o caminho parece apontar para a ne-

cessidade de uma reforma ampla e efetiva, que garanta uma resposta célere aos 

anseios sociais com melhores contratos. A burocracia demasiada no procedimento 

licitatório trazida pela Lei nº 8.666/93, a ausência de regulação segmentada de 

contratações e, principalmente, a anacrônica modelagem dos contratos públicos 

em uma premissa imutável de supremacia estatal são elementos de grande relevo 

ao déficit de eficiência.

Não se olvida que é preciso, juntamente com a punição de eventuais desvios 

de conduta ocorridos, que a gestão pública evolua para a adoção de um sistema 

de equilíbrio racional entre o rigoroso controle de gastos públicos e a garantia de 

meios aptos aos gestores à produção de resultados eficientes no setor público.

A reformulação legislativa, já iniciada com a edição de normas como a Lei 

do Pregão e do Regime Diferenciado de Contratação e, posteriormente, a Lei das 

Estatais, que culminaram com a recente edição da Lei nº 14.133/21, aponta a uma 

trilha de esperança de abandono de formalidades excessivas em prol do incremento 

dos resultados e economicidade dos contratos.

A essencialidade da produção de normas atualizadas não se deve somente 

à mudança da visão do direito administrativo, mas, também, à intensa atuali-

zação tecnológica trazida no início de século XXI. Deve-se buscar como norte o 
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desenvolvimento de novos mecanismos eletrônicos e de automação digital que 

possibilitem a efetivação de contratações em tempo real, a exemplo do modelo 

de “placar eletrônico”.

O aumento da eficiência no setor público passa também pelo realinhamento 

do papel das instituições para evitar o ativismo demasiado dos órgãos de controle 

externo no planejamento público e na regulação do sistema político, sobretudo do 

Poder Judiciário. A estabilidade democrática pressupõe a devolução do protagonismo 

das escolhas públicas (public choice) aos Poderes Executivo e Legislativo, que, 

por sua vez, deverão exercê-las, de forma adequada, à satisfação dos anseios da 

sociedade. A conscientização de que o Poder Judiciário e o direito constitucional não 

se revelam aptos à resolução de todas as mazelas sociais e disfuncionalidades da 

gestão pública pela sociedade, pelos representantes eleitos e pela intelectualidade 

acadêmica talvez seja o primeiro passo para se enfrentar seriamente esse fenômeno. 

Abstract: The article aims to discuss the difficulty of achieving a theoretical model of Public Administration 
for Results in view of the obstacles imposed on the public management routine, addressing the need 
to reformulate Law 8.666/93, the regime of public servants and the intervention of the Judiciary in 
regulation and state planning. The reflexive analysis of existing innovative proposals such as the 
“electronic scoreboard”, administrative reform and other administrative management measures show 
the way to improve efficiency in the public sector.

Keywords: Public Management. Law 8.666/93. “Electronic scoreboard”. Administrative reform. Judicial 
activism.
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Resumo: O propósito do presente artigo é expor aspectos controvertidos e de alta relevância prática 
relacionados especificamente à prorrogação e à alteração dos contratos de obras de engenharia cele-
brados pela administração pública. O primeiro tema a ser abordado diz respeito ao prazo de vigência 
de contratos de tal espécie. Na sequência, passa-se a discorrer sobre a polêmica envolvendo a (des)
necessidade de celebração de aditivo para fins de prorrogação do prazo de vigência. São examinadas 
ainda as consequências práticas de eventual não formalização de aditamento. Por fim, analisa-se a 
questão da possibilidade jurídica de serem promovidas alterações quantitativas em contratos de em-
preitada por preço global. 

Palavras-chave: Contratos administrativos de obras públicas. Prazos de vigência e de execução. Adita-
mento extemporâneo. Execução de obra sem cobertura contratual. Alterações quantitativas em obras 
contratadas sob o regime de empreitada por preço global.

Sumário: 1 Introdução – 2 A questão do prazo de vigência em contratos de escopo. Considerações 
sobre os prazos de vigência e de execução dos contratos administrativos de obras públicas – 3 A 
prorrogação dos prazos de vigência e de execução do contrato administrativo de obras públicas e a 
(des)necessidade de formalização por meio de termo aditivo – 4 Das diferentes consequências decor-
rentes da inobservância do prazo de execução dos contratos com ou sem culpa do contratado – 5 Da 
excepcional possibilidade de aditamento extemporâneo, com eficácia retro-operante – 6 Da solução 
jurídica a ser adotada em caso de a obra prosseguir e ser finalizada antes da formalização de eventual 
aditamento: termo de ajuste de contas e apuração de responsabilidades (Lei nº 8.666/1993, artigo 
59, parágrafo único) – 7 Obras públicas contratadas sob o regime de empreitada por preço global e 
a (im)possibilidade de aditamento contratual para contemplar alterações quantitativas (acréscimos e 
supressões) do objeto – 8 Conclusão – Referências

1 Introdução

É frequente, no âmbito da administração pública, a contratação de obras para 

o atendimento das mais diversas necessidades de interesse público. 

Inúmeras políticas públicas, idealizadas e delineadas para melhorar e facilitar 

a vida das pessoas, tornando-a mais cômoda e aprazível, ou ainda para propiciar 

condições mínimas de existência digna à população, são viabilizadas, no todo ou em 

parte, por meio de obras. A edificação de uma nova escola ou de casas populares; 

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.02
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a reforma ou ampliação de unidades de saúde; a pavimentação ou recapiamento 

de uma via pública; a recuperação ou revitalização de áreas urbanas degradadas; 

a construção de túneis e pontes, com vistas à melhoria da malha viária... os 

exemplos são infinitos. 

Obras são essencialmente atividades de criação e transformação.

Não raro, no desempenho cotidiano e regular da atividade administrativa, o 

administrador público se depara com uma série de dúvidas de cunho prático en-

volvendo a gestão dos contratos de obras públicas, concernentes, em especial, à 

possibilidade de prorrogação e alteração dos contratos e aos respectivos limites e 

cautelas a serem observados em cada caso concreto, submetendo aos órgãos de 

assessoramento jurídico competentes a análise de eventuais termos aditivos, con-

forme, inclusive, determina a lei (artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993). 

O trabalho que se segue é fruto de estudos e reflexões dedicados ao tema 

dos contratos de obras públicas. Pretende-se com o presente trabalho aprofundar 

a discussão sobre alguns temas recorrentes envolvendo tais espécies contratuais, 

de relevante interesse da administração pública, que ainda suscitam dúvidas e 

controvérsias, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento da atuação dos agentes 

públicos.

2  A questão do prazo de vigência em contratos de escopo. 
Considerações sobre os prazos de vigência e de execução 
dos contratos administrativos de obras públicas

Contratos de obras, como é intuito, são contratos de resultado, e não de meio. 

O interesse público não é atendido com a atividade em si do particular, mas com 

o produto dela, com a utilidade material resultante do esforço (físico-intelectual) 

do sujeito contratado para realizar a obra. A atividade desenvolvida pelo particular 

durante a execução das obras é inclusive causa, não raro, de transtornos transitórios. 

O interesse público determinante da contratação da obra satisfaz-se apenas com 

a sua finalização e entrega em consonância com as especificações constantes do 

instrumento convocatório e dos elementos que o compõem, aos quais o contratado 

para executar a obra se vincula. Daí a qualificação jurídica do contrato de obra 

como contrato de escopo. 

Diferentemente dos contratos de execução continuada, em que há o dever de 

o contratado realizar uma conduta que se repete no tempo (o objeto do contrato 

se decompõe em tantas prestações homogêneas e sucessivas quantas possam 

ser realizadas dentro do período de vigência contratual), nos contratos de escopo, 

como soem ser os contratos de obras públicas, a administração contrata um objeto 
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certo, determinado. Interessa para a administração o objeto pronto e acabado, vale 

dizer, o resultado ou o produto final do trabalho do contratado. 

Daí porque, em se tratando de contrato de escopo, parcela considerável da 

doutrina sustenta a tese de que o contrato somente se extinguiria com a conclusão 

do seu objeto, de modo que o esgotamento ou encerramento do prazo previsto 

para a vigência do contrato sem a entrega do objeto não acarretaria a extinção ou 

mesmo a rescisão do ajuste, mas constituiria o contratado em mora, sujeitando-o 

às penalizações cabíveis, em caso de extrapolação, inobservância do prazo por 

culpa do contratado (inadimplemento contratual culposo). 

O prazo de vigência então delimitaria o período para a execução do objeto 

pelo contratado. No entanto, ultrapassado sobredito prazo sem que a obra fosse 

finalizada, com ou sem culpa das partes contratantes, o prazo seria prorrogado 

tantas vezes quantas fossem necessárias para possibilitar a conclusão da obra. O 

advento do termo final do prazo previsto para a vigência do contrato sem a conclusão 

da obra por motivo imputável ao contratado simplesmente constituiria o contratado 

em mora, não acarretando, contudo, a extinção do contrato. 

É como entende, por exemplo, Rafael Carvalho Rezende de Oliveira (2019, 

p. 521):

Por outro lado, nos contratos por escopo, o ajuste será cumprido, in-
dependentemente do prazo, com o cumprimento do objeto contratual 
(ex.: no contrato para construção de determinado prédio público, o 
ajuste considera-se adimplido com a finalização da construção, in-
dependentemente do tempo necessário). Os contratos somente se 
encerram com a entrega do objeto contratado. 

Isto não quer dizer que o tempo não é importante nessas espé-
cies de contratos. Em verdade, o prazo contratual será fundamental 
para constatação de eventual mora no cumprimento da obrigação 
contratual. Ultrapassado o prazo avençado, o contratado continuaria 
obrigado a cumprir suas obrigações contratuais, acrescentadas dos 
ônus do atraso.

No mesmo sentido, as lições de Helly Lopes Meireles (1991, p. 230):

(…) nestes contratos o prazo é apenas limitativo do cronograma físico, 
e será prorrogado (com ou sem mora das partes) tantas vezes quantas 
sejam necessárias para a conclusão da obra independentemente de 
previsão contratual.

Há inclusive quem defenda que, em contratos de escopo, seria dispensável 

e até mesmo contraindicada a predeterminação de prazo de vigência, sendo es-

sencial apenas a previsão de prazo de execução a fim de se estabelecer um limite 

temporal para a conclusão do objeto, evitando-se a eternização, a procrastinação 
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das contratações administrativas, com risco de comprometimento para o equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos, que facilmente poderia ser perdido/rompido, 

exigindo constantes readequações de valor, com consequente encarecimento das 

contratações, em decorrência da duração excessiva do contratos, o que violaria os 

princípios administrativos da eficiência e economicidade. 

Para os adeptos de tal corrente de pensamento, o contrato vigoraria enquanto 

não fosse concluído o objeto, de modo que não seria correto nem mesmo falar em 

prorrogação. O termo final de vigência não seria atingido enquanto o objeto contratual 

não fosse concluído na íntegra. Logo, o esgotamento do prazo previsto para a execu-

ção do objeto não provocaria, por si só, a extinção do ajuste. A extinção do contrato 

somente se operaria com a conclusão e entrega do objeto pelo contratado e recebi-

mento definitivo e pagamento pela administração contratante. Em outras palavras, o 

prazo de vigência seria indeterminado, e o prazo de execução, meramente moratório. 

Nas palavras de Joel de Menezes Niebuhr (2008, p. 453):

Contrato por escopo é aquele cujo prazo de execução somente se 
extingue quando o contratado entrega para a Administração o objeto 
contratado. Daí que o tempo não importa o encerramento das obriga-
ções. O tempo apenas caracteriza ou não a mora do contratado. Por 
exemplo, a Administração contrata alguém para construir um prédio 
de três andares, prevendo prazo de execução de seis meses. Se o 
contratado não constrói o prédio em seis meses, ele está em mora. 
Mas, isso não significa que, ao cabo dos seis meses, o contrato será 
extinto e que as obrigações enfeixadas nele também. O descumpri-
mento do prazo de execução de seis meses caracteriza a mora do 
contratado. Como ele não executou o objeto do contrato no prazo 
avençado, ele incorre em mora. No entanto, até que ele execute e até 
que a Administração, depois de executado, pague o que é devido, o 
contrato é vigente.

Destarte, encerrado o prazo de execução, estaria configurada a mora do 

contratado, salvo nos casos previstos no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993 

(atraso provocado por fato/culpa da administração; por fatos supervenientes e 

imprevisíveis, estranhos à vontade das partes; por fato de terceiro). 

Em suma, para parcela da doutrina, não concluída a obra dentro do prazo 

previsto para a sua execução, o contrato permaneceria em vigor. Dito de outro 

modo, o contrato subsistiria indefinidamente enquanto a obra não fosse finalizada, 

somente se extinguindo pela entrega do objeto, sendo desnecessária a celebração 

de aditivo de prorrogação, quer porque a prorrogação ocorreria automaticamente, 

quer porque nem seria o caso de prorrogação propriamente dita. 

Essa, todavia, não é a compreensão do Tribunal de Contas da União (TCU) 

nem da Advocacia-Geral da União (AGU). 
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O entendimento atual, iterativo e notório da Corte de Contas Federal é no 

sentido da obrigatoriedade da fixação de prazo de vigência, mesmo em contratos 

de escopo, pois não se admite contrato administrativo com prazo indeterminado, 

sendo indispensável ainda aditamento de prorrogação de prazo em caso de não 

conclusão da obra dentro do prazo original previsto para a vigência do contrato.

Confira-se: 

AUDITORIA. CONVêNIOS. FNDE. CONSTRUÇÃO DE 19 ESCOLAS NO 
ESTADO DE TOCANTINS. PARALISAÇÕES NAS OBRAS POR INICIATI-
VA DA CONTRATANTE. PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS DEPOIS DE 
EXPIRADO O PRAZO DE VIGêNCIA. OITIVA PRÉVIA À MEDIDA CAUTE-
LAR. CONTRATOS POR ESCOPO. PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA 
DE EXECUÇÃO POR TEMPO IGUAL AO DA PARALISAÇÃO. DETERMI-
NAÇÃO. RECOMENDAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 1. A regra é a prorroga-
ção do contrato administrativo mediante a formalização do respectivo 
termo aditivo, antes do término do prazo de vigência do ajuste, ainda 
que amparado em um dos motivos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, 
de 1993, uma vez que, transcorrido o prazo de vigência, o contrato 
original estaria formalmente extinto e o aditamento posterior não po-
deria produzir efeitos retroativos; 2. É possível considerar, no caso 
concreto, os períodos de paralisação por iniciativa da contratante 
como períodos de suspensão da contagem do prazo de vigência do 
contrato de obras, com o intuito de evitar o prejuízo da comunidade 
destinatária do objeto de inquestionável interesse público, mesmo 
diante da inércia do agente em formalizar tempestivamente o devido 
aditamento para a prorrogação do prazo de conclusão do objeto. 

(Acórdão n.º 127/2016 TCU - Plenário. Relator Min. André Luis de 
Carvalho).

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
Sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
(…) 9.8.3. não celebre termo aditivo a contrato cujo prazo de vigência 
tenha expirado, por ausência de previsão legal, observando-se o dis-
posto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

(TCU, Acórdão nº 3863/2011 - Segunda câmara, Rel. Min. José Jorge).

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: (…) 
9.3.2. não efetue pagamentos sem cobertura contratual, por caracte-
rizar contrato verbal, expressamente vedado pelo art. 60, parágrafo 
único, da Lei n. 8.666/1993.

(TCU, Acórdão nº 738/2006 – Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer)

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: (…) 
9.3.14 celebrar o correspondente termo aditivo previamente à expi-
ração do prazo contratual, de modo a evitar a execução de serviços 
sem cobertura contratual, nos termos do art. 60, da Lei nº 8.666/93.

(TCU, Acórdão nº 740/2004 - Plenário, Rel. Min. Ubiratan Aguiar).
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No mesmo sentido, a Orientação Normativa AGU nº 03/2009, com o seguinte teor:

Na análise dos processos relativos à prorrogação de prazo, cumpre 
aos órgãos jurídicos verificar se não há extrapolação do atual prazo de 
vigência, bem como eventual ocorrência de solução de continuidade 
nos aditivos precedentes, hipóteses que configuram a extinção do 
ajuste, impedindo a sua prorrogação.

Ademais, segundo também preconiza e orienta a Advocacia-Geral da União, 

é salutar a previsão no instrumento contratual de prazo tanto para a execução do 

objeto do contrato quanto para que a administração cumpra as suas obrigações 

contratuais, isto é, para o encerramento por completo do ajuste, vale dizer, de prazo 

de execução e de vigência, respectivamente: 

Desta feita, acerca da cizânia doutrinaria, pelo exposto neste Parecer 
e no PARECER 133/2011/DECOR/CGU/AGU, podemos sintetizar: a) 
a Consultoria Jurídica da União no Estado de Minas Gerais e o doutri-
nador Joel de Menezes advogam que o prazo de vigência nos contra-
tos por escopo deveria ser indeterminado. O argumento que utilizam 
é no sentido de que, enquanto houver obrigação pendente, deve-se 
entender haver contrato vigente. (…) b) O PARECER 133/2011/DE-
COR/CGU/AGU defende a tese doutrinária oposta, advogando pela 
imprescindibilidade de o termo final do prazo de vigência do contrato 
por escopo ser determinado. O argumento utilizado é no sentido de 
que, consoante o parágrafo terceiro do artigo 57 da Lei 8.666/1993, 
‘não se admite contrato com prazo indeterminado’e o interesse públi-
co exige que haja previsão de fim tanto para a execução do objeto do 
contrato quanto para que a Administração cumpra a sua prestação 
na avença. Esta signatária coaduna-se com o pensamento defendido, 
neste ponto, no PARECER 133/2011/DECOR/CGU/AGU, até pela ra-
zão de não perceber como equivalentes o conceito de obrigação pen-
dente e o de vigência contratual. (…) É por necessitar acompanhar 
o entendimento do DECOR, bem como por concordar com o entendi-
mento do PARECER 133/2011/DECOR/CGU/AGU que, nas análises 
das minutas de contratações referentes a contratos por escopo desta 
Pasta, esta Consultoria Jurídica insiste que haja a explicitação dos 
dois mencionados prazos contratuais (de execução e de vigência), de 
forma clara e diferenciada.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2129259-58.2016.8.26.0000; Rela-
tor (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Di-
reito Público; Foro de Sumaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
28/09/2016; Data de Registro: 28/09/2016).

De fato, o prazo de vigência do contrato não se confunde com o prazo de 

execução do objeto contratado. Aquele é o período dentro do qual as partes contra-

tantes devem cumprir as obrigações por elas assumidas, o prazo dentro do qual o 
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contrato produz seus efeitos,1 ao passo que este último é o tempo de que dispõe 

o contratado para concluir, entregar, enfim, executar o objeto do contrato. 

Destarte, consideramos, alinhando-nos à posição do TCU e da AGU, ser sa-

lutar que o prazo de vigência seja sempre superior ao prazo de execução a fim de 

que a administração tenha tempo hábil para, após a entrega do objeto contratado, 

proceder ao recebimento definitivo e efetuar o pagamento, o que deve ser provi-

denciado ainda durante a vigência contratual. No caso de os prazos coincidirem, 

o aceite (liquidação) e o pagamento ocorrerão sem a devida cobertura contratual 

ou, no mínimo, será necessário o aditamento de prorrogação do prazo de vigência 

do contato para a realização de tais providencias com o contrato em vigor – como 

deve ser! –, formalidade adicional que pode ser evitada, acaso haja um interstício, 

um intervalo razoável entre o termo ad quem previsto para a conclusão do objeto 

contratado e o termo final de vigência do contrato. 

A própria Lei nº 8.666/1993 sugere que tais prazos sejam desatrelados ao 

estabelecer no artigo 73, §3º, o prazo máximo de 90 (noventa) dias, como regra, 

para o recebimento definitivo do objeto contratado. 

Em síntese e para concluir o tópico, entendemos ser a posição do TCU e da 

AGU a mais acertada do ponto de vista jurídico.

3  A prorrogação dos prazos de vigência e de  
execução do contrato administrativo de obras públicas  
e a (des)necessidade de formalização por meio de  
termo aditivo

Como visto acima, de acordo com a compreensão do TCU e da AGU (aqui 

adotada, perfilhada), o prazo de vigência do ajuste deve ser previsto no instrumento 

contratual, pois não se admite contrato administrativo com prazo indeterminado 

(Lei nº 8.666/1993, artigo 57, §3º).2 O ideal e esperado, mesmo nos contratos 

de escopo, é que o contratado execute o objeto no prazo de execução previsto 

(dentro do cronograma físico da obra) e o contrato seja extinto dentro do prazo de 

vigência preestabelecido. 

1 Apesar de que existem obrigações que podem subsistir mesmo após o prazo final assinalado para a vigência 
do contrato, como, por exemplo, a de prestar assistência técnica. Há também as denominadas obrigações 
extracontratuais, derivadas da boa-fé objetiva, e que não se condicionam à vigência (existência e eficácia) 
do contrato. 

2 “A celebração de contrato com prazo de vigência indeterminado é expressamente vedada pela Lei 8.666/1993 
(§ 3º do art. 57). Os prazos nos contratos administrativos não comportam qualquer indeterminação, eis 
que é da sua natureza a determinação concreta e objetiva do lapso temporal no qual perdurarão os direitos 
e obrigações previamente acordados entre as partes” (GARCIA, 2018, p. 442).
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Como é evidente, na definição do prazo de execução, a administração contra-

tante deve considerar as diversas variáveis que poderão influir no andamento da 

obra (técnicas, climáticas, políticas, financeiras etc.), evitando a fixação de prazos 

subestimados, inexequíveis, que inevitavelmente demandarão prorrogações. Além 

de evidenciar falha de planejamento, a previsão de prazos impraticáveis pode 

afastar da licitação/disputa potenciais interessados em perfeitas condições de 

executar o objeto, restringindo indevidamente a competitividade (o universo de 

competidores) e prejudicando a obtenção da proposta mais vantajosa possível pela 

administração pública contratante. Em resumo, é crucial, por imposição do princípio 

da seriedade, que a administração elabore um cronograma realista, que atenda ao 

interesse público, mas que leve em consideração as reais possibilidades fáticas 

de execução da obra dentro do prazo inicialmente estipulado, sem a necessidade 

de futuras prorrogações. 

Os contratos devem ser cumpridos do modo e no tempo pactuados, devendo 

ser tratadas como excepcionais eventuais prorrogações. Em outras palavras, os 

prazos contratuais devem ser observados (pacta sunt servanda), sendo a prorro-

gação sempre excepcional. 

A execução do contrato, porém, pode ser suspensa por uma série de ra-

zões, devendo tal ocorrência ser devidamente registrada nos autos do processo 

administrativo de contratação a fim de justificar a prorrogação do prazo original 

de execução estipulado contratualmente, nos termos do artigo 79, §5º, da Lei nº 

8.666/1993. Sempre que a execução do contrato precisar ser interrompida, deve 

ser feito o registro oficial da ocorrência nos autos do processo administrativo de 

contratação, permitindo a devolução do referido prazo ao contratado. A prorrogação 

do prazo de execução, frise-se, por igual período ao da suspensão, ocorre de forma 

automática, não havendo necessidade de termo aditivo para tal fim, nos termos do 

acima mencionado artigo 79, §5º, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Assim, se foi estabelecido em determinado contrato prazo de 120 dias para 

execução, devem ser assegurados ao contratado efetivamente 120 dias para a 

execução do objeto contratual. Caso o contrato tenha sido interrompido por 30 dias, 

tal período não será contabilizado, devolvendo-se na íntegra os 30 dias ao contratado, 

os quais são somados/adicionados ao final do prazo previsto originalmente para 

a conclusão da obra. Em tal caso, não há necessidade de aditivo, pois não houve 

alteração contratual (pode, como será explicado a seguir, haver necessidade de 

aditivo de prorrogação do prazo de vigência para cobrir o prazo de execução prorrogado 

automaticamente). O contrato previa 120 dias para execução e foi executado em 

120 dias (não sendo computado na contagem do prazo o período de paralisação).

No entanto, pode ser que a interrupção de 30 dias demande prorrogação por 

período superior ao da paralisação. Basta imaginar a situação em que a suspensão 
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resultou na completa desmobilização da obra, com rescisão de contratos de tra-

balho, devolução de equipamentos alugados etc. Havendo a retomada da obra, o 

contratado necessitará de tempo razoável para reiniciar as atividades. Pode ser 

necessário tempo superior ao da paralisação para a conclusão dos trabalhos. Essa 

prorrogação por tempo superior ao da paralisação demandará aditivo contratual, 

acompanhado das devidas justificativas no processo administrativo. A prorrogação, 

neste caso, terá por fundamento o artigo 57, §1º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993.

Ademais, caso se verifique que o termo final previsto para a vigência do 

contrato está prestes a ser alcançado sem que o contratado tenha finalizado a 

obra por motivo a ele não imputável (artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666/1993), deve 

ser celebrado aditivo prorrogando o prazo de vigência contratual a fim de que a 

execução do objeto contratado se dê com a devida e necessária cobertura contra-

tual, inexistindo automaticidade na prorrogação do prazo de vigência do contrato 

pelo mero fato da paralisação da obra por ordem da administração ou, ainda, pela 

superveniência de fatos excepcionais impeditivos do andamento da obra ou retar-

dadores da sua conclusão. Do contrário, se teria contrato com prazo de vigência 

extinto e cronograma de execução prorrogado automaticamente. 

A prorrogação deve ser justificada por escrito e formalizada mediante celebração 

de termo aditivo, ainda dentro do prazo de vigência do contrato.

Em outras palavras, o prazo de vigência do contrato deve ser prorrogado, 

caso necessário, sempre mediante termo aditivo, o qual deve ser celebrado ainda 

durante o prazo de vigência contratual.3 

Em suma, a prorrogação do prazo de vigência deve, como regra, atender aos 

seguintes requisitos: 

i. justificativa por escrito; 

ii. autorização prévia da autoridade competente; 

iii. ocorrer dentro do prazo de vigência do contrato; 

iv. ser formalizada por meio de termo aditivo. 

No entender do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o artigo 79, 

§5º, da Lei nº 8.666/1993 consagra o direito subjetivo do contratado:

De exigir a prorrogação do contrato pelo tempo em que tenha durado 
o impedimento, suspensão ou paralisação, mas não a prorrogação 

3 “Parece-nos incompatível no regime jurídico de direito público cogitar de uma espécie de prorrogação tácita, 
na qual a ausência de manifestação de vontade das partes, ao final do prazo contratual, seria bastante 
para estende-lo. Importante anotar que a Lei 8.666/1993 determina expressamente, no seu art. 57, § 2º, 
que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o contrato. (…) Importante anotar que a prorrogação do prazo, assim como a sua 
fixação originária, instrumentaliza-se por meio de manifestação consensual de vontade do ente público e 
do contratado, via termo aditivo, e jamais por lei” (GARCIA, 2018, p. 441).
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automática do prazo de vigência contratual, a qual deve ser formaliza-
da em aditamento contratual, devidamente motivado, autorizado pela 
autoridade competente e publicado no diário oficial. (…). 

(Consulta n.º 08/2018 feita ao TCE/RJ. Processo n.º 208.690-0/17. 
Conselheiro Relator: Rodrigo Melo do Nascimento) 

Ainda segundo o referido órgão de controle externo: 

Não há possiblidade de prorrogação automática da vigência de con-
tratos de obras públicas, havendo tal automaticidade tão somente no 
que se refere ao cronograma de execução, o qual deve estar coberto 
por termo contratual vigente, sob pena de se estar diante de um 
contrato verbal, que enseja responsabilização do agente público. (…).

(Consulta n.º 08/2018 feita ao TCE/RJ. Processo n.º 208.690-0/17. 
Conselheiro Relator: Rodrigo Melo do Nascimento) 

Por conseguinte, o prazo de execução deve estar contido no prazo de vigência 

do contrato, pois a realização de qualquer prestação em proveito da administração 

sem cobertura contratual configura contrato verbal, o qual, ressalvadas as exceções 

legais, é nulo. Logo, a despeito da automaticidade da prorrogação do prazo de 

execução contratual por tempo igual ao da paralisação da obra por determinação 

da administração pública dona da obra (artigo 79, §5º), a proximidade do termo ad 

quem do prazo de vigência do contrato pode tornar necessário o respectivo aditivo 

de prorrogação para possibilitar, como é o correto, o prosseguimento da execução 

da obra com o indispensável lastro contratual. Estende-se o prazo de vigência do 

contrato para que o prazo de execução esteja compreendido naquele.

A regra, portanto, é a prorrogação da vigência dos contratos administrativos 

(inclusive dos contratos de escopo) mediante celebração de termo aditivo, antes 

ainda do término da vigência do ajuste (que deve ser sempre determinada), mesmo 

com fundamento em uma das hipóteses autorizativas do artigo 57, §1º, da Lei nº 

8666/1993, uma vez que, transcorrido o prazo de vigência, o contrato está formal-

mente extinto e eventual aditamento posterior não tem o condão de ressuscitá-lo.

4  Das diferentes consequências decorrentes da 
inobservância do prazo de execução dos contratos  
com ou sem culpa do contratado 

Por força do disposto nos §§2º e 3º do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993, toda 

e qualquer prorrogação de prazo deve ser devidamente justificada e formalizada 

por escrito, não se admitindo, ademais, contrato com vigência indeterminada. A 

Lei nº 8.666/1993 veda a celebração de contratos administrativos com prazo 
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indeterminado, autorizando, a priori, a prorrogação de prazo apenas nas hipóteses 

arroladas no §1º do artigo 57 da citada lei, isto é, apenas nas situações em que o 

não cumprimento do prazo de execução resulta de fato da administração, de fato 

do princípio, de fato de terceiro ou da aplicação da teoria da imprevisão. O citado 

dispositivo legal retrata situações em que o cronograma de execução não pode ser 

cumprido devido a: a) acontecimentos excepcionais e supervenientes (caso fortuito 

e força maior); b) eventos provocados pela administração contratante; c) fatos de 

terceiros. Isto é, por motivos não imputáveis ao contratado.

A Lei nº 8.666/1993 não alude no artigo 57, §1º, a hipótese de atraso 

resultante de conduta culposa do particular (“fatos do contratado”), o que poderia 

dar a entender que não é possível a prorrogação em situações em que o próprio 

contratado deu causa ao atraso. De fato, a solução prevista pela Lei nº 8.666/1993 

para as hipóteses de inadimplemento contratual culposo por mora injustificada do 

contratado no cumprimento de sua obrigação principal é a rescisão do contrato e 

a penalização do infrator (art. 78). 

Como regra, portanto, apenas as situações descritas nos incisos do §1º do 

artigo 57 do Estatuto de Licitações e Contratos Administrativos autorizam prorroga-

ção. No casos em que o contratado deu causa ao atraso, a hipótese é de rescisão 

contratual (Lei nº 8.666/1993, art. 78, incisos I a V). 

No entanto, pode haver situações em que, a despeito do atraso provocado 

por culpa exclusiva do contratado, o interesse público recomende a manutenção do 

contrato e a consequente readequação dos prazos contratuais, preferencialmente 

à sua rescisão.4 A rescisão do contrato pode não ser a melhor solução para a ad-

ministração pública, pois pode importar em retardamento maior para a conclusão 

da obra desejada, adiando a satisfação da necessidade administrativa que motivou 

a contratação, além de possivelmente elevar os custos para a administração. 

Caberá à autoridade administrativa competente, em caso de mora injustificada do 

contratado, fundamentar, com base em razões de interesse público pertinentes 

e suficientes, a opção pela manutenção do contrato, sem prejuízo da penalização 

do faltoso. Evidentemente, a penalidade aplicável não pode ser de tal ordem que 

impeça o sujeito infrator de celebrar contrato com a administração pública. 

Nunca é demais repisar que a aplicação de sanções punitivas sobre o con-

tratado inadimplente é um poder-dever da administração contratante. Não se trata 

de uma faculdade, mas de uma obrigação legal. 

4 Nesse mesmo sentido, Marçal Justen Filho (2009, p. 705-706).
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5  Da excepcional possibilidade de aditamento extemporâneo, 
com eficácia retro-operante

Tratando-se de contrato de obra pública (espécie de contrato de escopo), 

expirado o prazo de vigência do contrato (que, no entender da Corte de Contas da 

União, deve ser sempre determinado) sem a devida e tempestiva celebração de 

termo aditivo de prorrogação, o contrato está formalmente extinto, consoante o 

entendimento do TCU e da AGU acima mencionado. 

O TCU, porém, admite excepcionalmente a possibilidade de celebração ex-

temporânea de aditivo de prorrogação com vistas à conclusão da obra pendente/

inacabada, considerando o dispêndio já realizado e o interesse público no término 

da obra já iniciada. A inércia da administração em providenciar o aditamento tem-

pestivamente não pode prejudicar a população destinatária do investimento estatal 

nem mesmo o contratado (Acórdão nº 127/2016, Plenário, Rel. Min. André Luis de 

Carvalho). Há uma expectativa legítima por parte do contratado de que irá concluir 

a obra contratada e receber o valor total pactuado pela execução integral do objeto.

Tal possibilidade excepcional, a saber, aditivo de prorrogação de prazo com 

efeitos retroativos, condiciona-se, segundo a jurisprudência do TCU, ao preenchi-

mento dos seguintes requisitos cumulativos:

i. demonstração de que é mais vantajoso retomar o contrato com vigência 

expirada do que realizar nova licitação ou nova contratação; 

ii. explicitação das razões pelas quais não houve aditamento oportunamente; 

iii. apresentação das devidas justificativas para a obra não ter sido concluída 

dentro do prazo original (art. 57, §1º);

iv. apresentação de novo cronograma de execução;

v. autorização da autoridade ordenadora de despesa;

vi. manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

vii. manutenção das condições de habilitação pelo contratado; 

viii. apuração de responsabilidade pela celebração extemporânea de aditivo 

de prorrogação.

Tal solução, qual seja, aditamento a destempo, com efeitos retroativos, serve 

para corrigir erros do passado, não podendo ser adotada como praxe. 

Logo, há possibilidade, ainda que extemporânea, de celebração de termo aditivo 

para a prorrogação do prazo de vigência do contrato, sem prejuízo da apuração de 

responsabilidades pela não formalização tempestiva do aditamento. 

Em outras palavras, apesar de admissível em caráter excepcional, considera-se 

irregular o aditamento celebrado após o término da vigência do contrato, mesmo 

com fundamento em algum dos motivos determinantes previstos no artigo 57, §1º, 

da Lei nº 8.666/1993 (permissivos legais de prorrogação de prazo). 
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Fundamental repisar que essa possibilidade excepcional de aditamento posterior 

ao fim do prazo de vigência com efeitos retroativos não pode ser uma espécie de 

salvo-conduto para a administração deixar de observar as formalidades legais. A 

regra é a celebração oportuna, antes da expiração do prazo de vigência do contrato, 

do correspondente aditamento de prorrogação de prazo. 

Diante da não celebração tempestiva do aditamento contratual, mesmo em 

contratos de escopo, impõe-se a responsabilização dos agentes públicos que 

incorreram na falha. 

6  Da solução jurídica a ser adotada em caso de a obra 
prosseguir e ser finalizada antes da formalização de 
eventual aditamento: termo de ajuste de contas e apuração 
de responsabilidades (Lei nº 8.666/1993, artigo 59, 
parágrafo único) 

Como visto no tópico anterior, o entendimento que veio a prevalecer no âmbito 

do TCU é o da impossibilidade de aditamento contratual após a expiração do prazo 

de vigência do ajuste, que deve ser sempre determinado, mesmo em se tratando de 

contratos de escopo. Mesmo a paralisação da obra por determinação da administra-

ção pública não tem o condão de prorrogar automaticamente a vigência do contrato.

Todavia, eventual omissão administrativa em celebrar o aditamento tempes-

tivamente, ainda durante a vigência do contrato, não pode prejudicar a população 

destinatária/beneficiária das obras, admitindo-se em caráter excepcional o adita-

mento extemporâneo, com efeitos retroativos, a fim de que sejam concluídas as 

obras com a devida e indispensável cobertura contratual. 

Na eventualidade, porém, de ter havido a continuidade e encerramento da obra 

antes da formalização de eventual aditamento, não há mais razão para a celebração 

de aditivo de prorrogação de prazo – afinal, a obra já foi concluída! –, devendo, em 

tal hipótese, ser celebrado termo de ajuste de contas, com vistas à quitação de 

eventuais pagamentos/parcelas pendentes. Ou seja, caso a administração contra-

tante tenha, precipitadamente, determinado a retomada da obra sem esperar pelo 

aditamento contratual, mesmo extemporâneo, e os trabalhos tenham sido concluídos, 

a hipótese é de contrato verbal, devendo em tal caso o particular receber o que lhe 

é devido por meio de termo de ajuste de contas (artigo 59, parágrafo único, da Lei 

nº 8.666/1993). 

Em tal hipótese, a obra foi executada, ao menos parte dela, sem a devida 

cobertura contratual (adotando-se aqui o entendimento de que a vigência do contrato 

por escopo deve ser determinada e não é prorrogada automaticamente, nem mesmo 

em decorrência da paralisação das obras determinada pela administração pública). 
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É norma basilar de direito administrativo que a eventual nulidade do contrato 

(originária ou superveniente) não libera ou isenta a administração contratante de 

indenizar o contratado pelo que este houver executado, sob pena de a administra-

ção beneficiária enriquecer injustificadamente, à custa do esforço e/ou patrimônio 

alheios, o que é altamente repudiado pelo ordenamento jurídico brasileiro, que 

proscreve toda forma de locupletamento indevido. A indenização abrangerá os 

custos e a margem de lucro, desde que o contratado não tenha com a sua conduta 

dado causa à situação de nulidade (contratado de boa-fé). No caso de o contratado 

ter concorrido para ou provocado a situação de nulidade, a indenização abrangerá 

somente os custos em que incorreu para executar o objeto (gastos com material, 

equipamento e mão de obra), excluindo-se do quantum indenizatório qualquer parcela 

de lucro, na medida em que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. 

O artigo 884 do Código Civil consagra o princípio geral de direito da vedação 

ao enriquecimento sem causa, sendo perfeitamente aplicável ao campo do direito 

administrativo. Ademais, o próprio princípio administrativo da moralidade, do qual 

a seriedade da atuação administrativa é consectário lógico, interdita qualquer 

prática ou conduta contraditória, abusiva ou desonesta pelos agentes públicos (a 

amplamente conhecida proibição ao venire contra factum proprium). 

Por fim, conferindo concretude a todos esses mandamentos principiológicos, 

a regra do artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 dispõe que:

A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o 
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for 
declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto 
que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de 
quem lhe deu causa.

Como se verifica, a eventual falta de contrato escrito, solenidade que a lei 

reputa essencial à higidez do ato de contratação, não obstante tenha o condão de 

afetar a validade do negócio jurídico, inquinando-o de nulidade absoluta (art. 60, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993), não exime a administração beneficiária 

de suportar os efeitos patrimoniais que irradiam do ato viciado, indenizando o 

particular pelo que este houver executado, distinguindo a lei, portanto, entre os 

planos da validade e da eficácia. 

O termo de ajuste de contas é um instrumento a ser utilizado pela administra-

ção em caráter excepcional. Cabe aos agentes públicos velar pelo fiel cumprimento 

da lei, atuando com o planejamento e a diligência deles esperados e exigidos. A 

utilização do termo de ajuste de contas não pode ser banalizada, não se podendo 

transformar a exceção em regra. 

A contratação de fornecimentos, obras e serviços pela administração pública 

deve ser, como regra, formalizada por escrito. Havendo contratação verbal fora das 
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restritas hipóteses legais em que é admitida, deve haver a apuração dos fatos/

circunstâncias que conduziram à situação irregular (celebração de TAC) para fins 

de eventual responsabilização do(s) agente(s) público(s) que deu(deram) causa à 

ilegalidade. 

7  Obras públicas contratadas sob o regime de empreitada por 
preço global e a (im)possibilidade de aditamento contratual 
para contemplar alterações quantitativas (acréscimos e 
supressões) do objeto 

Como regra geral, desde que com as devidas justificativas, admite-se aditivo 

de valor em contratos de empreitada regidos por qualquer regime de execução, 

uma vez que a Lei nº 8.666/1993, em seu artigo 65, não faz qualquer ressalva ou 

distinção. Em outras palavras, a lei não diferencia entre as empreitadas por preço 

unitário e as empreitadas por preço global ao tratar das situações que ensejam 

aditamento. 

O artigo 65, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993 respalda modificações 

contratuais em decorrência de causas supervenientes à contratação, bem como 

motivadas por situações preexistentes, mas desconhecidas ao tempo da assinatura 

do contrato, que somente são descobertas no decorrer da execução do contrato, que 

evidenciam a inadequação ou obsolescência da solução inicialmente vislumbrada 

pela administração para a satisfação de dada necessidade administrativa, imposi-

tivas da alteração do projeto ou de suas especificações (alterações qualitativas). 

A alínea “b”, por sua vez, autoriza a modificação do valor inicial do contrato, em 

decorrência de acréscimos ou supressões quantitativos do objeto, nos limites 

permitidos pela lei (alterações quantitativas). 

Não há dúvidas de que o aditivo é devido, independentemente do regime de 

execução contratual, nos casos em que a administração introduz alterações relevantes 

no projeto da obra ou nas suas especificações ou, ainda, diante de fatos superve-

nientes imprevisíveis em geral, em razão da garantia constitucional do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos administrativos (CF, art. 37, inc. XXI) e da norma 

geral de direito que veda o enriquecimento ilícito. Todas essas são situações em que 

o aditamento é obrigatório, por ser direito subjetivo do contratado, constitucionalmen-

te assegurado, a revisão do contrato, nos casos em que a alteração desequilibra 

a relação contratual em desfavor do contratado. Trata-se pura e simplesmente da 

aplicação direta e literal do disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

Com efeito, seria incorreto e, inclusive, atentaria contra os princípios regen-

tes da atividade administrativa supor que, no regime de empreitada por preço 

global, há um dever incondicional do contratado de realizar o objeto contratado, 
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de modo integral, assumindo todos os riscos decorrentes de eventuais eventos 

supervenientes imprevistos que venham a afetar o equilíbrio contratual, tornando 

excessivamente oneroso para o contratado o cumprimento de suas obrigações.5 

O equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser preservado, e os riscos, 

compartilhados entre as partes contratantes. O mesmo raciocínio aplica-se às 

hipóteses em que a administração contratante, no uso das prerrogativas que a 

lei lhe confere, unilateralmente altera o contrato, impondo ao contratado encargo 

originariamente não previsto. O direito à manutenção ou recomposição do equilíbrio 

contratual é uma contrapartida à prerrogativa exorbitante da administração de 

promover modificações contratuais quantitativas ou quantitativas, por razões de 

interesse público decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados. 

Não é porque se trata de EPG que deixa de incidir sobre o contrato a proteção 

constitucional do equilíbrio econômico-financeiro. 

Logo, o restabelecimento ou mesmo a manutenção da equivalência ou 

correspondência entre remuneração e encargos deve ser assegurado(a) sempre 

que a administração contratante impõe modificações substanciais à avença (álea 

administrativa da alteração unilateral do contrato) ou quando sobrevêm fatos im-

previsíveis, não imputáveis a quaisquer das partes, que onerem excessivamente 

um dos sujeitos contratuais, vale dizer, que tornem a execução do contrato de-

masiadamente onerosa para uma das partes. O equilíbrio econômico-financeiro é 

uma garantia de mão dupla, que tanto pode beneficiar a administração contratante 

quanto o contratado, evitando o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.6

A discussão acerca da admissibilidade de aditivos em contratos de empreitada 

por preço global cinge-se a hipóteses de erro no projeto ou no levantamento de 

quantitativos que deu origem ao orçamento-base da licitação. Controverte-se se 

em tais casos o aditamento de valor é devido, considerando o regime de execução 

contratual eleito para a execução da obra (EPG). 

Tratando-se de obra contratada sob o regime de empreitada por preço global 

(isto é, por preço certo e total), a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é 

bastante restritiva a respeito da possibilidade de aditivo de quantidade, estabele-

cendo uma série de condicionantes para a validade de alterações de tal espécie. O 

5 “A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar a própria 
Administração. Se os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos 
possíveis, teriam de formular propostas mais onerosas. A Administração arcaria com os custos corres-
pondentes a eventos meramente possíveis - mesmo quando incorressem, o particular seria remunerado 
por seus efeitos meramente potenciais. (…) Em vez de arcar sempre com o custo de eventos meramente 
potenciais, a Administração apenas responderá por eles se e quando efetivamente ocorrerem. Trata-se, 
então, de reduzir os custos de transação atinentes à contratação com a Administração Pública” (JUSTEN 
FILHO, 2009, p. 747-748).

6 Nesse sentido, Alexandre Santos de Aragão (2008, p. 635-646).
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Acórdão nº 1977/2013 – Plenário é a decisão paradigma sobre a questão, servindo 

de guia, de referencial para o administrador público. Todas as considerações que 

se seguem baseiam-se no referido julgado. 

A restrição a alterações quantitativas em obras contratadas sob o regime 

de empreitada por preço global justifica-se, pois a adoção do referido regime de 

execução contratual (EPG) somente é indicada para obras em que os quantitativos 

possam ser definidos desde logo com boa margem de acerto/precisão, havendo 

uma presunção, portanto, de que custo global foi estimado com margem mínima 

de erro, retratando a realidade da execução da obra, isto é, de que o orçamento é 

suficiente para cobrir os custos efetivos do contratado com a execução do objeto 

e permitir a ele ainda auferir o lucro esperado com o negócio jurídico entabulado. 

Tal regime, portanto, não é indicado para obras que, por suas peculiaridades, 

apresentem uma imprecisão intrínseca/congênita e relevante de quantitativos, 

para as quais será preferível o regime de preço unitário.

Como é notório, no regime de empreitada por preço global, o licitante ven-

cedor assume o compromisso de realizar a obra pelo preço certo e total ajustado 

no contrato, assumindo o risco de eventuais imprecisões para menos. Em outras 

palavras, há a transferência do risco de alguma imprecisão quantitativa (subes-

timativa) para o contratado, por corresponderem tais pequenas variações à álea 

ordinária do contrato de empreitada por preço global. 

Com efeito, acaso fosse possível a revisão em tais hipóteses, além de se 

descaracterizar/esvaziar o regime de empreitada por preço global, equiparando-o 

indevidamente ao regime de empreitada por preço unitário, se correria o risco de 

se beneficiar indevidamente o contratante em detrimento de outros pretendentes/

candidatos/aspirantes à contratação que podem eventualmente ter apresentado 

ofertas menos atraentes economicamente justamente por terem considerado em 

suas propostas os acréscimos afinal necessários, em flagrante violação aos prin-

cípios licitatórios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa. 

Por sua vez, a administração também assume o risco de pagar por serviços 

não efetivamente realizados em caso de imprecisão quantitativa para mais (supe-

restimativa). 

Por força do disposto no artigo 47 da Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos), a administração fica obrigada a disponibilizar junto com 

o edital todos os elementos e informações necessários e suficientes para que os 

licitantes possam elaborar as suas propostas com total conhecimento do objeto 

licitado. Isso significa dizer que deve ser apresentado projeto básico com alto grau 

de detalhamento, uma vez que divergências nos quantitativos dos serviços previstos 

dão ensejo ao oferecimento de propostas díspares, algumas com valores irrisórios, 

impraticáveis, outras com valores excessivos, superiores aos que efetivamente a 
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administração poderia obter acaso estivesse bem delineado/dimensionado o objeto 

da contratação, dificultando, por conseguinte, a comparabilidade das propostas para 

fins de aferição da verdadeiramente mais vantajosa e causando invariavelmente 

prejuízos a uma das partes contratantes. A imprecisão do objeto que será executado 

abre margem para que cada licitante adote interpretação própria acerca do que 

a administração deseja com a contratação, formulando propostas incomparáveis 

entre si, algumas contemplando/embutindo os custos de contingências e outras 

não, com pesos diferenciados para o preço global afinal ofertado, inflacionando ou 

tornando simplesmente inexequíveis as propostas. 

Evidentemente, quanto maior a precisão e a quantidade das informações 

disponibilizadas no instrumento convocatório da competição, maiores as chances 

de o procedimento licitatório resultar na escolha da proposta mais vantajosa para 

a administração (Lei nº 8.666/93, art. 3º). Além do mais, menores as chances de 

intercorrências no curso do contrato que afetem a adequada execução contratual. 

Daí porque reiteradamente ser determinada pelas cortes de contas a anulação 

de licitações de obras cujos projetos básicos apresentem graves deficiências que 

inviabilizem a exata e integral compreensão do objeto a ser executado (projetos 

ineptos ou defeituosos, assim compreendidos aqueles incompletos, obscuros, 

contraditórios ou defasados). 

Como já dito, no regime de empreitada por preço global, o contratado obriga-se 

a entregar a obra contratada pelo valor certo e total ofertado para a sua execução. 

Os pagamentos são efetivados por percentuais executados do projeto, por etapas 

concluídas da obra, conforme definido no cronograma físico-financeiro, sendo o refe-

rido critério de medição o principal fator diferencial entre a EPG e a EPU (empreitada 

por preço unitário). A medição é feita por etapas, e não por quantitativos/unidades 

de serviços, o que facilita, simplifica o acompanhamento e fiscalização da obra.

Destarte, tratando-se de obra contratada pelo regime de empreitada por preço 

global (EPG), pequenas alterações quantitativas nos serviços a serem executados 

não justificam aditamento, sob pena de se convolar indevidamente o regime de 

empreitada por preço global em regime de empreitada por preço unitário.

Em outras palavras, nenhum pagamento adicional é devido em função de 

acréscimos de pequena monta que venham a se tornar necessários para a perfeita 

execução do objeto contratado. Por outro lado, pequenas supressões não importa-

rão em revisão contratual em benefício da administração. Isso ocorre porque, no 

regime de empreitada por preço global, o objeto é contratado por preço certo e total, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, havendo 

sempre uma margem tolerável de imprecisão quantitativa que deve ser suportada 

pelas partes, sendo este um risco inerente a esse tipo de empreendimento. A 

ocorrência de pequenas variações quantitativas não autoriza, no caso de a obra 
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ter sido contratada sob o regime de empreitada global, revisão contratual, por seu 

baixo ou insignificante impacto para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Trata-se de distorção irrelevante, sem grande repercussão financeira (princípio da 

insignificância). É da essência de tal regime de execução contratual que variações 

diminutas, de pequeno vulto, sejam desprezadas para fins de pagamento ao con-

tratado (“regra do jogo”).

Não há na legislação a definição de um percentual/limite máximo aceitável 

de variação (para mais ou para menos) a ser suportado, respectivamente, pelo 

contratado e pela administração contratante, sendo recomendável que o contrato 

discipline a questão, definindo o que são consideradas subestimativas ou supe-

restimativas (ir)relevantes de quantitativos, para fins de admissibilidade futura 

(ou não) de aditamentos, em prestígio à segurança jurídica. Em outras palavras, 

devem ser estabelecido de forma objetiva no contrato os limites (tetos) de varia-

ção quantitativa admitidos para cada item do orçamento que tornem descabida a 

celebração de aditivo.

Consoante já adiantado acima, há situações em que as variações são de 

pequena monta, enquanto há outras em que as diferenças ou discrepâncias de 

quantitativos são relevantes para o contrato, beneficiando injusta e desproporcio-

nalmente uma das partes em detrimento da outra. No primeiro caso, não caberá 

aditivo, pelo fato de a obra ter sido contratada por preço certo e total (artigo 6º, inciso 

VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993), podendo, no entanto, haver no segundo. 

Destarte, acaso constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omis-

sões no projeto ou na planilha orçamentária que importem em pequenas variações 

quantitativas, não será admissível aditamento de valor, pelo fato de a obra ter sido 

contratada por preço certo e total, sendo toleráveis/aceitáveis, por conseguinte, 

pequenas margens de erro de quantificação, para mais ou para menos (variações 

de quantitativos em relação à previsão original). Não se pagam os quantitativos 

efetivamente executados na empreitada por preço global, sendo essa uma carac-

terística da empreitada por preços unitários. Como acima esclarecido, no regime 

de empreitada por preço global, os pagamentos não são feitos por quantidades 

de serviços, mas por etapas concluídas da obra. Assim, no caso de pequenas 

oscilações de quantitativos, paga-se ao contratado exatamente o preço ajustado, 

nem mais, nem menos. Trata-se tal variação de erro meramente acidental, que 

não tem o condão de influir na formação da vontade. É recomendável que o edital 

estabeleça objetivamente limites de tolerância de erro quantitativo.

Excepcionalmente, como forma de se evitar o enriquecimento ilícito de qualquer 

das partes e com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, 

se, por erro ou omissão no projeto ou no orçamento, não passível de constatação 

ao tempo da licitação, vierem a ser apuradas superestimativas ou subestimativas 
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relevantes de quantitativos já durante a fase de execução contratual, isto é, excessos 

ou insuficiências significativas, com considerável impacto para o custo efetivo total 

da obra, poderá haver revisão contratual (de valor) para contemplar as supressões 

e acréscimos necessários. 

O fundamento justificador da possibilidade de aditamento em tais hipóteses 

é o seguinte: o erro substancial da administração não pode propiciar ganho ilícito 

para qualquer das partes contratantes, tampouco frustrar os propósitos da licitação 

e a satisfação do interesse público.

O Tribunal de Contas da União, apesar de reconhecer a possibilidade excep-

cional de aditamento como forma de se convalidar o ato viciado pelo erro (com 

consequente manutenção do contrato), estabelece uma série de condicionantes 

para a admissibilidade de aditivos de quantidade em obras contratadas pelo regime 

de preço global, distinguindo as situações de quantitativos subestimados, isto é, 

previstos insuficientemente, a demandar acréscimos, das situações de quantitativos 

superestimados, que exigem supressões. 

A administração erra tanto ao subestimar consideravelmente as quantidades 

quanto ao superestimar exageradamente quantitativos (e, por conseguinte, os preços). 

Para hipóteses de quantitativos subestimados por erro da administração 

contratante, eventuais aditamentos devem obedecer às seguintes condições: 

i. a alteração do contrato deve manter a proporcionalidade da diferença entre 

o valor global estimado pela administração, constante do orçamento-base 

da licitação, e o valor global contratado: a ideia é manter o desconto 

oferecido pelo licitante em sua proposta original;

ii. o resultado da licitação não seria alterado se os novos quantitativos 

fossem incorporados/acrescentados às propostas dos demais licitantes: 

trata-se de regra que visa preservar a isonomia da disputa, a vantajosidade 

da contratação e evitar o artifício conhecido como “jogo de planilha”. O 

acréscimo de itens não pode implicar a perda da vantagem comparativa que 

levou à escolha/seleção da proposta do contratado e à sua proclamação 

como vencedora do certame. Isto é, mesmo com o item previsto desde o 

início, o contratado teria vencido a disputa, e a sua proposta continuaria 

sendo a mais atrativa quando confrontada com a dos demais concorrentes 

(a mais bem classificada na competição), por ainda oferecer o menor preço 

global (manutenção da vantajosidade da proposta vencedora da licitação 

em face da dos demais licitantes); 

iii. a alteração não pode superar os limites previstos no artigo 65 do Estatuto 

das Licitações e Contratos Administrativos;

iv. os quantitativos subestimados não podem ser compensados por eventuais 

quantitativos superestimados ou com sobrepreço que favoreçam o 

RPGM_01_MIOLO.indd   78 22/09/2022   16:08:52



79RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 59-84, jul. 2021/jun. 2022

QUESTÕES RELEVANTES E POLêMICAS ENVOLVENDO OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PúBLICAS

contratado: o equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser sempre 

aferido de forma global, considerando, literalmente, o conjunto da obra. Não 

caberá aditamento se, a despeito do aumento ou majoração quantitativa 

de determinados itens ou da inclusão de novos serviços, outros porventura 

possam ser suprimidos ou reduzidos, sem ruptura para o equilíbrio contratual, 

compensando-se insuficiências com excessos. Se, apesar da adição, a 

equação econômico-financeira do contrato permanecer intacta, não cabe 

aditivo. É fundamental que o valor global do contrato permaneça compatível 

com o valor de mercado;

v. a assunção pelo contratado do custo extra derivado do acréscimo inviabilizaria 

a execução do objeto ou oneraria o contratado em demasia, de maneira 

desarrazoada, acarretando enriquecimento indevido para a administração 

contratante, pelo sacrifício excessivo infligido/imposto ao empreiteiro: não 

é justo ou legítimo que a totalidade ou parcela substancial da remuneração 

do contratado seja consumida pelo novo encargo, reduzindo drasticamente 

a sua margem de lucro ou, ainda, forçando a paralisação da obra/abandono 

do contrato, por incapacidade do contratado em continuá-la(o), o que 

certamente não atende ao interesse público. 

Já nas hipóteses de superestimativas relevantes de quantitativos por erro da 

administração contratante, a administração tem o dever de alterar o contrato para 

expurgar/eliminar o excesso, inclusive de ofício, com a consequente redução do 

valor global do contrato, pois a distorção é possível causa de superfaturamento, 

podendo configurar ato de improbidade e até crime. 

Excepcionalmente, porém, admite-se a manutenção do valor global do contrato, 

desde que reste demonstrado que o superdimensionamento restou de algum modo 

compensado, estando, assim, dentro do preço de mercado o preço global ofertado 

e pactuado, isto é, que, a despeito da distorção, o preço (a ser) pago corresponde 

à justa remuneração da obra, de modo que eventual aditivo voltado a reduzir o valor 

correspondente aos quantitativos em excesso inviabilizaria a execução contratual.

Como se sabe, as propostas apresentadas devem se basear nas quantidades 

definidas no orçamento-base da licitação, cabendo aos interessados, no caso de 

identificarem eventual erro no levantamento de quantitativos, apontá-lo oportunamen-

te, conforme determina o artigo 41, §2º, da Lei nº 8.666/1993, podendo-devendo 

a administração contratante, por sua vez, corrigir de ofício eventual imprecisão 

quantitativa que venha a apurar (autotutela administrativa). 

Assim, em caso de erros não passíveis de identificação pelos licitantes, 

não perceptíveis por ocasião da licitação, não há dúvidas quanto à possibilidade 

de aditamentos, desde que observadas as cautelas acima, pois a constatação a 

posteriori do referido erro equipara-se a fato novo, superveniente. O contratado não 

RPGM_01_MIOLO.indd   79 22/09/2022   16:08:53



80 RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 59-84, jul. 2021/jun. 2022

ANDREA CARLA BARBOSA

pode sofrer as consequências danosas do erro da administração. Por sua vez, erros 

evidentes/grosseiros de quantitativos, capazes de serem percebidos por qualquer 

licitante-médio, diligente, não oportunamente impugnados, não darão ensejo ao 

aditamento, pois, em tal hipótese, não há vício de vontade, ficando o contratado 

vinculado à sua proposta (ele assume o risco do erro de quantificação, mesmo 

relevante, em razão da exigibilidade da percepção da falha). Em tal hipótese, o 

particular atuou mal, não fazendo jus ao aumento remuneratório correspondente à 

elevação dos encargos, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou 

negligência. A elevação dos encargos resultou de conduta do próprio contratado, 

que tinha a obrigação de impugnar o erro substancial e não o fez. Porém, mesmo 

nesses casos, o interesse público pode recomendar a manutenção do contrato, ao 

revés da sua anulação, por aplicação do princípio do mal menor e porque a culpa 

do contratado é atenuada pela culpa concorrente da própria administração e dos 

eventuais outros licitantes, que, assim como o contratado, igualmente deixaram 

de apontar o erro.

Em resumo e para concluir o tópico, o valor final do contrato, portanto, poderá 

oscilar para mais ou para menos em relação ao originalmente pactuado, em função 

de distorções relevantes nas estimativas de quantitativos, com o fito de se compa-

tibilizar o conteúdo do contrato administrativo com a realidade do empreendimento 

almejado, evitando-se o enriquecimento sem justa causa de qualquer das partes 

contratantes.

Assim, se, por erro ou omissão no projeto ou orçamento, surgir a necessidade 

de serviços novos, imprevistos, ou acréscimos de serviços previstos, afetando o 

equilíbrio entre a remuneração a ser paga pela administração e os encargos as-

sumidos pelo particular, onerando-o excessivamente, é devido o aditivo de valor, 

desde que observadas as cautelas acima referidas. 

Ressalte-se, por fim, que a necessidade de se refazer um serviço por má 

qualidade ou por não conformidade com o projeto ou suas especificações não é 

motivo para aditamento, mas para a correção da falha, sem prejuízo de eventual 

penalização. 

8 Conclusão

Como visto, a contratação de obras públicas suscita intensas discussões 

doutrinárias e jurisprudenciais a respeito de uma série de aspectos práticos envol-

vendo a execução do contrato em si, a começar pela própria vigência do ajuste. A 

depender da compreensão que se adote a propósito da vigência dos contratos de 

escopo, variam os efeitos do término do prazo previsto para a execução da obra 

sem que esta tenha sido concluída sobre a própria existência do contrato.
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A despeito da existência de respeitáveis opiniões doutrinárias no sentido da 

prorrogação automática do prazo de vigência dos contratos de obras ou até mesmo 

da vigência indeterminada de tais contratos, os quais subsistiriam enquanto a 

obra não fosse completamente finalizada, a compreensão que veio a prevalecer 

junto ao Tribunal de Contas da União é a de que o prazo de vigência, mesmo em 

contratos de escopo, deve ser sempre determinado e, ainda, que a proximidade de 

encerramento do referido prazo, sem que a obra esteja concluída, exige celebração 

de aditivo de prorrogação de prazo dentro ainda do prazo de vigência do contrato. 

A continuidade da obra, após expirado o prazo de vigência contratual, sem a 

formalização do indispensável aditamento, caracteriza hipótese de contratação verbal, 

vedada, como regra, pela lei (artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993), 

e enseja apuração de responsabilidades.

Excepcionalmente, admite-se aditamento com eficácia retroativa, desde que 

atendidas as seguintes condições:

i. exposição dos motivos que levaram ao atraso na conclusão da obra (ao 

não cumprimento do cronograma);

ii. apresentação de justificativas objetivas quanto às causas que ensejaram 

a necessidade de aditamento contratual extemporâneo; 

iii. demonstração da vantajosidade da dilação dos prazos de execução e de 

vigência do contrato em detrimento da realização de novo procedimento 

licitatório ou de nova contratação; 

iv. fixação de novo cronograma de execução; 

v. manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

vi. manutenção das condições de habilitação pelo contratado;

vii. autorização da autoridade competente para a celebração do aditivo. 

Quanto a eventual aditivo de revisão contratual, a sua celebração é não 

apenas possível, como também mandatória, mesmo no regime de empreitada por 

preço global, nas situações descritas no artigo 65 da Lei nº 8.666/1993 (razões 

supervenientes de interesse público impositivas de alterações quantitativas ou 

qualitativas ou ocorrência superveniente de fatos imprevisíveis em geral, que 

onerem o contratado).

No caso de erros ou omissões relevantes no projeto ou orçamento que deman-

dem correção de quantitativos ou inclusão de serviço(s) omitido(s), é igualmente 

possível o aditamento, desde que, porém, atendidos os requisitos abaixo sintetizados:

i. apresentação da devida justificativa técnica para a alteração;

ii. observância dos limites previstos no artigo 65, §§1º e 2º, da Lei nº 

8.666/1993, considerados todos os acréscimos e supressões (até 25% 

ou 50% do valor inicial atualizado e eventualmente revisto do contrato). 

São admitidas modificações contratuais, mas sujeitas a determinados 

limites;
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iii. a modificação não pode ocorrer a pretexto de camuflar a prática conhe-

cida por “jogo de planilha”, com perda da vantajosidade da proposta 

declarada vencedora, ocasionando desequilíbrio contratual em prejuízo 

da administração, o que poderá caracterizar dano ao erário e fraude à 

licitação, por violação aos princípios da isonomia entre os licitantes e da 

seleção da proposta mais vantajosa possível, podendo ainda evidenciar 

direcionamento ou favorecimento indevido, atentando contra a moralidade 

administrativa. Havendo supressões e acréscimos, deve ser feito um 

balanço dos efeitos financeiros dessas alterações, computando-se todos os 

itens que passaram por alterações de quantitativos, a fim de se assegurar 

a permanência do equilíbrio inicial, tanto em favor da administração pública 

contratante quanto da empresa contratada. A ideia é se evitarem distorções 

matemáticas ou manipulações indevidas da planilha orçamentária que 

rompam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato em desfavor de 

qualquer das partes. Assim, se, eventualmente, os itens com preços 

ou quantidades reduzidos cumpriram na proposta vencedora o papel 

de compensar os itens com sobrepreços ou superestimados, eventuais 

supressões daqueles e acréscimos destes últimos podem conduzir à 

perda da vantajosidade determinante para a seleção daquela proposta 

pela administração e exclusão das demais, nos termos do artigo 3º da 

Lei nº 8.666/1993. Isso é suscetível de ocorrer em contratos derivados 

de licitações cujo critério de julgamento é o do menor preço global que 

não estipulem preços unitários máximos aceitáveis;

iv. deve ser averiguado se a correção de quantitativos ou, ainda, a inclusão 

de serviço omitido não pode ser compensada por eventual distorção em 

outros itens, tornando despiciendo aditivo de valor, bastando simples 

retificação do orçamento. Normalmente, ajustes quantitativos repercutem 

na economia do contrato. Há casos, porém, em que uma simples retificação 

da planilha orçamentária é o suficiente para não alterar o valor global do 

contrato, por meio de compensações, como, por exemplo, quando as 

quantidades de certos serviços são suprimidas e permitem o acréscimo 

de quantidades em outros serviços ou até mesmo de serviços novos, sem 

comprometer a vantajosidade da proposta vencedora;

v. no caso de inclusão de novos serviços (serviços omitidos), os preços 

unitários dos novos serviços devem estar de acordo com os preços 

referenciais utilizados pela administração e deve ser dado pelo contratado o 

mesmo desconto percentual verificado entre o orçamento-base da licitação 

e o valor global afinal contratado. 
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Enfatiza-se que, no caso particular de acréscimo de quantitativos (subestimativa), 

deve ser mantida a vantagem comparativa da proposta da primeira colocada (se as 

quantidades a mais estivessem previstas desde o início, a proposta continuaria sendo 

a mais vantajosa). O acréscimo não pode mascarar a prática conhecida como “jogo 

de planilha”, com consequente desequílíbrio em desfavor da administração pública. 

Ademais, não há possibilidade de se compensar o acréscimo com distorções em outros 

itens da planilha orçamentária (com sobrepreços ou superestimativas em outros itens). 

Por fim, no caso de supressão de quantitativos (superestimativas), há uma 

obrigação de se expurgar o excesso, sob pena de superfaturamento. Excepcional-

mente, admite-se a manutenção do valor global do contrato, caso seja demonstrado 

pelo contratado que, de algum modo, a superestimativa restou compensada, 

de modo que o valor global do contrato corresponde ao valor de mercado (justa 

remuneração do contratado) e que a diminuição do valor contratual irá inviabilizar 

a execução do objeto.

Abstract: The purpose of this article is to expound controversial aspects and aspects of high practical 
relevance, specifically related to the extension and amendment of engineering work contracts entered 
into by the Public Administration. The first topic to be addressed concerns the duration of contracts of 
this kind. Following on, will be discussed the controversy involving the (lack of) need of entering into an 
amendment for the purpose of extension of the term of effectiveness. The practical consequences of 
an eventual lack of formalization of an amendment are also examined. And at last, the matter related 
to legal possibility to be made quantitative amendments in contracts by global price will be analyzed.

Keywords: Administrative public works contracts. Terms of effectiveness and execution. Extemporaneous 
amendment. Execution of administrative public work contract without contractual coverage. Quantitative 
amendments in work by the job. 
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Resumo: O presente artigo tem por objeto o enfrentamento do tema da possibilidade ou não de que o 
contratado ceda seu crédito (recebíveis) decorrente de contrato administrativo firmado com o município, 
mesmo não havendo previsão expressa na Lei Federal nº 8.666/93 e/ou no edital e no contrato. Com 
base na aplicação supletiva expressa das normas de direito privado aos contratos administrativos, enten-
demos ser possível conferir eficácia ao negócio jurídico, desde que firmado o competente termo aditivo.

Palavras-chave: Contrato administrativo. Alteração contratual. Cessão de crédito. Analogia. Código 
Civil. Requisitos. 

Sumário: 1 Introdução – 2 Aplicação supletiva das normas de direito privado – 3 Requisitos para a ces-
são de crédito – 4 Termo aditivo e apostilamento – 5 A fase do pagamento – 6 Conclusão – Referências

1 Introdução

O artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 – a Lei Geral de Licitações e Contratos 

Administrativos – consagra os princípios que norteiam o processo administrativo 

e, dentre eles, destacamos, ab initio, o da impessoalidade e o da vinculação ao 

instrumento convocatório. Confira-se, in verbis:

Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sus-
tentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos.

Assim é que o contrato administrativo possui como uma de suas características, 

em regra, ser intuitu personae, cabendo à empresa contratada – que participou do 

procedimento licitatório prévio – executar pessoalmente o objeto, sem transferir 

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.03
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suas responsabilidades a terceiros. Isso porque o contratado é escolhido com 

base em critérios objetivos de julgamento, de modo que a contratação se baseia 

na individualidade do licitante vencedor. Foi ele quem comprovou ser detentor das 

condições jurídicas, técnicas, financeiras e fiscais exigidas no instrumento convo-

catório, as quais possibilitaram sua contratação. 

A Lei nº 8.666/93 estabeleceu, inclusive, em seu artigo 78, inciso VI,1 que são 

motivos de rescisão do contrato a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 

associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 

bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato.

Por outro lado, no que toca a esse dispositivo legal, a doutrina majoritária defen-

de que, embora o contrato administrativo seja pessoal, ele não é necessariamente 

personalíssimo, pois a própria Lei Geral de Licitações e Contratos permite a alteração 

subjetiva do contrato,2 desde que prevista no edital e no contrato. Ou seja, outra 

pessoa que não o contratado pode vir a compartilhar ou mesmo assumir a execução 

do contrato, em nome, por exemplo, da eficiência, desde que não haja prejuízo à 

administração (exemplos: trespasse, arrendamento, sublocação ou subconcessão).3

Não obstante, vale advertir que o Tribunal de Contas da União4 possui julgados 

em que, abordando as duas possibilidades de interpretação do art. 78, inciso VI, 

da Lei de Licitações, conclui que o edital e o contrato não podem permitir a cessão 

da posição contratual, mas apenas a subcontratação parcial, pois prevista esta 

especificamente no art. 72,5 uma vez que a transferência de parte do objeto com as 

responsabilidades contratuais, direitos e obrigações cederia espaço à contratação 

direta, em fraude à ordem constitucional. 

Fato é que a cessão de contrato, a subcontratação e a cessão de crédito são 

institutos diferentes, e a legislação administrativa não contém qualquer regramento 

sobre a cessão de crédito decorrente de contrato administrativo. 

Assim, a pergunta que se coloca, nesta seara, é se a empresa contratada 

pode ceder para terceiros o direito de crédito que tem junto à administração pública. 

Flavio Tartuce assim define cessão de crédito:

A cessão de crédito pode ser conceituada como um negócio jurídico 
bilateral ou sinalagmático, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, 

1 Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: [...] VI - a subcontratação total ou parcial do seu 
objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato.

2 Mostraremos, mais adiante, que esta é a posição de Flávio Amaral Garcia.
3 Exemplos de Marcelo Caetano apud MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Validade de cessão de crédito como fonte 

de obrigação. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, ano 1, n. 9, nov. 2001.
4 Processo TC nº 004.440/2001-4. Decisão nº 420/2002 – Plenário.
5 O mesmo entendimento é exposto por Jessé Torres, nos seus Comentários à Lei das Licitações e Contratações 

da Administração Pública. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 785. 
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sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no todo ou em 
parte, a sua posição na relação obrigacional. Aquele que realiza a 
cessão a outrem é denominado cedente. A pessoa que recebe o direito 
do credor é o cessionário, enquanto o devedor é denominado cedido.6

A questão é controvertida, e a corrente que afasta a utilização do instituto 

na seara administrativa utiliza os seguintes argumentos principais: (i) a cessão de 

crédito estaria vedada pelo art. 78, VI, da Lei nº 8.666/93; (ii) seria incompatível 

com a natureza personalíssima dos contratos administrativos; (iii) como não encon-

tra previsão legal específica, sua aplicação viola o princípio da legalidade estrita. 

Esse é o entendimento manifestado pelo Tribunal de Contas da União na Decisão 

nº 831/2000 – Plenário, na Decisão nº 420/2002 – Plenário e nos Acórdãos nº 

984/2004 e nº 1570/2015, ambos também do Plenário.

Discordamos dessa tese e nos filiamos à corrente doutrinária e jurisprudencial 

que defende que, não havendo proibição expressa nem na lei, nem no edital ou no 

contrato administrativo, a cessão de crédito de recebíveis da administração pode ser 

realizada por aplicação supletiva do Código Civil. Esse foi o entendimento adotado 

mais recentemente pela Advocacia-Geral da União no Parecer nº 0031/2019/DECOR/

CGU/AGU, publicado em maio de 2020, ao qual foi dado efeito vinculante pelo presi-

dente da República, nos termos do art. 40, §1º, da Lei Complementar nº 73/1993.

2 Aplicação supletiva das normas de direito privado

A Lei de Licitações e Contratos determina no art. 54, caput, que serão aplicados 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado aos 

contratos administrativos,7 servindo o Código Civil como base conceitual no caso de 

haver lacuna na Lei de Licitações e Contratos, conforme dispositivo assim lançado:

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se 
pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando- 
se-lhes, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e 
as disposições de direito privado.

Além da previsão geral do art. 54 da Lei nº 8.666/93, há previsões específicas 

sobre a utilização de meios típicos das negociações privadas nas contratações 

públicas, permitindo que o gestor público se valha de meios próprios do mercado, 

conforme se observa no art. 15, inciso III, verbis:8

6 Manual de Direito Civil. Volume único. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Método, 2012. p. 380.
7 A mesma previsão se encontra no art. 89 da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei nº 

14.133/2021.
8 Previsão bem semelhante se vê no art. 40 da nova Lei de Licitações e Contratos.
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Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhan-
tes às do setor privado; (g.n.).

Previsão semelhante consta da Lei do Regime Diferenciado de Contratação 

(RDC) – Lei Federal nº 12.462, de 2011 –, com o seguinte teor:

Art. 4º Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observa-
das as seguintes diretrizes: 

IV - condições de aquisição, de seguros, de garantias e de pagamento 
compatíveis com as condições do setor privado, inclusive mediante 
pagamento de remuneração variável conforme desempenho, na for-
ma do art. 10; (Redação dada pela Lei nº 12.980, de 2014) (g.n.).

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no art. 40, também 

dispõe que o planejamento deve observar condições de aquisição e pagamento 

semelhantes às do setor privado.

O objetivo da citação de tais dispositivos legais é mostrar que algumas nor-

mas do direito privado podem ser aplicadas, supletivamente e no que couber, aos 

contratos administrativos.9 Inclusive, diversas normas dispostas no Código Civil 

refletem verdadeira aplicação de princípios constitucionais, merecendo aplicação 

nos contratos em geral, inclusive nos contratos administrativos, como sói acontecer 

com o abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), o abuso do direito (art. 187, 

CC), a boa-fé nos contratos (art. 422, CC), o enriquecimento sem causa (art. 884, 

CC), entre outros.

O saudoso professor Marcos Juruena Villela Souto lecionou sobre o assunto, 

afirmando que o contrato administrativo vai abeberar-se na fonte do direito privado, 

mais precisamente na teoria geral dos contratos, para captar seus elementos essen-

ciais, aos quais vai justapor suas prerrogativas que lhe marcam as características.10

O desembargador do TJRJ aposentado Jessé Torres, ao tratar das repercus-

sões do novo Código Civil sobre os contratos administrativos, já afirmava que o 

NCC elegeu a eticidade e a socialidade como os nortes da relação contratual, que 

sempre foram paramétricos dos negócios jurídicos contratados pela administração, 

e ressaltava que, “quando o confronto das normas de direito administrativo com 

9 A aplicação das normas de direito privado, no que couber, aos chamados “contratos privados da Administração” 
(exemplos: seguro e locação) é pacífica, mas estamos a tratar da aplicação daquelas aos contratos admi-
nistrativos propriamente ditos. 

10 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Licitações & Contratos Administrativos. ADCOA S, Esplanada, 2ª edição, 
I/170.
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as do NCC, em matéria de negócios jurídicos, engendrar aparentes impasses, a 

solução também terá de ser encontrada no plano dos princípios”.11

Fato é que o direito administrativo tem passado por mutações substanciais, e 

a mudança de paradigmas deve ser compreendida como um fator positivo, que visa 

agregar consensualidade e boa-fé à execução dos contratos administrativos. Nesta 

linha de pensamento, capitaneada pelo saudoso Diogo de Figueiredo Moreira Neto, 

entendemos que a administração pública não pode ficar a par das necessidades do 

contratado, escondendo-se atrás do princípio da legalidade estrita, das cláusulas 

exorbitantes e de uma eventual supremacia do interesse público, os três bastante 

criticados pela doutrina moderna.

Como já citou o ministro Gilmar Mendes,12 hoje não há mais como compreender 

o ramo do direito administrativo pela perspectiva de uma rígida dicotomia entre 

o público e o privado. O Estado tem se valido cada vez mais de mecanismos de 

gestão inovadores, muitas vezes baseados em princípios próprios do direito privado.

O princípio da legalidade há muito passou a ser compreendido em sua acepção 

mais ampla, com uma nova roupagem, traduzindo-se no dever de atendimento à 

ordem jurídica como um todo, no que a doutrina de vanguarda passou a denominar 

princípio da juridicidade. 

Nesse contexto, diante da ausência de norma específica sobre cessão de 

crédito na legislação específica que regulamenta os contratos públicos (a cessão 

prevista no art. 78, VI, da Lei nº 8.666/93 não é a cessão de crédito) e da expressa 

previsão de aplicação supletiva das disposições de direito privado aos contratos 

administrativos, resta saber se é possível a aplicação direta dos arts. 286 a 298 

do Código Civil para possibilitar que a cessão de crédito efetuada por particulares 

atinja os contratos públicos.

Abrindo-se um parêntese e sem ter a pretensão de sermos exaustivos no tra-

tamento do tema, parte da doutrina se preocupa em diferenciar aplicação expressa 

e aplicação analógica.

A aplicação expressa ocorre quando a norma pesquisada faz expressa menção 

à utilização de dispositivos de outra norma. Já a aplicação analógica (técnica de 

integração legislativa)13 ocorre quando a norma paradigma é aplicada para suprir 

uma lacuna (aplicação supletiva) ou para complementar as normas trazidas pelo 

diploma pesquisado (aplicação subsidiária).

11 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Notas acerca das Repercussões do Novo Código Civil sobre os Contratos 
Administrativos. In: ARAúJO, Valter Shuenquener de (Coord.). Direito em Foco: Direito Administrativo. Niterói, 
RJ: Impetus, 2005. p. 134.

12 STF - voto do ministro Gilmar Mendes na ADI nº 1.923 MC, Relator p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal 
Pleno, julgado em 01/08/2007, informativo 474.

13 Art. 4º da LINDB (Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – DL nº 4.657/1942).
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In casu, nos parece que, como a Lei nº 8.666/93 não traz qualquer normativo 

a respeito da cessão de créditos decorrentes de contratos administrativos, torna-se 

possível a aplicação analógica supletiva dos arts. 286 a 298 do Código Civil, nos 

limites do que for compatível com a natureza do contrato administrativo.

Vale anotar, ainda, que, no que se refere à analogia, a doutrina a divide em 

analogia legis – quando se procura estender uma regra já existente no ordenamento 

jurídico a um caso com características afins – e analogia juris – quando não se tem 

uma regra jurídica específica, mas se formula uma solução a partir do ordenamento 

jurídico como um todo para aplicação no caso concreto.14 

Os procuradores do estado do Rio de Janeiro Flávio Willeman e Fernando 

Barbalho citam que a utilização da analogia como método de integração do direito 

administrativo encontra alguma resistência, fundamentada no princípio da legalidade 

estrita, mas se manifestam, em corrente intermediária, pela possibilidade de aplica-

ção da analogia juris, desde que se retire a solução do ordenamento constitucional 

ou do ordenamento jurídico do ente administrativo interessado, considerando-se 

conceitos jurídicos que regulam o direito público, e pela possibilidade de aplicação 

da analogia legis, desde que seja preferencialmente utilizada outra norma de direito 

administrativo e que se trate de norma editada pelo mesmo ente federativo, sob 

pena de restar violado o pacto federativo.15

Pois bem. Trazendo essa ideia para o caso concreto, devemos ressaltar que 

inexiste outra norma do direito administrativo ou norma editada pelo município que 

trate de cessão de crédito. Assim, não é possível se aplicar, preferencialmente, 

outra norma de direito administrativo ou norma do mesmo ente federativo. Isso, 

entretanto, não parece inviabilizar a utilização pelos municípios, em analogia legis, 

de uma regra editada pela União (o Código Civil). Não há que se falar em violação ao 

pacto federativo, já que o Código Civil contém normas de caráter nacional, e também 

é da competência da União editar normas gerais sobre licitações e contratos.16

14 In: WILLEMAN, Flávio de Araújo; MARTINS, Fernando Barbalho. Direito Administrativo – Coleção Tópicos de 
Direito. vol. 06. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 4.

15 Rafael de Oliveira também se manifesta neste sentido: “Tanto a analogia legis quanto a analogia iuris 
podem ser utilizadas para supressão de lacunas no Direito Administrativo. No entanto, a legitimidade da 
utilização da analogia depende do respeito ao princípio federativo, bem como da necessidade de prestigiar 
a autonomia desse ramo do Direito. Por essa razão, a analogia deve ser feita, preferencialmente, com as 
normas jurídicas de Direito Administrativo, sobretudo com base nas normas editadas pelo Ente Federado 
respectivo ou com base nas normas gerais ou constitucionais, devendo ser evitada a aplicação analógica de 
normas de Direito Privado. Ex.: aplicação analógica do art. 21 da Lei 4.717/1965, que estabelece o prazo 
prescricional de cinco anos para propositura da ação popular, à ação civil pública. Por fim, a analogia não 
pode ser utilizada para fundamentar a aplicação de sanções ou gravames aos particulares, especialmente 
no campo do poder de polícia e do poder disciplinar” (Curso de Direito Administrativo. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Método, 2020. p. 29-30).

16 Constituição Federal, “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I – direito civil (...); XXVII - 
normas gerais de licitação e contratação (...)”.
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Esta é, além de tudo, uma interpretação que procura adequar o contrato 

administrativo a uma necessidade apresentada pelos contratados, indo ao encon-

tro de uma administração dialógica, moderna, refratária à legalidade estrita e a 

interpretações literais.

Pode-se dizer, ainda, que a interpretação acima é compatível com o princípio 

da razoabilidade, bem explicado por Diogo de Figueiredo como um princípio subs-

tantivo que visa compatibilizar interesses e razões. Confiram-se os ensinamentos 

do saudoso professor:

(...) a preocupação formalista que dominou o Século XIX e uma boa 
parte do Século XX foi aos poucos cedendo ao primado dos interesses 
tutelados, de modo que a superação do formalismo axiológico e do 
mecanismo decisional, no Direito, fica muito a dever à introdução da 
lógica do razoável, que pôs em evidência que o aplicador da lei, seja 
ele o administrador, seja o juiz, não pode desligar-se olimpicamente 
do resultado de sua decisão e entender que cumpriu o seu dever pela 
simples aplicação silogística da lei aos fatos, pois sua tarefa, que, 
afinal, é o que deles se demanda, deve ser criativa por natureza, 
pois, através dela, ambos integram a ordem jurídica para solucionar 
problemas reais. (Grifos do original)17

Em suma, a proibição de cessão de créditos decorrentes de contratos ad-

ministrativos parece uma decisão que viola o princípio da juridicidade (já que o 

negócio está previsto no Código Civil) e o princípio da razoabilidade (por ausência 

de prejuízos concretos aos interesses públicos primário e secundário).

Ademais, apesar do posicionamento do TCU citado no capítulo I, há quem 

defenda que a Lei nº 8.666/93 não vedou a cessão do polo passivo do contrato 

administrativo. O procurador do estado e professor Flávio Amaral Garcia assim leciona:

Os contratos administrativos apresentam como uma das suas carac-
terísticas a mutabilidade, que alcança também o polo subjetivo da 
relação contratual. A rigor, é o próprio art. 78, VI, da Lei 8.666/1993 
que admite a cessão, desde que prevista no edital e no contrato. 
Mencione-se, ainda, o art. 27 da Lei 8.987/1995, que, do mesmo 
modo, admite que nas concessões de serviços públicos ocorra a 
transferência do objeto.18

Nessa linha, ainda podemos citar a máxima de que “in eo quod plus est semper 

inest et minus” (quem pode o mais, pode o menos). Se a administração pode, 

17 In: Princípios Informativos e Interpretativos do Direito Administrativo. In: ARAúJO, Valter Shuenquener de 
(Coord.). Direito Em Foco - Direito Administrativo, Niterói, RJ: Impetus, 2005. p. 34.

18 In: Licitações e Contratos Administrativos: Casos e Polêmicas. 4. ed. São Paulo: Editora Malheiros, p. 427.
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excepcionalmente, aceitar a alteração do polo passivo do contrato administrativo, 

pode menos, ou seja, aceitar a alteração apenas do destinatário do pagamento, 

já que sequer haverá transferência de responsabilidades.

Como exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui julgado 

com posicionamento no sentido da possibilidade de determinada contratada ceder 

crédito que tinha com o ente municipal. Vejamos: 

Ementa: “Instrumento particular de cessão de crédito. Contratada ori-
ginal que cedeu o crédito junto à Municipalidade para a autora. Pos-
sibilidade. Município que sustenta tese alheia à situação dos autos. 
Pagamento devido. Regularidade da cessão de crédito, que não se 
confunde com subcontratação. Sentença de procedência. Apelação 
não provida.” 

(TJ-SP - APL 0002520-86.2009.8.26.0431, Rel. Antonio Celso 
Aguilar Cortez, Julg. 28/07/2014, 10ª Câmara de Direito Público, 
Publ. 13/08/2014).

A decisão nos parece acertada, na medida em que a cessão de crédito não 

opera mudanças nas posições contratuais, permanecendo incólumes os direitos e 

obrigações recíprocas previstas no contrato administrativo, de modo que, a nosso 

sentir, a cessão de crédito não causará qualquer prejuízo direto à execução do 

objeto contratado ou ao interesse público primário. 

Como adiantamos na introdução, este foi o entendimento firmado pela Advoca-

cia-Geral da União, no Despacho nº 00679/2019/DECOR/CGU/AGU, que aprovou 

o Parecer nº 31/2019/DECOR/AGU, acima citado. Confira-se trecho:

A cessão de crédito nos contratos administrativos não enseja alteração 
da contratada, à [sic] qual continuará responsável pela execução do 
contrato administrativo, nem tampouco compromete a liquidação do valor 
devido a partir da fiscalização da execução ou inexecução contratual, 
ou seja, a apuração do pagamento devido à cessionária será precisa-
mente àquele [sic] que seria devido à empresa contratada (cedente).

Assim, a admissibilidade da cessão dos direitos creditícios decorrentes de 

contrato administrativo vai ao encontro do anseio por uma administração consensual 

e consequencialista, a qual deve elevar o peso da análise do custo-benefício nas 

decisões administrativas, levando em consideração as externalidades positivas 

e negativas e as necessidades do particular contratado, em prol de se atingir a 

máxima eficiência possível na execução dos contratos públicos.

Conforme destacou a AGU no parecer acima citado, a cessão de crédito é 

um negócio jurídico válido, que tem por objetivo a disposição de um patrimônio do 

credor originário, e “essa regra de livre disposição dos créditos pode até mesmo 
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contribuir para a boa saúde financeira das sociedades prestadoras de serviços ao 

Estado, porque o acesso ao crédito no mercado pode ser facilitado com a utilização 

desse negócio jurídico”.

Assim, a possibilidade da cessão de crédito decorrente de contrato adminis-

trativo pode representar, na prática, a concretização do princípio da preservação da 

empresa, por exemplo, bem como a redução dos custos de transação no momento 

da formalização das propostas em uma licitação.

Isso posto, vejamos abaixo o que dispõe o Código Civil brasileiro a respeito 

da cessão de crédito para que possamos, ao final, afirmar qual o limite para a sua 

aplicação supletiva aos contratos administrativos.

3 Requisitos para a cessão de crédito 

Sobre o assunto, assim dispõem os arts. 286 e 288 do Código Civil, verbis:

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser 
a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláu-
sula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de 
boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

(...)

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um 
crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instru-
mento particular revestido das solenidades do §1º do art. 654.

Como adiantamos acima, a cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral 

pelo qual o credor (cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário) 

a sua posição patrimonial na relação obrigacional que firmou com o cedido, sem 

que com isso se crie uma nova situação jurídica, pois seu objeto remanesce intacto, 

abrangendo ainda todos os seus acessórios, como juros, cláusula penal e garantias.

Note-se que não há alteração no contrato originariamente tomado, tendo apenas 

a parte credora transferido para terceiro o seu direito de crédito com o devedor, 

que efetuará o pagamento em favor da pessoa indicada pelo credor.

Não obstante, apesar de juridicamente possível a cessão de crédito decorrente 

de contrato administrativo, conforme a construção hermenêutica que fizemos acima, 

algumas observações são necessárias.

Prevê o Código Civil que, para que a cessão de crédito se efetive, há necessidade 

de notificação ao cedido, não se exigindo consenso.19 No caso do contrato admi-

nistrativo, entretanto, pensamos que não basta a notificação ao ente contratante, 

19 Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas 
por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.
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podendo este recusar eficácia ao negócio jurídico celebrado entre os particulares, 

desde que sua decisão seja baseada em critérios objetivos.

No parecer da AGU acima citado, que pacificou o assunto em âmbito federal, 

entendeu-se que não há necessidade de autorização do ente contratante, podendo 

ele se opor à cessão de crédito apenas no caso elencado no art. 286 do Código 

Civil, qual seja: se a isso se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção 

com o devedor.

Conclui que a natureza personalíssima do contrato administrativo não impede 

a cessão do crédito e que não há impedimento legal para a prática, razão pela qual 

apenas o contrato administrativo poderia vedá-lo. 

Intermediariamente, pensamos que, ao tempo em que não basta a mera 

notificação, a recusa da administração não está limitada às situações do art. 286 

do Código Civil, desde que se baseie em fundamentação razoável, não sendo 

discricionária a decisão do administrador público. 

Tendo em vista a importância cada vez maior que o direito administrativo 

moderno confere ao princípio da motivação dos atos administrativos, a decisão do 

administrador deve estar atrelada a uma motivação razoável, que não infrinja os 

princípios constitucionais, principalmente os princípios da isonomia e da moralidade. 

E para embasar sua decisão, entendemos que a primeira providência a ser 

tomada pelo ente contratante é a exigência de que o contratado apresente a justi-

ficativa para a cessão dos créditos, acompanhada da comprovação de que a atual 

contratada mantém todas as condições de habilitação, na forma do art. 55, inciso 

XIII, da Lei nº 8.666/93.

Ao tratar, por exemplo, da cessão de contrato administrativo, Flávio Amaral 

Garcia leciona acerca de precauções que devem ser tomadas antes da aprovação 

pela autoridade competente:

Além disso, no momento em que for analisar o pleito da cessão o 
contratante deve exigir que o contratado indique as razões pelas 
quais pretende transferir o objeto (total ou parcialmente) para ter-
ceiros. Isso atende ao princípio da motivação e permite subsidiar o 
contratante com elementos para avaliar se há eventual fraude aos 
princípios da licitação, da isonomia e da moralidade. 

É importante, também, que o contratante se certifique de que o 
contratado vem executando a contendo o objeto. Isso porque a cessão 
não deve se prestar para contornar eventual inadimplemento do con-
tratado, que, por não conseguir desempenhar os encargos a que se 
obrigou, busca se “livrar do contrato, trespassando-o a terceiros. Deve, 
ainda, ser verificado se não há prejuízo ou sacrifício do interesse público 
em jogo com a cessão, em especial à luz do princípio da eficiência. 20

20 Ibidem, p. 427.
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Portanto, é de bom-tom que a administração exija do contratado a apresentação 

de justificativa para o seu pleito e se certifique que o objeto está sendo executado 

e continuará sendo após o redirecionamento do pagamento. 

Assim, a administração deve ter o cuidado de verificar a manutenção das 

condições da contratada de continuar executando a contento o objeto, ou seja, 

deve ser demonstrado que, mesmo sem os recebíveis, a contratada continuará 

sendo uma empresa solvente, reduzindo os riscos de paralisação da prestação do 

serviço contratado.

Além disso, a administração também deve cuidar para não ser conivente com 

eventual tentativa da contratada de burlar a fila de credores ou utilizar a cessão 

de crédito para outros fins ilícitos, devendo exigir também, por isso, as certidões 

negativas de execuções cíveis dos distribuidores competentes.

Em relação ao cessionário, pensamos que, em nome do princípio da isonomia, 

deve a administração exigir também a apresentação de certidões de regularidade 

fiscal e trabalhista da empresa, assim como a certificação de que esta não foi 

sancionada com penalidades administrativas que a impedem de se relacionar 

contratualmente com o poder público,21 de forma a evitar qualquer tipo de conluio 

entre as empresas para burlar esses impeditivos.

Nesse sentido, portanto, entendemos que o município contratante poderia 

negar eficácia à cessão de créditos decorrentes de contrato administrativo em uma 

das hipóteses mencionadas acima.

De outra banda, caso não haja hipótese objetiva para a rejeição, a cessão 

de crédito decorrente de contrato administrativo não pode ter eficácia perante a 

administração contratante com a mera notificação. Esta, sim, é uma regra que não 

tem compatibilidade com a Lei nº 8.666/93, que exige um instrumento jurídico 

para a formalização de alterações contratuais.

4 Termo aditivo e apostilamento

As alterações contratuais, lato sensu, podem ser formalizadas por meio de 

termo aditivo, que visa formalizar alterações das condições contratuais inicialmente 

pactuadas, e pelo apostilamento, instrumento para formalização de modificações 

de condições contratuais que decorrem de cláusulas já previstas em contrato.

21 Penalidades de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, de que trata o art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993; declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a administração pública, de que trata o art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 
1993; impedimento de licitar e contratar com a administração, de que cuida art. 7º da Lei nº 10.520, de 
2002; e a penalidade de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, de que cuida o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992.
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Em outras palavras, o termo aditivo “é o instrumento que formaliza a alte ra-

ção das condições contratuais inicialmente estabelecidas e deve respeitar certas 

formalidades”,22 pois as “alterações contratuais, em regra, exigem que seja firmado 

termo aditivo entre as partes”.23 Já o apostilamento é o termo utilizado para designar a 

anotação que se deve fazer nos autos do processo administrativo de que determinada 

condição do contrato foi atendida, sem ser necessário firmar termo aditivo.

Confira-se o que dispõe o §8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93: 

A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou 
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias 
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam 
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. (Grifou-se)

Renato Geraldo Mendes, ao estabelecer a distinção entre apostilamento e 

termo aditivo, aduz que:

Apostilar é registrar, fazer anotação. É o termo utilizado para designar 
a anotação que se deve fazer nos autos do processo administrativo 
de que determinada condição do contrato foi atendida, sem ser neces-
sário firmar termo aditivo. Quando houver alteração nas condições e 
cláusulas do contrato, é necessário firmar termo aditivo, justamente 
porque houve inovação nas bases contratuais. O aditivo traduz-se 
na inclusão de algo novo e que não constava no instrumento do 
contrato ou na exclusão de algo já previsto. Então, o termo aditivo é 
o documento que serve para materializar uma alteração contratual. O 
apostilamento é apenas o registro do implemento de uma condição 
que estava prevista no contrato. (...) O apostilamento é ato unilateral 
e, para ser formalizado, não necessita da concordância do contratado 
nem da comunicação a ele. O termo aditivo, por sua vez, pode ser 
tanto unilateral como bilateral.24

No presente caso, a alteração do destinatário do pagamento importa em al-

teração das condições em que foi firmado o contrato, de modo que opinamos pela 

celebração de termo aditivo, ainda que esta alteração seja temporária, devendo 

22 TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações públicas comentadas. 7. ed. Salvador: Ed JusPodivm, 
2015. p. 633.

23 Ibidem. 
24 Repactuação: a formalização deve ocorrer por termo aditivo ou simples apostilamento? Disponível em: https://

www.zenite.blog.br/repactuacao-a-formalizacao-deve-ocorrer-por-termo-aditivo-ou-simples-apostilamento/. 
Acesso em: 04 set. 2020. 
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constar no termo aditivo a alteração da conta para pagamento (ou na nota fiscal) 

até que a administração seja notificada do encerramento da cessão. 

Ou seja, no caso de contrato administrativo, não basta a mera notificação 

da cessão à administração, sendo necessária a celebração de termo aditivo e a 

publicação na imprensa oficial para conferir eficácia ao negócio jurídico, ou melhor, 

eficácia perante terceiros, por aplicação dos arts. 65, II, “c”, e 61, parágrafo único, 

da Lei nº 8.666/93, tendo em vista que haverá alteração na forma de pagamento 

e na execução da despesa pública.25

Uma última observação deve ser feita em relação às normas que cuidam do 

procedimento de pagamento da despesa pública.

5 A fase do pagamento

No contrato administrativo, a mera entrega do bem ou a prestação do ser-

viço não obriga o pagamento por parte da administração, o qual dependerá da 

concretização do ato de recebimento definitivo do objeto, fase que se processará 

mediante exames, testes e/ou verificações, podendo ainda haver a rejeição do 

objeto contratado, conforme os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/93.

Assim, a regra é que o fornecedor de bens, o prestador de serviços ou o 

construtor somente recebam o pagamento da administração após o procedimento 

de verificação e aceitação do cumprimento do objeto e após cumpridas as fases 

da despesa pública.

Após a fixação da despesa, surgem as fases do empenho, da liquidação e do 

pagamento, conforme prevê a Lei Federal nº 4.320/64. O empenho consiste na 

reserva feita no orçamento, que não poderá mais ser gasta a não ser pelo motivo 

que a justificou. A liquidação é a fase em que se comprova que o contratado cumpriu 

o pactuado, como adiantamos acima. E a fase do pagamento é o ato de entrega 

do numerário ao credor.

Note-se que as fases da despesa pública são estanques, o que demonstra, a 

nosso sentir, que os requisitos para o empenho e para a liquidação são distintos 

dos requisitos para o pagamento. Explica-se. Uma vez feito o empenho para a con-

tratação, dentro dos requisitos legais, e uma vez verificado o cumprimento do objeto 

na fase de liquidação, nada impede que, na fase do pagamento, a administração 

dê a ordem de pagamento para o cessionário do crédito público.

25 Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: (...) II - por acordo das partes: (...) c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, 
por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação 
do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; (g.n.).
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Confira-se o que dispõe o art. 63 da Lei nº 4.320/64:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos com-
probatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória nº 581, de 
2012)

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços 
prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva 
do serviço.

Percebe-se que não há uma vedação expressa nos referidos dispositivos a 

respeito do pagamento para um cessionário de crédito. 

Entretanto, o Tribunal de Contas da União já teve oportunidade de rechaçar 

o pagamento direto, pelo ente contratante, a uma empresa subcontratada, aos 

argumentos de falta de amparo legal e impossibilidade de realização de uma das 

fases da despesa pública, a liquidação, pois não havia um contrato, ajuste ou 

acordo entre o ente contratante e o subcontratado.26

O problema, segundo o TCU, é que o devedor cedido não é parte no negócio 

da cessão (assim como o subcontratado não possui relação jurídica com o ente 

contratante), o que iria de encontro ao art. 63 da Lei nº 4.320/64. 

Ao analisar o julgado acima, Carlos Motta27 ponderou que, se o pagamento 

direto à subcontratada estivesse amparado em cláusulas contratuais bem definidas, 

com processualização detalhada e cautelar, adequada a cada situação, estabe-

lecendo-se uma relação direta entre a administração pública e a subcontratada 

estritamente para fins de pagamento, e ressalvadas as responsabilidades da 

contratada originária, estaria suprida a deficiência apontada no acórdão, havendo, 

então, documento hábil a amparar a despesa, conforme exige a Lei nº 4.320/64. 

O autor cita ainda que, no Acórdão nº 282/2007, de relatoria do min. Marcos 

Vinicios Villaça, há registro de orientação da Zênite Consultoria Jurídica, em defesa 

26 Acórdão nº 502/2008 (ECT), Rel. Min. Ubiratan Aguiar. Neste acórdão, foi citado como fonte proibitiva, 
além do art. 63 da Lei nº 4.320/64, o Decreto Federal nº 93.872/1986.

27 MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Temas polêmicos de licitações e contratos. Fórum de Contratação e Gestão 
Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 8, n. 92, ago. 2009, p. 14-15.
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da viabilidade do contratado proceder até “cessão de créditos” ao subcontratado, 

tornando-se assim possível o faturamento direto a terceiros. 

Registrando tratar-se de tema controvertido, a Consultoria citada sus-
tenta que “cessão de crédito não é cessão de contrato”, e que não 
há ilicitude em fazer a cessão de créditos em contratos administra-
tivos, pois não existiria “qualquer hipótese de risco ou comprometi-
mento do interesse público”, nem transferência de deveres e respon-
sabilidades do contratado. A referida equipe faz uma análise da Lei 
nº 4.320/64 e do Decreto nº 93.872/86, alegando que a exigência 
de “contrato, ajuste ou acordo” (§2º do art. 63 da Lei nº 4.320/64) 
para liquidação da despesa não quer dizer que ela somente possa 
ser realizada em favor de contratado direto. Defende que os “docu-
mentos comprobatórios de crédito” a que se refere o caput do art. 
63 seriam os boletins de medição, os contratos de subempreitada e 
as notas fiscais do subcontratado, apresentados juntamente com o 
contrato principal.

A referida Consultoria aplica as premissas expostas a um caso concre-
to analisado, concluindo que “não há ilegalidade ou impropriedade na 
sistemática prevista no Edital e no contrato em relação ao pagamento 
direto a subcontratados. Seja sob a ótica do direito contratual, seja sob 
a ótica da legislação atinente à contabilização de despesas públicas, 
não se vislumbra qualquer óbice jurídico à sistemática pretendida”.

Fato é que, ao contrário do que já defendeu o TCU, o art. 63 da Lei nº 4.320/64 

e o art. 44 do Decreto nº 93.872/86 não estabelecem de forma peremptória que a 

despesa só pode ser realizada em favor da empresa contratada, sendo certo que 

o cessionário passa a ser o novo “credor” da obrigação de pagamento.

Assim, entendemos que, uma vez cumpridos os requisitos legais para a 

cessão de crédito e celebrado o competente termo aditivo, a liquidação poderá 

ser regularmente processada, com lastro documental para o pagamento direto ao 

terceiro cessionário.28

Na fase da liquidação, a administração irá verificar a origem e o objeto do que 

se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar, observando-se 

o disposto no termo aditivo de alteração contratual e, na fase de pagamento, a 

ordem deverá ser cumprida com a entrega do numerário ao cessionário.

De fato, não decorre da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 4.320/64 que o pagamento 

somente pode ser feito em favor do contratado originariamente.

Vale registrar, por outro lado, importante ponderação feita por Daniel Garcia 

de Oliveira, de que “a cessão desse tipo de crédito não está imune a outros riscos 

28 Vale ressaltar que é possível localizar decisões mais recentes do TCU admitindo o pagamento direto ao 
subcontratado, desde que previsto no edital e no contrato. Por exemplo: Acórdão nº 1.595/2005, Rel. Min. 
Guilherme Palmeira, DOU 01.09.2006.
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ínsitos ao negócio, como as exceções pessoais que o devedor (Poder Público) 

poderia opor contra o credor originário (cedente)”. 

Significa que o ente contratante poderá opor contra o cessionário todas as 

alegações de defesa de que dispunha contra o cedente à época da cessão, a 

exemplo da prescrição ou alguma causa de nulidade ou anulabilidade da dívida. 

Além disso, o valor a ser pago ao cessionário será aquele devido à contratada 

(cedente), incluindo a possibilidade de desconto de multas, juros ou demais parcelas 

previstas no contrato administrativo.29

6 Conclusão

O direito administrativo moderno não comporta mais a aplicação do princípio 

da legalidade estrita nem interpretações que se baseiam apenas na supremacia 

do interesse público, não podendo os contratos administrativos ser aplicados de 

forma literal, sem uma interpretação criativa que dialogue com o particular em 

busca de maior eficiência.

Assim, ainda que não prevista na legislação de direito público, a cessão de 

crédito é um negócio jurídico válido, e a própria Lei nº 8.666/93 permite expres-

samente a aplicação supletiva dos princípios e das normas de direito privado aos 

contratos públicos.

Analisando a corrente refratária, não nos parece haver qualquer argumento 

sólido a inviabilizar que um contratado ceda seu direito de crédito resultante de 

contrato administrativo firmado com a administração pública, podendo ser aplicados, 

por analogia supletiva, os arts. 286 a 298 do Código Civil, no que couber.

Em suma, para se compatibilizar com as normas de direito público, além do 

cumprimento dos requisitos previstos no Código Civil para a realização do negócio 

entre os particulares, devem ser verificadas outras condições para a admissão do 

instituto no contrato administrativo, como: 

(a) exigir da contratada apresentação expressa das razões pelas quais pleiteia 

que o pagamento seja direcionado para terceiro, bem como a documentação 

comprobatória da manutenção das condições de habilitação (art. 55, XIII, 

Lei nº 8.666/93), incluindo as certidões negativas de execuções cíveis dos 

distribuidores competentes, de modo a diminuir os riscos de paralisação 

do serviço/obra contratado por insolvência da empresa, bem como evitar 

burla à fila de credores ou outra prática ilícita;

29 Inclusive, devemos lembrar que o art. 80 da Lei nº 8.666/93 dispõe que os créditos do contratado podem 
ser eventualmente retidos pela administração no caso de apuração de eventual prejuízo causado pelo 
contratado (inciso IV) e que a garantia prestada pelo contratado pode ser executada para ressarcimento 
da administração e dos valores de multas e indenizações. 
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(b) exigir a apresentação de certidões de regularidade fiscal e trabalhista do 
cessionário, bem como a certificação de que esta não foi sancionada com 
penalidades administrativas que a impedem de se relacionar contratualmente 
com o poder público, de forma a evitar qualquer tipo de conluio entre as 
empresas para burlar esses impeditivos.

Ao final, constatada a regularidade das empresas cedente e cessionária, faz-se 
necessária a celebração do competente termo aditivo ao contrato administrativo 
para que se registre a alteração da forma do pagamento, sendo este o documento 
hábil para legitimar o pagamento direto à empresa cessionária.

Como vimos acima, essa posição foi recentemente fixada em parecer da 
Advocacia-Geral da União, tendo o presidente da República conferido efeito vincu-
lante a ele e, conforme bem ressaltado por Daniel Garcia de Oliveira, a novidade 
foi tão bem recebida pela equipe econômica do governo federal, que, pouco tempo 
depois, em 8 de julho de 2020, a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital do Ministério da Economia editou a Instrução Normativa nº 53, 
regulamentando os procedimentos para operação de crédito garantida por cessão 
fiduciária dos direitos de créditos decorrentes de contratos administrativos.

Seguidamente, no dia 25 de setembro de 2020, aquele órgão federal publicou 
a Portaria nº 21.332, que dispõe sobre o modo pelo qual as instituições financeiras 
poderão aderir ao Portal de Crédito Digital do Governo Federal, plataforma que 
integra essas instituições, a Administração, seus fornecedores e que, no fim das 
contas, viabilizará as operações de crédito.

Em termos práticos, os credores da administração pública federal direta, 
autárquica ou fundacional poderão contrair empréstimos e darem em garantia 
real à instituição financeira os recebíveis que possuem lastreados em contratos 
administrativos. 

Fato é que o parecer da AGU vincula apenas os órgãos e entidades da admi-
nistração federal, que ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento, e a ausência de 
dispositivo legal ou contratual a respeito do tema causa dois problemas: primeiro, 
a insegurança jurídica; segundo, a elevação dos custos de transação com a admi-
nistração pública. 

Assim, para aderir a essa pauta liberalista, garantindo isonomia, transparência 
e segurança jurídica, e se evitarem discussões com contratantes cedentes e até 

mesmo a judicialização do tema, recomendamos que os editais e os contratos 

administrativos passem a prever os requisitos para possibilidade da cessão de 

créditos a terceiros e/ou, ainda, a edição de norma específica pelo ente municipal.

Abstract: The purpose of this article is to deal with the issue of possibility or not the contractor may 
assign his credit (receivables) resulting from an administrative contract signed with the Municipality, 
even though there is no express provision in Federal Law 8.666/ 93 and/or in the notice and in the 
contract. Based on the express supplementary application of the rules of private law to administrative 
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contracts, we believe it is possible to make the legal business effective, provided that the competent 
amendment is signed.

Keywords: Administrative contract. Contractual alteration. Credit assignment. Analogy. Civil Code. 
Requirements. 
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princípios inteligíveis pelo STF*
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Resumo: As agências reguladoras exercem poder normativo com base em normas legais que, de forma 
ampla e abstrata, preveem o que a doutrina convencionou chamar de princípios inteligíveis. Os princípios 
inteligíveis somente estabelecem parâmetros e objetivos a serem alcançados pela agência reguladora. 
O legislador apenas fixa balizas à agência reguladora, ainda que largas, pautadas por standards. Há 
certa tensão dos princípios inteligíveis com a acepção clássica do princípio da legalidade, que prevê 
que a administração pública não pode ter nenhuma margem de criação. Assim, alguns autores admi-
nistrativistas sustentam a inconstitucionalidade dessa técnica legislativa. Eles defendem uma visão 
maximalista da lei: as entidades administrativas devem apenas executar a lei. O trabalho demonstra 
que a utilização dos princípios inteligíveis é constitucional e consentânea com a realidade atual, havendo 
outros mecanismos de controle da administração pública.

Palavras-chave: Direito da regulação. Agências reguladoras. Poder normativo. Princípio da legalidade. 
Princípios inteligíveis.

Sumário: 1 Introdução – 2 Princípio da legalidade – 3 Poder normativo das agências reguladoras – 4 Con-
clusão – Referências

1 Introdução

Em 8 de novembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.923, ajuizada em 

face da Lei nº 12.485/2011 (novo Marco Regulatório da Televisão por Assinatu-

ra),1 com acórdão publicado no dia 5 de abril de 2018, apenas para declarar a 

inconstitucionalidade material do artigo 25 da referida lei,2 mantendo os demais 

dispositivos legais incólumes. A Lei nº 12.485/2011 prevê uma série de institutos 

* Artigo apresentado no Mestrado em Direito da Regulação da FGV Direito Rio.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4.923. Esta ADI foi julgada conjuntamente com as ADIs nº 4.679, 

4.747 e 4.756.
2 O artigo previa a proibição da oferta de canais que veiculem publicidade comercial direcionada ao público 

brasileiro contratada no exterior por agência de publicidade estrangeira.
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típicos do direito administrativo econômico e regulatório.3 Todos foram considerados 

constitucionais pelo STF. O presente artigo foca o poder normativo das agências 

reguladoras e a admissão dos princípios inteligíveis (intelligible principles).

O precedente tratou da ANCINE,4 autarquia especial, denominada pela doutrina 

de agência reguladora,5 vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, com objetivo de fomento, regulação e fiscalização da indústria 

cinematográfica e videofonográfica. A ratio decidendi do julgado é válida e extensível 

para as demais agências reguladoras, uma vez que o regime jurídico delas é muito 

assemelhado e diversos institutos legais previstos também constam das demais 

leis que criam agências reguladoras.

Na esteira de outros precedentes recentes da própria Corte,6 a decisão reforça 

o relevante papel das agências reguladoras no Estado brasileiro. Essas entidades 

surgiram no Brasil a partir da década de 1990,7 sendo atualmente parte da realidade 

em diversos setores da economia. As agências reguladoras, com seu dinamismo, 

independência e especialização técnica, são um instrumento de intercomunicação 

do sistema jurídico com o sistema econômico. Assim, são reflexo da sociedade 

atual, não se podendo limitar a forma de atuação do Estado e a sua organização 

às concepções dos séculos XVIII e XIX. A sociedade e o direito evoluíram: a possi-

bilidade de edição de atos normativos com fundamento em parâmetros amplos é 

uma necessidade inevitável do nosso tempo. 

3 Os referidos institutos legais são: (i) a vedação do abuso do poder econômico (arts. 5º e 6º); (ii) a nova 
feição do princípio da legalidade pela admissão dos princípios inteligíveis (intelligible principles) (art. 3º); (iii) 
a validade da exigência de prévio credenciamento (consentimento) para exploração de determinada atividade 
(art. 12); (iv) os deveres instrumentais indispensáveis ao exercício da ordenação administrativa (arts. 16, 
17, 18, 19, 20, 23); (v) a outorga de autorização administrativa sem necessidade de prévia licitação (art. 
29); (vi) a sanção administrativa consistente em cancelamento do registro de agente econômico perante 
a ANCINE em razão de descumprimento das obrigações criadas pela lei (art. 36).

4 A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) foi criada pelo art. 5º da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de 
setembro de 2001. Os princípios inteligíveis constam do seu art. 6º, que continua em vigor, e do art. 3º 
da Lei nº 12.485/2011.

5 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 333-340; BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: 
direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 269-280.

6 No julgamento da ADI nº 5.501, o STF reconheceu um âmbito de reserva de regulação em favor da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ao declarar a inconstitucionalidade de lei que autorizava a comer-
cialização e o uso de fosfoetanolamina sintética, contrária a ato normativo expedido pela agência. Sobre 
o tema, confira-se: FONSECA, Francisco José Defanti. Reserva de regulação da administração pública. In: 
GUERRA, Sérgio (Org.). Teoria do Estado Regulador. v. II. Curitiba: Juruá, 2016. p. 131-162; BLATTER, 
Stephanie. O reconhecimento da reserva do regulador no ordenamento jurídico brasileiro a partir do julgamento 
do caso da fosfoetanolamina sintética pelo STF. In: GUERRA, Sérgio (Org.). Teoria do Estado Regulador. v. 
II. Curitiba: Juruá, 2016. p. 265-284; FRAGA, Júlia Massadas Romeiro. Controle e revisão parlamentar de 
escolhas regulatórias: deve o Congresso se sobrepor às agências? In: GUERRA, Sérgio (Org.). Teoria do 
Estado Regulador. v. III. Curitiba: Juruá, 2017. p. 339-365.

7 GUERRA, Sérgio. Separação de Poderes, Executivo unitário e Estado administrativo brasileiro. In: GUERRA, 
Sérgio (Org.). Teoria do Estado Regulador. v. III. Curitiba: Juruá, 2017. p. 24-27.
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O poder normativo das agências reguladoras é oriundo da própria lei de criação 

da agência ou de lei posterior que altere o regime jurídico. Somente pelo exercício 

de seu poder normativo, com base em dispositivos legais que dão ampla margem 

para a edição de atos normativos, essa função é exercida adequadamente. Em 

tais leis, o poder normativo é oriundo de normas legais que, de forma ampla e 

abstrata, preveem o que parte da doutrina chama de princípios inteligíveis. Isto 

é, a competência normativa das agências reguladoras decorre desses standards 

impostos pelas leis que abrem espaços à atividade normativa da agência. O le-

gislador apenas fixa balizas à agência reguladora, ainda que largas, pautadas por 

vezes somente em princípios ou objetivos. Conforme destacado pelo relator, “a 

técnica legislativa empregada no diploma em exame é exatamente aquela típica 

do Estado regulador contemporâneo”.8

Essa técnica legislativa é amplamente utilizada pelo legislador desde a década 

de 1990,9 sem a qual a configuração do Estado brasileiro seria completamente 

abalada. Porém, há certa tensão dos princípios inteligíveis com o princípio da lega-

lidade – ao menos na sua acepção clássica. Nesse sentido, há vozes na doutrina10 
11 que sustentam a inconstitucionalidade dessa técnica legislativa, defendendo 

uma visão maximalista da lei.

Já no âmbito da jurisprudência, não há decisão em sede de controle abstrato 

que tenha declarado a inconstitucionalidade da delegação de poderes normativos 

para agência reguladora através dos princípios inteligíveis.12 Segundo destacado 

pelo STF, a Constituição não prevê um modelo único de Estado:13 cabe ao legislador 

escolher o desenho institucional dos órgãos públicos e das entidades adminis-

trativas. Em verdade, o STF já admite o poder normativo de agência reguladora 

8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4.923. Voto do Relator Ministro Luiz Fux. p. 41-42.
9 Exemplificativamente, segundo o art. 3º, VIII, da Lei nº 9.427/1996, compete à ANEEL “estabelecer, com 

vistas a propiciar a concorrência efetiva, entre os agentes e a impedir a concentração econômica nos serviços 
e atividades de energia elétrica, restrições, limites ou condições” aos negócios dos agentes envolvidos.

10 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.
11 No âmbito do direito norte-americano, confira-se: LAWSON, Gary S. The Rise and Rise of the Administrative 

State. Harvard Law Review, v. 107, n. 6, 1994. p. 1237-1241. Criticando o originalismo norte-americano, 
v. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos 
de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 415.

12 No direito norte-americano, a Suprema Corte dos EUA não declara a inconstitucionalidade de poderes normativos 
das agências desde 1937, ano que os autores norte-americanos tratam como revolução. CHEMERINSKY, 
Erwin. Constitutional Law: Principles and Policies. Nova Iorque: Wolters Kluwer, 2011. p. 335.

13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4.923. Trecho do voto do Relator Ministro Luiz Fux, p. 7-8: 
“Definitivamente não há um modelo de Estado único imposto pela Constituição. É o que exige a democracia 
enquanto projeto coletivo de autogoverno. De outro lado, não se pode perder de mira que intervenções 
judiciais incisivas – ainda que inegavelmente bem intencionadas – sobre marcos regulatórios específicos, 
de setores técnicos e especializados, podem ter repercussões sistêmicas deletérias para valores consti-
tucionais em jogo; repercussões essas imprevisíveis no interior do processo judicial, marcado por nítidas 
limitações de tempo e de informação”.
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há mais de duas décadas,14 mas somente na ADI nº 4.923 a Corte reconheceu 

e analisou detidamente, pela primeira vez em sua jurisprudência, o fundamento 

legal do poder normativo: a autorização pelos princípios inteligíveis. Esse é o tema 

central do presente artigo.

O presente artigo explora o entendimento acerca do princípio da legalidade 

para, em seguida, analisar a constitucionalidade do desenho institucional brasileiro 

de criação de agências reguladoras com amplos poderes normativos para editar 

atos infralegais a partir de princípios inteligíveis constantes da lei de sua criação. 

Por fim, aborda um caso concreto julgado pelo STF envolvendo os limites da com-

petência da agência.

2 Princípio da legalidade

A compreensão do princípio da legalidade não é estática e varia no tempo 

conforme os fatos subjacentes e a interpretação de outros princípios correlatos, 

que também se modificaram nas diferentes sociedades e ao longo do tempo, 

como o princípio da separação de poderes.15 Assim, embora o foco do presente 

artigo não seja realizar uma digressão histórica sobre o princípio da legalidade,16 

antes de adentrar no tema central do artigo, convém analisar brevemente aspectos 

fundamentais sobre a evolução do princípio da legalidade pela sua estreita ligação 

com o âmbito do poder normativo das agências reguladoras. 

2.1 A concepção clássica do princípio da legalidade

O princípio da legalidade é a própria expressão administrativa do Estado de 

Direito, inserindo-se na criação jurídico-política do Estado.17 Na sua concepção 

originária, vincula-se à separação de poderes e às ideias que historicamente 

14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1.668-MC. No julgado, a corte, de forma cautelar, após o relator 
reajustar o seu voto, conferiu “interpretação conforme a Constituição” para admitir o poder normativo da 
ANATEL, enquanto na ADI nº 4.923 o Supremo julgou, no mérito, improcedente o pedido de declaração 
de inconstitucionalidade do poder normativo. No âmbito de antecipação de tutela na Ação Cível Originária 
(ACO) nº 2.865, o ministro relator Luiz Fux, de maneira monocrática, também aceitou o poder normativo 
da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

15 ACKERMAN, Bruce. Good-bye Montesquieu. In: ROSE-ACKERMAN, Susan; LINDSETH, Peter L. (Orgs.). 
Comparative Administrative Law. Edward Elgar Publishing, 2012; ARAGÃO, Alexandre Santos de. Princípio 
da legalidade e poder regulamentar no estado contemporâneo. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 225, jul./set. 2001. p. 111.

16 Para uma análise detalhada da evolução da escolha administrativa e do princípio da legalidade, v. GUERRA, 
Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas administrativas. 
4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. cap. 1, p. 47-153.

17 GUERRA, Glauco Martins. O poder normativo das agências reguladoras. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de 
(Org.). O poder normativo das agências reguladoras. Rio de Janeiro: Forense, 2011.
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significaram oposição às práticas do absolutismo.18 Essas ideias estavam presentes 

no pensamento iluminista, que entendia haver necessidade de constituição de 

garantias aos cidadãos em contraposição ao antigo regime vigente.19 Dessa forma, 

o princípio da legalidade foi erigido como instrumento indispensável aos indivíduos 

para protegerem as suas esferas de direitos individuais de qualquer exorbitância 

do poder estatal.20

Esse princípio traduzia-se para a administração pública em submissão à lei. 

No âmbito de suas atuações, exprimia a relação entre lei e ato administrativo, 

com a supremacia da primeira. Contra o arbítrio da vontade pessoal do monarca, 

impunha-se a segurança da disposição impessoal e abstrata da lei. Daí o sentido 

de garantia, certeza jurídica e limitação do poder contido na concepção do princípio 

da legalidade.21 Baseado na rígida separação de poderes, as funções estatais 

encontravam-se claramente divididas entre a criação (a função legislativa) e a 

aplicação do direito (as funções executiva e jurisdicional). Com essa organização, 

a administração pública estava neutralizada politicamente e restava apenas a 

aplicação do direito legislado.22 

Nessa época, as funções estatais eram consideravelmente menores do que 

as atuais. A atividade administrativa deveria estar vinculada totalmente à lei, sem 

qualquer espaço criativo. Era a ideia de vinculação positiva da administração à lei: 

a administração pública somente podia fazer aquilo que constava expressamente 

da norma.23 Toda medida jurídica seria mera subsunção ou execução de normas 

jurídicas já estabelecidas previamente, de maneira abstrata e exaustiva. Nesse 

período, foi impingido um valor sacramental à lei do parlamento, fundada na noção 

de vontade nacional ou popular e nas ideias racionalistas.24 Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho resume a ideia: “O pano de fundo deste pensamento é sempre a ideia 

de que a lei há de ser a expressão da Justiça, há de ter um conteúdo de Justiça”.25

18 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte 
especial. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 85-86; MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em 
evolução. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 144.

19 GARCíA DE ENTERRíA, Eduardo. Revolución francesa y administración contemporánea. 5. ed. Madrid: Civitas, 
1998. p. 21-25; SCHIRATO, Vitor Rhein. Algumas considerações atuais sobre o sentido de legalidade na 
Administração Pública. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de (Org.). O poder normativo das agências reguladoras. 
Rio de Janeiro: Forense, 2011.

20 Para uma evolução histórica do direito administrativo como uma sucessão de impulsos contraditórios, 
concluindo que há uma ilusão garantística na gênese do direito administrativo, v. BINENBOJM, Gustavo. 
Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do 
direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 37-52.

21 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 144.
22 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do direito público. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 75-76.
23 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 

administrativas. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 53.
24 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Princípio da legalidade e poder regulamentar no estado contemporâneo. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 225, jul./set. 2001, p. 114.
25 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O princípio da legalidade. Revista da Procuradoria Geral do Estado, 

São Paulo, v. 10, jun. 1977, p. 9-20.
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A partir dessas ideias, ainda hoje parcela da doutrina repete que a atividade 

administrativa é subordinada à vontade da lei positivamente imposta no Estado de 

Direito. A atividade administrativa seria exaustivamente sujeita à atividade legislativa, 

uma vez que é da atribuição da administração pública exclusivamente concretizar 

e individualizar as normas legais, caracterizadas pela abstração e generalidade, 

mediante a expedição de regulamentos de execução e de organização. Não haveria 

qualquer espaço para a edição de regulamentos delegados ou autônomos, com 

inovações no ordenamento jurídico. Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. 
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei 
não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 
autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”, para o 
administrador significa “deve fazer assim”.26

Nessa mesma linha, Celso Antônio Bandeira de Mello caracteriza a outorga 

legal de competências normativas à administração pública como um “procedimento 

abusivo, inconstitucional e escandaloso”, um descaso de “nossos legisladores (...) 

na mantença das prerrogativas do Poder em que se encontram”.27 Portanto, de 

acordo com essa tese, cabe à administração pública executar o que já foi previa-

mente estipulado em lei, sem nenhuma margem de atuação criativa. Essas duas 

opiniões retratam uma corrente doutrinária relevante no Brasil e compartilhada por 

vários outros administrativistas brasileiros.28 29

Como se percebe, essa tese adota um entendimento maximalista da lei, de-

fendendo que a lei deve prever todas as situações possíveis, sem deixar qualquer 

margem de atuação para os entes do Poder Executivo. Estes devem apenas executar 

a lei. A vinculação plena e absoluta à lei formal seria o único meio de se garantir 

a submissão da administração pública ao direito. Esta não poderia ter o mínimo 

espaço para deliberações. Como visto acima, essa corrente defende que todo e 

qualquer modelo que conceda competências normativas à administração pública, 

ainda que fundada na lei, seria irremediavelmente inconstitucional.

26 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 78.
27 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

p. 359.
28 DI PIETRO, Mari Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 95-96; 

FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 60; 
FAGUNDES, Miguel de Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1984. p. 3.

29 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138-143. O 
autor apresenta os motivos que, segundo ele, mantêm essa corrente ainda com muitos adeptos no Brasil: 
(i) resistência às ditaduras; (ii) suposição de inviabilidade de retirada da política da administração pública; 
(iii) sacralização da lei; e (iv) generalização da legalidade estrita para todo o direito administrativo.
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2.2 A crise da legalidade formal

A compreensão do princípio da legalidade com o conteúdo da vinculação 

positiva à lei, embora fosse adequada à concepção do Estado Liberal,30 passou a 

enfrentar sérias dificuldades de adequação com o aumento da complexidade do 

Estado.31 A noção de vinculação da administração pública estritamente à lei não é 

a concepção mais apropriada para o cumprimento da exigência da legalidade, uma 

vez que impossibilita uma atuação da administração consentânea com as relações 

sociais subjacentes que devem ser garantidas e protegidas pelo Estado. A partir 

do século XX, houve transformações econômicas e sociais que alteraram profun-

damente a sociedade e o Estado. Conforme destaca Sérgio Guerra, “[a] realidade 

dos sistemas político, social e econômico, com o passar dos tempos, se mostrou 

muito mais complexa do que supunha o ideário da ilustração”.32

Diante dessas transformações, a visão da lei com caráter quase sacramental 

vem sendo abandonada. Gustavo Binenbojm apresenta cinco razões básicas da crise 

da lei em geral e da legalidade administrativa em particular. A primeira, de ordem 

fática, consiste na proliferação ou inflação legislativa. O excesso de leis banalizou 

a lei, esvaziando-se o sentimento de respeito que se lhe nutriu durante o período 

iluminista. Esse fato acarreta na impossibilidade de conhecimento pleno da legislação. 

A segunda razão que contribuiu para a perda de importância da lei foi a constatação 

histórica de que esta pode, além de veicular injustiças, ser o próprio fundamento 

da barbárie. Com efeito, constata-se que a lei é insuficiente para trazer justiça e 

liberdade. Em terceiro lugar, a lei deixou de ser a principal forma de manifestação da 

vontade geral. As constituições ao redor do mundo ganham destaque como norma 

jurídica superior. A lei perde o seu protagonismo. A Constituição tem superioridade 

formal e axiológica. Além disso, a Constituição funciona, por vezes, como critério 

imediato da tomada de decisões administrativas. Uma quarta razão é a criação de 

atos normativos infraconstitucionais capazes de servirem de fundamento à atuação 

administrativa. Há novas esferas de normatização dotadas de maior celeridade. 

Esse fator é fundamental no âmbito da atuação regulatória do Estado. Por fim, a 

30 Parte da doutrina assevera que a vinculação positiva à lei, na qual a Administração Pública seria meramente 
executora da lei, não ocorreu na realidade dos fatos em nenhum momento histórico, v. MEDAUAR, Odete. O 
direito administrativo em evolução. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 126: “[D]ificilmente 
se sustentaria, na atualidade, a característica de mera executora da lei e alheia às decisões que deve 
aplicar; aliás, na prática jamais a Administração limitou-se a isso.”; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. 
Novo perfil da regulação estatal: Administração Pública de resultados e análise de impacto regulatório. Rio 
de Janeiro: Forense, 2015. p. 94: “Ocorre que a referida concepção de legalidade nunca correspondeu à 
realidade, sob pena de considerar que toda atuação administrativa foi, até o momento, mecânica e sem 
qualquer cunho criativo, limitando-se a executar aquilo que já estaria exaustivamente previsto na lei.”

31 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do direito público. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 77.
32 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 

administrativas. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 61.
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quinta razão é o controle, por parte do Poder Executivo, do processo legislativo, 

através de reservas de iniciativa legislativa de matérias relevantes, possibilidade 

de trancamento de pauta do Poder Legislativo e pela formação de sólidas bases 

parlamentares, capazes de aprovar projetos de interesse do governo.33

No cenário de perda de credibilidade da lei formal,34 no qual o Poder Legislativo 

já não tem condições de dar respostas satisfatórias,35 há outro fator relevante que 

agrava a crise da lei: a ampliação das atribuições normativas da administração 

pública. Com o passar do tempo, as obrigações constitucionais do Estado aumen-

taram e passaram por reformulações.36 O aumento progressivo da complexidade 

social e a substancial diversificação do papel do Estado contemporâneo tornaram 

as leis formais insuficientes e inadequadas para o atendimento das necessidades 

normativas da administração pública contemporânea.37 Diante das velocidades das 

mudanças sociais, a efetividade da lei formal é profundamente questionada, na 

medida em que ela não é instrumento capaz de atender às demandas sociais. O 

processo legislativo tradicional é essencialmente político, demasiadamente lento 

e generalista, sendo inapto a acompanhar a dinâmica social, especialmente no 

âmbito da regulação econômica. O legislador não tem condições de prever todas as 

possibilidades que serão apresentadas no mundo real. Consolidou-se a noção da 

incompletude intrínseca das leis, impotentes e incapazes que são para estabelecer, 

a priori e de maneira exaustiva, todos os atos que o administrador deve praticar 

para atender ao interesse público.38

Notadamente em relação a assuntos técnicos e específicos, com uma infinidade 

de variáveis, falta ao legislador a expertise necessária para legislar. No campo da 

regulação, o mundo de hoje demanda especialização e agilidade na edição dos 

atos normativos: as questões técnicas devem ser de responsabilidade de entidades 

administrativas próprias, com agentes públicos qualificados na matéria e procedi-

mentos para edição de atos normativos ágeis.39 Nesse sentido, Cabral de Moncada:

33 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucio-
nalização. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 131-142. Apresentando razões similares, v. BAPTISTA, 
Patrícia. Transformações do direito público. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 77-80.

34 CABRAL DE MONCADA, Luís S. Lei e regulamento. Coimbra: Coimbra, 2002. p. 148-153.
35 CYRINO, André Rodrigues. Delegações legislativas, regulamentos e administração pública. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018. p. 57.
36 SCHIRATO, Vitor Rhein. Algumas considerações atuais sobre o sentido de legalidade na Administração 

Pública. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de (Org.). O poder normativo das agências reguladoras. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011. p. 508.

37 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do direito público. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 79; 
SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 178-179.

38 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 
administrativas. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 162.

39 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Regulação jurídica, racionalidade e saneamento básico. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2011; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito administrativo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. p. 397; CYRINO, André Rodrigues. Direito constitucional regulatório: elementos para uma 
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[N]ão podia exigir do parlamento resposta para todos os problemas 
que apresentava uma sociedade cada vez mais complexa e em per-
manente estado de conflito. As soluções requeriam conhecimentos 
altamente especializados a que dificilmente o parlamento teria acesso 
e para além disso não se compadeciam com a morosidade do trabalho 
parlamentar. Só uma burocracia especialmente capacitada estaria à 
altura de fornecer soluções capazes, de acordo com parâmetros de 
produtividade e eficiência.40

A solução encontrada pelo legislador foi a criação de agências reguladoras, 

entidades administrativas descentralizadas, aparelhadas para conduzir as políticas 

públicas de determinado setor.41 Essas entidades editam regulamentos baseados 

no seu poder normativo advindo dos princípios inteligíveis legalmente previstos.

2.3 A releitura do princípio da legalidade

Como visto, a visão tradicional do princípio da legalidade de que a Administração 

Pública é mera executora da lei não corresponde à realidade atual. Com o incremento 

quantitativo e qualitativo das atividades estatais, torna-se cada vez mais difícil a 

previsão de um fundamento legal específico para cada forma de atuação estatal, 

o que impossibilitou a manutenção do entendimento da vinculação estrita à lei.42 

Por outro lado, a vinculação negativa à lei da administração pública, erigin-

do-se a noção de discricionariedade como o poder de agir da administração nos 

espaços livres de regulamentação legal, abriria um leque muito grande de opções 

ao administrador público infenso a qualquer controle. Com efeito, atualmente a 

doutrina fala em vinculação da administração pública ao direito como um todo, 

interpretação constitucionalmente adequada da Constituição econômica brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Processo, 2018. p. 244-248.

40 CABRAL DE MONCADA, Luís S. Lei e regulamento. Coimbra: Coimbra, 2002. p. 143.
41 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo estado regulador no Brasil: eficiência e legitimidade. São Paulo: 

Singular, 2017. p. 137; FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 4. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013. p. 150-151.

42 MOREIRA, Egon Bockmann; CAGGIANO, Heloisa Conrado. O poder normativo das agências reguladoras 
na jurisprudência do STF: mutação constitucional do princípio da legalidade?. Revista de Direito Público 
da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 43, jul./set. 2013: “A partir da análise destes julgados, 
constata se a construção de um conceito amplo de legalidade pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
que não se limita à concepção clássica originariamente adotada, nem à dita legalidade estrita. Por diversas 
razões, em especial a dinâmica da sociedade e a necessidade de adoção de medidas ágeis e tecnicamen-
te especializadas, reconhece se a constitucionalidade — à luz do princípio da legalidade — de se atribuir 
competência normativa a órgãos do Poder Executivo (dentre eles as agências reguladoras), sobretudo em 
vista da ineficácia da lei para os fins propostos em relação ao desempenho de certas funções pelo Estado. 
Destaque-se ainda, a relevância que o princípio da eficiência assume nesta conjuntura. Este novo sentido 
amplo atribuído ao princípio da legalidade pelo Supremo Tribunal Federal (que, conforme demonstrado, já 
vem sendo abordado pela doutrina), configura sério indício de verdadeira mutação constitucional em face 
da concepção clássica propagada, e aplica-se com perfeição à questão do poder normativo conferido às 
agências reguladoras”.
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em diferentes graus e distintos tipos de normas.43 É o denominado princípio da 

juridicidade. A atividade da administração pública continua vinculada ao direito. 

Se é certo que não deve haver uma vinculação exaustiva na lei, como previsão de 

todas as hipóteses de atuação estatal, salvo no caso de reserva constitucional 

de lei, também não pode deixar de haver parâmetros de controle da atuação 

administrativa. Não sendo possível a inteira programação legal da administração 

pública contemporânea, é forçoso, contudo, mantê-la totalmente subordinada aos 

princípios e regras do ordenamento jurídico.44 

Dessa forma, a atividade administrativa continua a depender de uma autorização 

constitucional ou legal. Essa autorização, entretanto, nem sempre precisa entrar 

nas minúcias do conteúdo do ato administrativo, como já se pretendeu. Basta que 

a lei contenha uma habilitação com parâmetros para que determinada autoridade 

administrativa exerça o poder normativo. O alargamento da noção de legalidade 

tem por fundamento a impossibilidade de previsão legal de todas as condutas 

possíveis da administração pública e a necessidade de ampliação do escopo do 

controle da atividade. Como consequência do princípio da juridicidade, ocorre a 

expansão das normas às quais a administração pública se encontra vinculada, com 

autorizações mais amplas e abertas para a atuação da administração pública.45 Em 

outras palavras, a juridicidade é uma via de mão dupla: serve tanto para restringir 

a ação da administração pública como para permitir a sua atuação, mesmo diante 

da ausência de autorização específica.46 47

3 Poder normativo das agências reguladoras

Feito o exame do princípio da legalidade de maneira geral, cumpre investigar 

como o poder normativo das agências reguladoras é operacionalizado pelas leis que 

criam tais entidades. É necessário examinar sucintamente as principais caracterís-

ticas das agências reguladoras, uma vez que elas têm uma forte correlação entre 

si e ajudam a explicar o poder normativo dessas entidades. Os atributos abaixo 

43 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitu-
cionalização. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 142-149 e 207-256.

44 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do direito público. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 82-85.
45 SCHIRATO, Vitor Rhein. Algumas considerações atuais sobre o sentido de legalidade na Administração 

Pública. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de (Org.). O poder normativo das agências reguladoras. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011.

46 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A concepção pós-positivista do princípio da legalidade. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, n. 236, abr./jun. 2004. p. 63.

47 CYRINO, André Rodrigues. Delegações legislativas, regulamentos e administração pública. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018. p. 63: “Em suma, a consagração do princípio da juridicidade, conquanto possua o mérito de 
atualizar o projeto do Estado de Direito no Direito Administrativo ao situá-lo na lógica do constitucionalismo, 
implica o fortalecimento do papel do Judiciário na revisão dos atos administrativos e das delegações 
legislativas”.
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descritos foram previstos a fim de conceder instrumentos jurídicos para que a 

agência reguladora possa regular o setor com neutralidade e insulamento político.48

3.1 As principais características das agências reguladoras

As agências reguladoras são constituídas sob a forma de autarquia e, con-

sequentemente, têm personalidade jurídica de direito público, sujeitas ao artigo 

37, XIX, da Constituição Federal.49 A sua criação somente pode ocorrer por lei 

específica. São denominadas de autarquias especiais em razão de prerrogativas 

e características específicas. A instituição de um regime especial visa preservar 

as agências reguladoras de ingerências políticas. Com efeito, procurou-se conferir 

determinado espaço de discricionariedade com prevalência de juízos técnicos em 

detrimento de valorações sujeitas à política partidária.50 51 Tais entidades receberam 

autonomia político-administrativa e autonomia econômico-financeira.

Para fins do presente trabalho, interessa-nos examinar o primeiro aspecto. As-

sim, em relação à autonomia político-administrativa, as leis instituidoras de agências 

reguladoras preveem a estabilidade reforçada dos dirigentes e a impossibilidade 

de interposição de recurso hierárquico impróprio em face das decisões da agência 

reguladora para o respectivo ministério ou secretaria. Ambos os aspectos geraram 

grande controvérsia jurisprudencial, cabendo explicar brevemente a discussão e o 

estado atual da jurisprudência do STF.

Quanto à impossibilidade de exoneração de seus dirigentes ad nuttum, 

estabeleceu-se a sua nomeação para um mandato fixo, não coincidente com o 

mandato do chefe do Poder Executivo. Esse primeiro aspecto foi objeto de grande 

controvérsia – como ainda é hoje o poder normativo. Em razão da novidade à épo-

ca, inicialmente o STF já considerou inconstitucional esse reforço de autonomia, 

argumentando violação ao poder de direção do presidente de República sobre toda 

48 O Tribunal de Contas da União (TCU) chegou à conclusão de que, na prática, “não há os sustentáculos 
mínimos para os Diretores/Conselheiros das agências tomarem decisões estritamente técnicas, transparentes 
e livre de ingerências” (Acórdão nº 240/2015).

49 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998): [...] XIX 
– somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de 
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as 
áreas de sua atuação.

50 BARROSO, Luís Roberto. Agências reguladoras. Constituição, transformações do Estado e legitimidade 
democrática. In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (Org.). Uma avaliação das tendências contemporâneas 
do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 174.

51 Sobre o risco da utilização do argumento das capacidades institucionais, v. LEAL, Fernando; ARGUELHES, 
Diego Werneck. Dois problemas de operacionalização do argumento das “capacidades institucionais”. 
Revista de Estudos Institucionais, v. 2, p. 192, 2016.
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a administração pública.52 Contudo, esse entendimento foi revertido em sede de 

medida cautelar no âmbito da ADI nº 1.949, a partir das considerações do voto 

vencido proferido pelo ministro Victor Nunes Leal.53 Em 2014, esse novo entendi-

mento foi confirmado no julgamento do mérito da referida ação direta.

O segundo aspecto da autonomia político-administrativa, isto é, a impossibi-

lidade de interposição de recurso hierárquico impróprio em face das decisões da 

agência reguladora para o respectivo ministério ou secretaria, também gerou con-

trovérsia doutrinária.54 Porém, não há decisão do STF que invalide tal previsão nas 

leis que criaram as agências reguladoras. Essa característica está intrinsecamente 

atrelada à competência normativa das agências. Isso porque tal função restaria 

seriamente comprometida se fosse possível um órgão administrativo externo à 

agência reguladora rever as suas decisões e atos normativos.

As leis que instituíram as agências reguladoras concederam-lhes funções 

normativas com largo espectro, sendo este aspecto um dos mais polêmicos. A 

questão central reside na possibilidade de a lei abrir espaço amplo aos agentes 

administrativos para que editem atos normativos, a partir de parâmetros legais 

abrangentes, transferindo competência para disciplinar determinadas questões 

técnicas a entidades administrativas. O problema pode ser reconduzido ao nível 

de detalhamento exigido pelo princípio da legalidade, previsto nos artigos 5º, II, 

e 174, ambos da Constituição Federal, que dispõem: “Ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” e “[c]omo agente 

normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, 

as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado”.

3.2  O poder normativo das agências reguladoras e as 
reservas de lei 

No capítulo anterior, já foi examinada a reconfiguração do princípio da legalidade 

no Estado contemporâneo. Neste momento, compete analisar em específico a 

correlação entre o poder normativo das agências reguladoras e as reservas de lei. 

52 Esse entendimento resultou na edição da Súmula nº 25 do STF, que dispõe: “A nomeação a termo não 
impede a livre demissão, pelo Presidente da República, de ocupante de cargo dirigente de autarquia”.

53 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 
p. 213-215.

54 Para análise da controvérsia e de seus argumentos, v. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito admi-
nistrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 219-222.
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O princípio da legalidade pode se manifestar através de duas formas básicas: 

(i) como princípio da preferência de lei; ou (ii) como princípio da reserva de lei.55 

O princípio da preferência de lei significa a impossibilidade de o administrador 

contrariar o disposto em lei. Os atos que violarem a previsão legal serão conside-

rados ilegais e inválidos. Dessa forma, seja por violação a um requisito legal claro 

e específico ou a um dispositivo legal que prevê um objetivo a ser atingido pela 

agência reguladora, os atos normativos infralegais devem estar em consonância 

com a lei. Registre-se que a preferência de lei, de forma alguma, impede a existên-

cia da reserva de administração e da reserva de regulação. Há algumas matérias 

sujeitas constitucionalmente à reserva de administração56 e há casos sujeitos a 

uma subespécie de reserva de administração, que vem sendo denominada de 

reserva de regulação.57 

A reserva de regulação envolve a existência de certos espaços de competência 

decisória exclusiva da entidade reguladora.58 Isso foi decidido pelo STF na ADI nº 

5.501. O ministro Luís Roberto Barroso consignou que “[e]sse domínio legítimo 

de atuação administrativa da Anvisa, balizado pela lei, deve ser respeitado pelas 

diferentes instâncias de controle, inclusive pelo Poder Legislativo”. Nesse sentido, 

embora caiba ao Poder Legislativo editar lei criando a agência reguladora e prevendo 

as suas competências normativas, uma vez concluído isso, não cabe ao referido 

órgão, de forma pontual e específica, alterar a normatização feita pela agência 

reguladora. Houve uma mutação constitucional do princípio de preferência de lei 

em favor de atos normativos editados pela entidade administrativa – no caso, a 

agência reguladora – com maior capacidade institucional para regular a matéria.

Já o princípio de reserva de lei determina que certas matérias só poderão 

ser tratadas por lei, em sentido formal ou material, de acordo com os termos da 

Constituição Federal. Em sentido formal, significa que somente a lei editada pelo 

55 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitu-
cionalização. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 153.

56 Para aprofundamento das matérias sujeitas à reserva de administração, confira-se: CYRINO, André Rodrigues. 
O poder regulamentar autônomo do Presidente da República: a espécie regulamentar criada pela EC 
32/2001. Belo Horizonte: Fórum, 2005. Recentemente, o autor reafirmou a sua posição e rebateu críticas 
anteriores: CYRINO, André Rodrigues. Delegações legislativas, regulamentos e administração pública. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018. p. 120-139; BLATTER, Stephanie. O reconhecimento da reserva do regulador no 
ordenamento jurídico brasileiro a partir do julgamento do caso da fosfoetanolamina sintética pelo STF. In: 
GUERRA, Sérgio (Org.). Teoria do Estado Regulador. Curitiba: Juruá, 2016. v. II, cap. 2-3, p. 268-273.

57 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas admi-
nistrativas. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 138; FONSECA, Francisco José Defanti. Reserva de 
regulação da Administração Pública. In: GUERRA, Sérgio (Org.). Teoria do Estado Regulador. v. II. Curitiba: 
Juruá, 2016. p. 153-159.

58 Para aprofundamento do tema, v. FONSECA, Francisco José Defanti. Reserva de regulação da Administração 
Pública. In: GUERRA, Sérgio (Org.). Teoria do Estado Regulador. v. II. Curitiba: Juruá, 2016. p. 131-162.
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Poder Legislativo pode tratar do assunto,59 enquanto, em sentido material, é exigido 

ato normativo com força de lei. Uma segunda classificação divide a reserva de lei 

em relativa e absoluta: naquela, a Constituição Federal não exige que o legislador 

esgote o assunto; já nesta, há a necessidade de a lei ser exauriente. Uma terceira 

espécie qualifica a reserva de lei em qualificada e não qualificada, incidindo aquela 

quando o texto constitucional especifica a finalidade ou objetivo da lei que restringe 

direitos fundamentais.60

No âmbito do direito administrativo, não há qualquer norma constitucional que 

imponha uma reserva de lei absoluta genérica para os atos normativos editados 

pelas agências reguladoras. O conceito de reserva absoluta envolve uma proposta 

impossível.61 O constituinte fez opção por restrições pontuais, pela criação de reservas 

específicas de lei para inúmeras decisões.62 Portanto, além dos casos de reserva de 

lei constitucionalmente previstos, não há vedação para que seja editado ato normativo 

infralegal pela agência reguladora com base na ampla autorização da lei que a rege. 

Não há qualquer inconstitucionalidade nisso. A Constituição Federal não 

contém – como não tinham as anteriores – norma reservando ao Legislativo o 

monopólio de toda e qualquer ação normativa.63 Sendo assim, cabe ao legislador 

escolher o grau de abstração da lei: promulgando uma lei analítica, que diminua 

a margem de apreciação da agência reguladora ou, diversamente, uma lei-quadro, 

apenas com parâmetros, standards e objetivos a serem alcançados, aumentando 

a discricionariedade na atuação da entidade administrativa. Em ambos os casos, 

a base da escolha regulatória deve ser técnica.64

Somente em relação às matérias sujeitas à expressa reserva de lei, conforme 

disposição constitucional, há obrigatoriedade de somente a lei tratar do assunto 

inteiramente, sem possibilidade de delegação normativa para autoridades adminis-

trativas, ainda que com base em critérios legais. A discussão acerca da validade das 

59 Um exemplo da jurisprudência do STF refere-se à impossibilidade de medida provisória diminuir espaços 
especialmente protegidos. Assim, qualquer alteração em seus limites só pode ser feita por meio de lei em 
sentido formal, conforme determina o artigo 225, §1º, inciso III, da Constituição Federal (ADI nº 4.717).

60 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitu-
cionalização. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 153-158.

61 CYRINO, André Rodrigues. Delegações legislativas, regulamentos e administração pública. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018. p. 246-247: “Ademais, não há norma constitucional que indique tal obrigação legislativa de 
minudenciar seus comandos. A Constituição exige lei em diversos casos. Por exemplo: ela exige lei para 
que haja restrição ao exercício de atividade econômica (art. 170, parágrafo único). Mas não especifica o 
quanto de lei é necessário”.

62 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 177.
63 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 177.
64 GUERRA, Sérgio. Evolução das escolhas administrativas: da self-execution law à regulação. In: GUERRA, 

Sérgio (Org.). Teoria do Estado Regulador. v. II. Curitiba: Juruá, 2016. p. 21. O autor defende a categoria da 
escolha regulatória com base na reflexividade administrativa em detrimento da tradicional discricionariedade. 
Para aprofundamento, v. GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria 
sobre as escolhas administrativas. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 239-279.
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leis administrativas deve ser feita “a partir das normas constitucionais instituidoras 

de reservas específicas de lei e, por outro lado, pela identificação de soluções 

jurídicas capazes de dirigir consistentemente a ação administrativa”.65 Uma dessas 

soluções, os princípios inteligíveis, será aprofundada no próximo tópico.

3.3  O poder normativo das agências reguladoras e os 
princípios inteligíveis

As leis que regem as agências reguladoras conferem autonomia para essas 

entidades editarem atos normativos, dotados de conteúdo técnico e respeitados os 

parâmetros (standards) legais, no âmbito do setor regulado. A intenção é despolitizar 

o respectivo setor, retirando da esfera política e transferindo ao corpo técnico da 

agência a atribuição de normatizar o setor regulado,66 que pode ser uma atividade 

econômica ou a prestação de um serviço público.

Tais leis possuem baixa densidade normativa, estabelecendo apenas finalidade 

e parâmetros genéricos a fim de propiciar o desenvolvimento de normas setoriais 

aptas a, com autonomia e agilidade, regular a complexa e dinâmica realidade 

social.67 Trata-se de fenômeno abrangente, incluindo países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, países com e sem histórico de ditadura, tendo mais a ver com 

as características do Estado contemporâneo.68 Para que se possa compreender 

melhor a dimensão e o sentido dos princípios inteligíveis, é relevante analisar 

alguns exemplos previstos nas leis das agências reguladoras. Na forma do artigo 

3º, inciso VIII, da Lei nº 9.427/1996, cabe à ANEEL:

Estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os agen-
tes e a impedir a concentração econômica nos serviços e atividades 
de energia elétrica, restrições, limites ou condições para empresas, 
grupos empresariais e acionistas, quanto à obtenção e transferência 
de concessões, permissões e autorizações, à concentração societária 
e à realização de negócios entre si.

Conforme dispõe o artigo 19, caput e incisos IV, X, XII, da Lei nº 9.472/1996, 

à Anatel:

Compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do 
interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações 

65 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros. 2012. p. 169.
66 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: Administração Pública de resultados 

e análise de impacto regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 150.
67 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 439.
68 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 179.
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brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, 
impessoalidade e publicidade, e especialmente: expedir normas quanto 
à outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações 
no regime público; expedir normas sobre prestação de serviços de 
telecomunicações no regime privado; e expedir normas e padrões a 
serem cumpridos pelas prestadoras de serviços de telecomunicações 
quanto aos equipamentos que utilizarem.

Em relação à ANCINE, os princípios inteligíveis constam do artigo 6º, incisos IX e X, 

da Medida Provisória nº 2.228-1/2001, bem como do artigo 3º da Lei nº 12.485/2011, 

prescrevendo que a agência tem como objetivos:

Garantir a participação das obras cinematográficas e videofonográficas 
de produção nacional em todos os segmentos do mercado interno e 
estimulá-la no mercado externo e estimular a capacitação dos recursos 
humanos e o desenvolvimento tecnológico da indústria cinematográfica 
e videofonográfica nacional.69 

Segundo o STF, os poderes normativos estão previstos nos artigos 9º, parágrafo 

único, 21 e 22 da Lei no 12.485/2011, que consignam: 

As atividades de programação e de empacotamento serão objeto de 
regulação e fiscalização pela Agência Nacional do Cinema - Ancine 
no âmbito das competências atribuídas a ela pela Medida Provisória  
no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001;

Em caso de comprovada impossibilidade de cumprimento integral do 
disposto nos arts. 16 a 18, o interessado deverá submeter solicita-
ção de dispensa à Ancine, que, caso reconheça a impossibilidade 
alegada, pronunciar-se-á sobre as condições e limites de cumprimen-
to desses artigos;

Regulamentação da Ancine disporá sobre a fixação do horário nobre, 
respeitado o limite máximo de 7 (sete) horas diárias para canais de 
programação direcionados para crianças e adolescentes e de 6 (seis) 
horas para os demais canais de programação.70

69 O art. 3º da Lei nº 12.485/2011 também enumera princípios inteligíveis: “A comunicação audiovisual de 
acesso condicionado, em todas as suas atividades, será guiada pelos seguintes princípios: I - liberdade 
de expressão e de acesso à informação; promoção da diversidade cultural e das fontes de informação, 
produção e programação; III - promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira; IV - estímulo à produção 
independente e regional; V - estímulo ao desenvolvimento social e econômico do País; VI - liberdade de 
iniciativa, mínima intervenção da administração pública e defesa da concorrência por meio da livre, justa 
e ampla competição e da vedação ao monopólio e oligopólio nas atividades de comunicação audiovisual 
de acesso condicionado. Parágrafo único. Adicionam-se aos princípios previstos nos incisos deste artigo 
aqueles estabelecidos na Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, 
aprovada pelo Decreto Legislativo nº 485, de 20 de dezembro de 2006”.

70 Há inúmeros outros exemplos. Confira-se a amplitude dos princípios inteligíveis previstos nas leis de 
regência das demais agências reguladoras: (i) o art. 4º, II, da Lei nº 9.984/2000 dispõe que “[a] atuação 
da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos 
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Todas as agências reguladoras possuem competências baseadas nos prin-

cípios inteligíveis, isto é, em normas de baixa densidade normativa, muitas vezes 

meramente habilitadoras de competência, devendo essas entidades exercer as 

competências legalmente outorgadas nas respectivas leis. Alexandre Santos de 

Aragão leciona que:

As leis com estas características não dão maiores elementos pelos 
quais o administrador deve pautar a sua atuação concreta ou regu-
lamentar, referindo-se genericamente a valores morais, políticos e 
econômicos existentes no seio da sociedade (saúde pública, utilidade 
pública, suprimento de mercado interno, boas práticas da indústria, 
competição no mercado, preços abusivos, continuidade dos serviços 
públicos, regionalização, etc.). Assim, confere à Administração Pública 
um grande poder de integração do conteúdo da vontade do legislador, 
dentro dos quadros por ele estabelecidos.71

Ao longo do presente trabalho, viu-se que esse amplo poder normativo auto-

rizado pelas leis e exercido pelas agências reguladoras é uma realidade no Estado 

contemporâneo. A jurisprudência do STF já referendou o poder normativo através 

dos princípios inteligíveis, confirmando a legitimidade dos atos normativos baseados 

em parâmetros amplos.72 73 Em 2018, o STF tornou a enfrentar o problema e, de 

forma mais detida, analisou a validade dos princípios inteligíveis constantes da Lei nº 

12.485/2011 (novo Marco Regulatório da Televisão por Assinatura). Após discorrer 

sobre as alterações do princípio da legalidade, o relator ministro Luiz Fux asseverou:

A bem de ver, a técnica legislativa empregada no diploma em exame 
é exatamente aquela típica do Estado regulador contemporâneo, em 
que a lei define as metas principais e os contornos da atividade do 
órgão regulador, cometendo-lhe (nestes limites e sob o controle do 

Hídricos e será desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe disciplinar, em caráter normativo, 
a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de 
Recursos Hídricos”; (ii) consoante o art. 24, IV, da Lei nº 10.233/2001, “[c]abe à ANTT, em sua esfera de 
atuação, como atribuições gerais: elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias 
e terminais, garantindo isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação de serviços de transporte, 
mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição”, e o art. 27, VI, da mesma lei, “[c]abe 
à ANTAQ, em sua esfera de atuação: elaborar e editar normas e regulamentos relativos à prestação de 
serviços de transporte e à exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária, garantindo isonomia no seu 
acesso e uso, assegurando os direitos dos usuários e fomentando a competição entre os operadores”. O 
mesmo padrão pode ser observado em relação à ANVISA (Lei nº 9.782/1999, art. 7º, III, IV), à ANS (Lei 
nº 9.961/2000, art. 4º, II, VII, XIV; Lei nº 9.656/98, art. 8º), à ANP (Lei nº 9.478/1997, art. 1º, I, IX, X; 
art. 2º, I, II; art. 8º, I) e à ANAC (Lei nº 11.182/2005, art. 8º, XIII, XIV, XXI).

71 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 441.

72 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1.668-MC.
73 A tendência de delegação legislativa ocorre em outras áreas do direito público, como, por exemplo, no 

âmbito do direito tributário, v. ADI nº 2.304.
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Judiciário e do próprio Legislativo) margem relativamente ampla de 
atuação. E, como também já apontado, é bom que assim o seja, na 
medida em que (i) a matéria, de um lado, se reveste de significativo 
dinamismo, como denotam as tendências de convergência tecnológica 
que tornaram obsoleta a legislação nacional anterior, e (ii) a disciplina 
do setor audiovisual, em diferentes aspectos, suscita questões de 
elevada complexidade técnica, a exigir conhecimento especializado, 
como aquele titularizado pela ANCINE. Nesse cenário, exigir que a lei 
formal esgote o conteúdo normativo aplicável à espécie é tanto impra-
ticável quanto desaconselhável, reconduzindo-nos a um paradigma de 
legalidade criado para um perfil de Estado que já não existe mais.74

Não há exigência constitucional de exaustividade da lei. Portanto, verifica-se 

que essa técnica legislativa de previsão legal dos princípios inteligíveis para pautar 

a atuação normativa das agências reguladoras é constitucional. Ademais, o Poder 

Judiciário precisa ter cautela redobrada ao declarar a inconstitucionalidade de leis – 

verdadeiros marcos regulatórios de determinados setores regulados – que atribuam 

poderes normativos às agências reguladoras.75 Há graves riscos e inconvenientes 

inerentes à tentativa de tolher, pela via judicial, os espaços de discricionariedade 

das instâncias administrativas, o que exigiria um tratamento exaustivo dos diferentes 

assuntos no plano legislativo.

Assim, a discussão sobre a suposta impossibilidade de edição de ato normativo 

com caráter inovador desvirtua o foco do problema. Como bem observado por André 

Cyrino, “[a] defesa de uma legalidade exauriente no Direito Administrativo é ilusória 

e impede que se discutam outros meios de efetivamente conter o arbítrio, tais como 

a processualização alargada e a instituição de meios de controle”.76 Dessa forma, 

a validade da edição de atos normativos com base em princípios inteligíveis não 

pode isentar o legislador de prever parâmetros suficientes o bastante para que haja 

o controle de validade dos atos normativos expedidos pela agência reguladora. A 

administração pública deve respeitar as balizas legais. Os seus atos, executivos 

e normativos, são controlados com base nelas. Nessa hipótese, “o que temos na 

realidade, é a execução pela Administração Pública da Lei, que, contudo, deixou 

de estabelecer maiores detalhamentos quanto à matéria legislada, fixando apenas 

standards e finalidades gerais”.77

74 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4.923.
75 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na 

adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 123-164; MARQUES NETO, Floriano 
Peixoto de Azevedo. Pensando o controle da atividade de regulação estatal. In: GUERRA, Sérgio (Org.). 
Temas de direito regulatório. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. p. 201.

76 CYRINO, André Rodrigues. Delegações legislativas, regulamentos e administração pública. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018. p. 247.

77 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 444.
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Retomando a ideia de que a juridicidade é uma via de mão dupla (item 2.3, 

acima), o exercício de competências amplas por entidades descentralizadas da 

administração pública, notadamente normativas, deve observar certas condições, 

respeitando (i) as reservas constitucionais específicas de lei; (ii) os comandos 

dos princípios inteligíveis; (iii) as exigências institucionais ou processuais; (iv) 

os condicionamentos previstos em lei. Essa conduta é perfeitamente compatível 

com o pressuposto essencial do direito público: a possibilidade de controle da 

administração pública.78

3.4  A divisão entre a instituição de política pública e a 
competência regulatória

Assentada a validade do poder normativo das agências reguladoras e dos 

princípios inteligíveis em abstrato, passa-se à análise de caso julgado pelo STF, que 

examinou, em concreto, a validade de ato normativo expedido por agência reguladora. 

Como será possível observar, a admissão de padrões legais amplos para habilitar 

a edição de atos normativos não elimina as controvérsias jurídicas, notadamente 

a divisão entre a instituição de política pública e a competência regulatória.79

A Lei nº 9.782/1999 prevê no seu inciso XV do artigo 7º a competência da 

ANVISA para “proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição 

e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação 

pertinente ou de risco iminente à saúde”. Com base nesse princípio inteligível, a 

agência editou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 14, de 15 de março de 

2012, a fim de proibir a venda de cigarros com adição de aroma e sabor artificial.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ajuizou a ADI nº 4.874 contra a 

RDC nº 14/2012 alegando, em síntese, que a mencionada resolução alargou de 

modo ilegítimo a competência da ANVISA, a ponto de proibir substâncias que não 

geram riscos excepcionais e urgentes à saúde, uma vez que os ingredientes não 

trazem riscos adicionais à saúde dos consumidores. Ainda de acordo com esse 

entendimento, não existe previsão na lei de criação da agência que a permita proibir 

qualquer produto derivado do tabaco. 

Por outro lado, a ANVISA sustentou que os aditivos de sabor não fazem mais 

mal ao organismo que um cigarro sem eles, mas são usados para atrair novos 

fumantes, principalmente os mais jovens. Além disso, apontou que o número de 

78 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 180.
79 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 251-

257: “A delimitação das fronteiras de uma política pública tem sempre um componente aleatório. [...]. 
Vê-se, portanto, neste ponto, que a exteriorização da política pública está muito distante de um padrão 
jurídico uniforme e claramente apreensível pelo sistema jurídico”.
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marcas de cigarro com sabor disponíveis no mercado quase dobrou entre 2007 e 

2010 – de 21 para 40. Cerca de 600 aditivos são usados na fabricação de cigar-

ros – 10% da massa de um cigarro é, na verdade, composta por aditivos. Também 

alegou que a Lei nº 9.782/1999 concede poderes normativos de forma ampla. 

Assim, o exercício do poder normativo consistiu na implementação das diretrizes, 

finalidades, objetivos e princípios expresso na Constituição e na legislação setorial.

A questão debatida envolve os limites dos poderes normativos da ANVISA. O 

presidente da agência à época, Jarbas Barbosa, defendeu a normatização a partir 

de uma análise mais ampla do problema:

O problema não é a questão só específica do cigarro saborizado, é 
o que a indústria do tabaco por meio da CNI questiona é o próprio 
marco regulatório. Se a tese deles estiver correta é como se a gente 
só pudesse fazer regulação se algo ficar comprovado que faz mal. No 
mundo inteiro o sistema regulatório na área de saúde vai ao contrário, 
no sentido de buscar ter um marco regulatório que previna o risco. Vai 
muito além da questão da saborização específica.80

Enquanto no julgamento da ADI nº 5.501, o STF reconheceu um âmbito de 

reserva de regulação em favor da ANVISA ao declarar a inconstitucionalidade de lei 

específica que autorizava a comercialização e o uso de fosfoetanolamina sintética, 

contrária a ato normativo expedido pela agência – neste caso em exame, não houve lei 

específica editada pelo Congresso Nacional em sentido contrário à RDC nº 14/2012. 

Todavia, a discussão é similar, mas sob outro viés: naquele caso, discutiu-se uma 

possível invasão de competência do Poder Legislativo nas atribuições da agência 

reguladora; já neste, discute-se uma possível invasão de competência da agência 

reguladora no âmbito do Poder Legislativo. No fim das contas, a questão é análoga: 

qual é o âmbito de competência normativa da agência reguladora?

A matéria dividiu o Plenário do STF em cinco ministros de um lado e cinco 

ministros do outro,81 o que demonstra a complexidade da matéria. Com essa 

votação, foi mantida a validade do ato normativo.

De um lado, asseverou-se que a ANVISA teria atuado em conformidade com 

os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, expresso na observância 

do marco legal vigente, em estrita atenção à competência normativa, agindo de 

modo a incrementar a proteção da saúde e o acesso ao direito à informação ao 

definir normas e padrões técnicos sobre limites máximos de alcatrão, nicotina e 

80 Disponível em: https://www.jota.info/justica/stf-deve-analisar-poder-de-regulacao-de-agencias-em-
marco-28122016. Acesso em: 4 ago. 2018.

81 O ministro Luís Roberto Barroso declarou-se impedido.
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monóxido de carbono no cigarro e restringir o uso dos denominados aditivos nos 

produtos fumígenos derivados do tabaco. 

A corrente contrária formou-se no sentido de que a ANVISA teria extrapolado 

suas prerrogativas, atuando em afronta ao princípio da legalidade, bem como à 

centralização política governamental do Congresso Nacional. Ademais, a agência 

teria desrespeitado o modelo federal das agências reguladoras no Brasil. A legislação 

de criação da agência em comento não teria permitido que ela proibisse qualquer 

espécie de produto derivado do tabaco, seja quanto à fabricação, à comercializa-

ção, à importação ou ao uso. A ANVISA pode controlar e fiscalizar o setor, mas o 

Congresso Nacional teria autorizado a fabricação, a comercialização, a importação 

e o uso do referido produto.

Nesse caso, o empate no julgamento do STF manteve, por uma margem mínima, 

a RDC nº 14/2012 em vigor. Contudo, esse caso bem demonstra a linha tênue 

existente entre a agência reguladora seguir os princípios inteligíveis constantes da 

lei ou, por outro lado, extrapolar e normatizar a própria política pública do setor 

regulado, cuja competência cabe ao Poder Legislativo.82

4 Conclusão

O princípio da legalidade passou por transformações ao longo dos anos. O 

entendimento prevalecente na época do iluminismo não é mais consentâneo com 

a realidade atual. A ideia de vinculação exaustiva à lei em todas as situações é 

irreal e inviável na prática contemporânea. O exercício do poder normativo a partir 

de parâmetros abertos é compatível com os objetivos do direito público: controle 

da administração pública.

Os princípios inteligíveis constantes das leis que criam as agências regula-

doras não violam, por si sós, o princípio da legalidade, que passou por alterações 

sobre o seu alcance e sua compreensão. O princípio da legalidade impõe que a 

atuação administrativa seja realizada em virtude de lei, sem especificar o nível 

82 “[A]o fazer a interpretação das normas legais e constitucionais envolvidas, o intérprete pode pender para 
uma linha que resulte mais restritiva ou mais favorável à ação administrativa que esteja em pauta. Mas o 
debate extrapola em muito o plano das concepções mais abstratas, avançando para questões bem mais 
focadas, relativas ao conteúdo mínimo exigível de cada lei, em função do setor ou matéria que ela regule. 
Propostas de bloqueio geral da ação criada da Administração (ação que se realizar por meio, por exemplo, 
dos chamados regulamentos autorizados) não devem fazer parte da agenda do desenvolvimento institucional 
brasileiro. Nossas prioridades têm de ser outras, ligadas à discussão sobre o modo como está estruturada 
a Administração Pública (organização administrativa), o modo como ela decide (processos administrativos) 
e o modo como é controlada externamente. A grande missão do administrativista contemporâneo não 
é tolher a criação administrativa para defender o máximo de espaço para o legislador, mesmo contra a 
vontade deste. É assegurar que o Direito, em suas múltiplas formas, influa sobre o espaço de deliberação 
administrativa, mas sem monopolizá-la.” SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São 
Paulo: Malheiros, 2012. p. 181.
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de detalhamento da lei. Cabe ao legislador promulgar leis com maior ou menor 

densidade normativa. 

O poder normativo das agências reguladoras é oriundo da própria lei de cria-

ção da agência ou de lei posterior que altere o regime jurídico. Em geral, a função 

regulatória é adequadamente exercida com base em dispositivos legais que dão 

ampla margem para a edição de atos normativos. Em tais leis, as normas legais 

preveem os princípios inteligíveis. 

A administração pública continua sendo suscetível de controle através de outros 

mecanismos, consentâneos com a realidade atual: não pode haver violação aos 

limites da lei, sob pena de o ato normativo expedido pela agência ser considerado 

inválido. Porém, como exposto, por vezes a definição de tais limites encontra-se 

em uma linha tênue.

A decisão pela constitucionalidade em abstrato dos poderes normativos a 

partir de princípios inteligíveis demonstra a inexistência de violação ao atual enten-

dimento acerca do princípio da legalidade e confirma prática reiterada de todas as 

agências reguladoras e a própria realidade do Estado contemporâneo, viabilizando 

a regulação de serviços públicos e de várias atividades privadas.

Dessa forma, o reconhecimento do julgado acerca da constitucionalidade dos 

princípios inteligíveis garante a atuação dinâmica das agências reguladoras, o que 

seria inviável se houvesse uma reserva absoluta de lei em todas as hipóteses.

Abstract: Regulatory agencies exercise normative power on the basis of legal norms that, in a broad 
and abstract way, provide for what the doctrine has agreed to call intelligible principles. The intelligible 
principles only establish parameters and objectives to be achieved by the regulatory agency. The legislator 
only fixes beacons to the regulatory agency, although broad, sometimes based only on standards. 
There is a certain tension of intelligible principles with the classical meaning of the principle of legality, 
which provides that Public Administration cannot have any room for creation. Thus, some administrative 
authors consider this legislative technique unconstitutional. They advocate a maximalist view of the law: 
administrative entities should only enforce the law. This article demonstrates that the use of intelligible 
principles is constitutional and in line with current reality, and that there are other control mechanisms 
of the Public Administration.

Keywords: Regulation. Regulatory agencies. Normative power. Principle of legality. Intelligible principles.
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Notas sobre mediação, conciliação 
e as funções da advocacia pública: 
uma perspectiva à luz do direito 
administrativo contemporâneo

Flávio Amaral Garcia
Procurador do Estado do Rio de Janeiro. Doutor em Direito Público pela Universidade de 
Coimbra. Professor de Direito Administrativo da FGV/RJ, EMERJ E ESAP. Sócio do Escritório 
Tauil & Chequer Advogados.

Resumo: O presente artigo aborda como os métodos alternativos de solução de conflito ganharam 
espaço no direito administrativo contemporâneo, em especial no âmbito de atuação das advocacias 
públicas. O artigo constata que o processo administrativo não assumiu, nas últimas décadas, o prota-
gonismo que merecia na solução dos conflitos, sendo substituído pela excessiva judicialização dessas 
demandas. Existe, contudo, uma mudança de postura das advocacias públicas com a valorização 
da consensualidade e percepção de que devem exercer importante papel na mediação de conflitos, 
evitando o encaminhamento desnecessário de demandas ao Poder Judiciário. O artigo mostra como a 
mediação e a conciliação têm exercido importante papel na prevenção e resolução de conflitos junto 
à administração pública, e auxiliado a advocacia pública a desenvolver uma atuação proativa, voltada 
para a advocacia preventiva.

Palavras-chaves: Direito administrativo. Consensualidade. Advocacia pública. Negociação. Mediação. 
Arbitragem.

Sumário: 1 O direito administrativo, o princípio da jurisdição una e o excesso de judicialização – 2 A con-
sensualidade e a mudança de postura das advocacias públicas – 3 Mediação e conciliação – 4 A advoca-
cia pública do século XXI: desafios e perspectivas – 5 Breves conclusões – Referências

1  O direito administrativo, o princípio da jurisdição una e o 
excesso de judicialização

No Brasil, de modo geral, a construção do direito administrativo foi essen-

cialmente doutrinal.1 Na origem, os administrativistas buscavam beber na fonte 

1 Conforme anota Maria Sylvia Zanella di Pietro: “Enquanto, no Direito Francês, o direito administrativo era de 
formação pretoriana, jurisprudencial, adaptável de forma mais flexível ao interesse público sempre cambiante, 
pelo trabalho criativo da jurisprudência, no Brasil essas mesmas teorias e princípios foram incorporados 
ao direito positivo” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 500 anos de Direito Administrativo Brasileiro. In: 
CADERNOS de Direito e Cidadania II (IEDC). São Paulo: Artchip, 2000. p. 62). No mesmo sentido leciona 
Fernando Dias Menezes de Almeida: “De um lado, os autores brasileiros – isso se aplica particularmente 

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.05
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da jurisprudência firmada no Conselho de Estado e na própria doutrina francesa. 

Esse aspecto histórico é deveras relevante para compreender a formação dos 

nossos institutos.

Algumas características bastante relevantes dessa origem francesa ainda se 

apresentam marcantes na nossa práxis administrativa: (i) assimetria em relação ao 

direito privado; (ii) princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado; (iii) princípio da indisponibilidade do interesse público; e (iv) imperatividade. 

Bem verdade que, se antes tais premissas eram consideradas absolutas, 

hodiernamente essas caraterísticas vêm sendo temperadas por visões mais 

contemporâneas e revisitadas por meio de estudos e investigações doutrinárias 

que lançam um olhar próprio do direito administrativo do século XXI e das suas 

constantes mutações.2 

O ponto a ser abordado aqui, no entanto, é de outra natureza. Não obstante 

ter importado o arcabouço dogmático do direito administrativo francês, o direito 

administrativo brasileiro não importou o sistema administrativo para solucionar os 

litígios e o exercício do controle dos atos e contratos da administração pública. 

Como notório, no Brasil, adota-se o princípio da jurisdição uma,3 previsto 

expressamente no XXXV do art. 5º da Constituição da República, segundo o qual 

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Significa dizer que todos os conflitos – administrativos ou entre particulares 

– somente poderão ser solucionados com caráter de definitividade pelo Poder 

Judiciário. Isso quer dizer, a contrario sensu, que as questões resolvidas em sede 

administrativa não ganham o revestimento da res iudicata.

O regime francês, ao contrário, adotou o sistema de dualidade de jurisdição, 

caracterizado por admitir a coexistência, ao lado da jurisdição comum, de uma 

estrutura de contencioso administrativo na solução dos conflitos que envolvam a 

administração pública. Existem, portanto, tribunais administrativos que solucionam 

ao caso da teoria do contrato administrativo – fundamentam-se em doutrina e jurisprudência francesas. De 
outro, em um momento posterior, tal teoria foi sendo progressivamente cristalizada na legislação brasileira” 
(ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Contrato Administrativo. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 41). 

2 Nesse sentido, estão algumas obras, como: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos 
consensuais da ação administrativa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 231, p. 129-156, 
jan. 2003. ISSN 2238-5177; SOUTO, Marcos Juruena. Direito administrativo em debate. 2ª série. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007; BINENBOJM, Gustavo. Da Supremacia do Interesse Público ao Dever de 
Proporcionalidade: Um Novo Paradigma para o Direito Administrativo. Revista de Direito da Procuradoria 
Geral do Estado, v. 59, 2005; e MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação Estatal e Interesses 
Públicos. São Paulo: Malheiros, 2002. 

3 Confira-se o conceito de jurisdição una formulado por Hely Lopes Meirelles: “O sistema judiciário ou de 
jurisdição única, também conhecido por sistema inglês e, modernamente, denominado sistema de controle 
judicial, é aquele em que todos os litígios – de natureza administrativa ou de interesses exclusivamente priva-
dos – são resolvidos judicialmente pela Justiça Comum, ou seja, pelos juízes e tribunais do Poder Judiciário” 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. Atualizado por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio 
Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. 29. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004.
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os litígios, estabilizando-os com a definitividade própria da coisa julgada. Isso não 

ocorre no Brasil. 

Em certa medida, o fato de a administração pública não contar com uma es-

trutura própria de justiça administrativa acarretou, ao menos, duas consequências 

importantes: (i) certo descaso com as estruturas administrativas para resolver os 

conflitos nas mais diversas áreas (tributária, previdenciária, pessoal, contratual 

etc.), já que, ao fim e ao cabo, qualquer decisão administrativa poderia ser mesmo 

revista pelo Poder Judiciário; (ii) obrigou a levar para o Judiciário questões altamente 

complexas e sofisticadas, como é o caso, por exemplo, de conflitos envolvendo 

reequilíbrios econômico-financeiros em contratos de concessão, que apresentam 

uma série de componentes que escapam por completo do conhecimento tradicional 

dos contratos administrativos regidos pela Lei nº 8.666/93. 

Durante um longo período, a solução dos conflitos tendo como sede o processo 

administrativo não assumiu o protagonismo que merecia, até mesmo em razão de 

uma postura pouco colaborativa dos entes públicos,4 que, não raro, postergavam 

direitos, evitavam reconhecer seus erros e preferiam endereçar os litígios para o 

Judiciário, na equivocada perspectiva do “quanto mais demorar melhor”. Prevalecia 

aqui uma lógica perversa de postergar eventual condenação para o outro agente 

político, o que configura um verdadeiro amesquinhamento das funções públicas e 

o da real compreensão do interesse público. 

Como regra, os entes públicos não possuem estruturas definidas para o 

contencioso administrativo, especializadas no julgamento das ações que envol-

vam a administração pública, o que também concorre por repercutir diretamente 

no vertiginoso aumento dos litígios levados ao Poder Judiciário e na demora em 

serem solucionados.

Essa, contudo, não é a única causa da excessiva judicialização. Com efeito, a 

Constituição assegurou direitos sociais aos indivíduos, criando correlatos deveres 

aos entes públicos, além de facilitar o acesso à Justiça, conquistas que, inega-

velmente, representam um enorme avanço para o Estado Democrático de Direito. 

4 Evidente que essa é uma generalização que deve ser lida com os temperamentos necessários, seja em 
razão da postura de cada ente, seja em razão do fato de que, em determinados setores, o processo 
administrativo sempre assumiu uma relevância. É o caso, por exemplo, das questões tributárias que têm 
nos conselhos de contribuintes estruturas administrativas bem organizadas e tecnicamente aparelhadas. 
Em nota técnica de 2019, a OAB/RJ já se manifestou sobre a sua importância: “Importante ressaltar que 
o Conselho de Contribuintes, segundo grau criado com o intuito de trazer uma paridade no julgamento 
dos lançamentos efetuados pela Fazenda Estadual, é importante instrumento democrático, que reforça 
o princípio da autotutela e materializa o devido processo legal e todos os seus consectários, tais como 
ampla defesa e contraditório. Uma vez concedidos, estes não podem ser extirpados do contribuinte sob 
pena de vedação ao retrocesso em termos de direitos fundamentais” Disponível em: https://www.conjur.
com.br/dl/nota-tecnica-oab-rj-fim-conselho.pdf. Acesso em: 18 maio 2020. 
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De um lado, a intensificação do acesso ao Judiciário é o resultado prático da 

maior conscientização da sociedade em relação aos seus direitos; direitos indivi-

duais e sociais são reconhecidos, e os conflitos que produzem são invariavelmente 

encaminhados aos tribunais, sem qualquer triagem ou mesmo alguma tentativa de 

solução da questão pela via administrativa.

Também o acesso fácil pela via do processo eletrônico gera, não raro, uma 

massificação de processos e padronização da atividade intelectual, que acaba en-

volvendo advogados, públicos e privados, promotores, defensores e juízes, criando 

uma espiral de irracionalidade, que leva à prevalência das atividades auxiliares, como 

as de técnicos, residentes, estagiários e secretários dessas carreiras, a ponto de 

tornarem-nas indispensáveis em suas respectivas estruturas, públicas e privadas, eis 

que a atividade intelectual se torna reduzida e se amesquinha, diante da necessária 

gestão e administração de modelos e peças padronizadas de todo tipo, em ciclo que se 

autorreproduz e pouco ou nada concorre para que se realize, afinal, a desejada justiça. 

Acresce que a falência na prestação de alguns serviços públicos, a incapacidade 

gerencial de administrações públicas ainda não estruturadas para o atingimento 

de resultados, pouco transparentes e excessivamente burocráticos, acarreta como 

consequência a indesejável cultura do litígio e da judicialização, em que o cidadão, 

como primeira alternativa, não busca a solução do seu problema pela via do proces-

so administrativo, senão que deposita todas as esperanças no processo judicial. 

De tudo isso, constata-se um Poder Judiciário completamente assoberbado de 

ações judiciais, impedindo que se dê solução com eficiência e rapidez às demandas 

levadas à sua apreciação. 

Infelizmente, parcela relevante das demandas judiciais que sobrecarregam o 

Poder Judiciário envolve os entes públicos.5 Isso se devia a certo conformismo e a 

uma postura reativa das advocacias públicas, que insistiam em levar ao Judiciário 

demandas perdidas ou com a jurisprudência amplamente contrária. 

A boa notícia é que esse quadro está em transformação. 

2  A consensualidade e a mudança de postura das  
advocacias públicas

Atualmente, percebe-se que a maior parte das advocacias públicas mudou 

completamente essa postura. Há uma preocupação com o excesso de judicialização, 

5 Pesquisa de 2018 da Associação dos Magistrados Brasileiros demonstra que: “A administração pública 
lidera a disputa judicial no Primeiro Grau como parte ativa no universo dos 100 maiores litigantes nas 
seguintes unidades federativas: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rondônia”. Disponível em: https://www.amb.com.br/wp-content/
uploads/2018/05/Pesquisa-AMB-10.pdf. Acesso em: 18 maio 2020.
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com a massificação das demandas, com a perpetuação de recursos procrastinatórios, 

com o reconhecimento de que é preciso orientar os entes públicos na mudança 

dos seus comportamentos e, principalmente, que as próprias advocacias públicas 

podem ser importantes espaços para exercer a mediação de conflitos, evitando 

que todo e qualquer conflito seja encaminhado ao Poder Judiciário. 

Na perspectiva do direito administrativo, essa mudança foi propugnada pela 

centralidade com que a temática da consensualidade foi alçada no campo das 

relações públicas. 

Consensualidade é o modo de agir e de gerir a coisa pública que não se carac-

teriza pela imposição, pela verticalidade ou pela autoridade, mas pela possibilidade 

de negociação, de flexibilidade e de participação ativa do particular.

Um dos pioneiros da introdução da temática no Brasil foi Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto,6 quando afirmava que “se tem somado aos tradicionais pactos públicos 

– contratuais e não contratuais – uma profusão de novas relações negociadas em 

que se privilegia o consenso como método para o mais fácil, mais célere e menos 

dispendioso atingimento de interesses públicos específicos postos a cargo do Estado”.

O processo administrativo apresenta-se como a matriz por excelência da 

par ticipação administrativa, constituindo-se no meio adequado para identificar, 

articular, ponderar e arbitrar os distintos interesses que nele convergem, alterando 

profundamente o marco teórico do direito administrativo tradicional, estruturado, 

nos primórdios, a partir do poder da autoridade estatal. O eixo central da produção 

das decisões administrativas deixa de ser o ato (imperativo e unilateral) e passa 

a ser o processo (consensualizado e dialético), conforme percebido pela doutrina 

administrativista contemporânea.7

A despeito das ações unilaterais e imperativas continuarem a existir no cotidiano 

da atividade administrativa (vide as diversas ações estatais no combate à COVID-19, 

como as requisições administrativas e diversas medidas restritivas de direitos), 

fato é que o pressuposto axiológico da consensualidade mudou completamente a 

forma do agir estatal. Cada vez mais é possível notar o espaço de ações, condutas 

e posturas dialógicas e alicerçadas na busca do consenso. 

Sem qualquer pretensão de esgotamento, cabe anotar as seguintes mani-

festações de consensualidade que estão vivamente presentes no cotidiano do 

6 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
p. 107. 

7 Ver CASSESSE, Sabino. Las Bases Del Derecho Administrativo. Madrid: INAP, 1994; SILVA, Vasco Manual 
Pascoal Dias Pereira da. Em busca do acto administrativo perdido. Coimbra: Almedina, 1996; BAPTISTA, 
Patrícia. Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. NIGRO, Mario. Diritto 
Amministrativo e Processo Amministrativo nel Bilancio di Dieci Anni di Giurisprudenza. In: ALLEGRETTI, 
Umberto; ORSO BATTAGLINI, Andrea; SORACE, Domenico. Dirrito Amministrativo e Giustizia Amministrativa 
nel Bilancio di um Decennio di Giurisprudenza. Rimini: Maggioli, 1987. t. II.
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direito administrativo: (i) termos de ajustamento de condutas; (ii) procedimento de 

manifestação de interesses; (iii) acordos de leniência; (iv) acordos substitutivos 

no direito sancionador; (v) a regra geral do art. 26 da Lei de Introdução às Normas 

de Direito Brasileiro (LINDB);8 (vi) mediação e conciliação; (vii) dispute boards; e 

(viii) arbitragem. 

Como se vê, em todos esses institutos a base valorativa – em maior ou menor 

medida – é a consensualidade. O impacto para a advocacia pública é imenso. E, 

seguramente, essa mudança de mentalidade está modificando profundamente a 

forma de agir dos entes públicos, seja no exercício da representação judicial, seja 

no exercício da atividade consultiva. 

Interessa-nos aqui examinar, ainda que brevemente, a medição e a conciliação 

e a sua repercussão na atividade das advocacias públicas. 

Talvez a principal mudança seja a cultural. É cada vez mais crescente a 

percepção da importância da autonomia das partes para resolver os seus próprios 

conflitos. Em grande parte dos casos, não será necessário recorrer à tutela de um 

terceiro para dirimir os litígios. 

3 Mediação e conciliação 

Mediação e conciliação são funções que se impõem como consequência dos 

novos tempos de priorização de soluções e mecanismos extrajudiciais de conflitos. 

Conforme leciona Fredie Didier Jr., a “mediação e a conciliação são formas de 

solução de conflito, pelas quais um terceiro intervém em um processo negocial, 

com a função de auxiliar as partes a chegar à autocomposição”.9 No campo do 

direito público, trata-se de inegável espaço aberto ao desenvolvimento de uma 

advocacia pública proativa.

Geralmente tratadas de maneira semelhante, essas espécies podem ser 

diferenciadas em relação à técnica utilizada e ao papel do terceiro envolvido.

Na conciliação, o conciliador tem uma participação mais ativa no processo 

de negociação, sendo-lhe lícito sugerir soluções ao litígio. Logo, é a técnica mais 

indicada quando não houver vínculo anterior entre os envolvidos, conforme dispõe 

o novo Código de Processo Civil no art. 165, §2º.10

8 Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito 
público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do 
órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante 
interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só 
produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial.

9 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 
processo de conhecimento I. 17. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015. v. I.

10 Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela 
realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas 
destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. (...)
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Na mediação, por outro lado, cabe ao mediador o papel de servir de veículo 

de comunicação entre as partes. Por isso, cabe-lhe apenas auxiliar o diálogo entre 

os litigantes, sendo-lhe vedado propor soluções. Por conseguinte, o novo Código 

de Processo Civil indica no art. 165, §3º,11 que esta será a espécie mais indicada 

quando houver vínculo anterior entre as partes, como é o caso dos conflitos so-

cietários e familiares.

A mediação e a conciliação podem ocorrer extrajudicialmente, por meio de 

câmaras públicas institucionais, que são vinculadas ao tribunal ou aos órgãos de 

advocacia pública, ou em ambientes privados, tais como câmaras privadas.

Destaca-se que, conforme a recém-publicada Lei nº 13.140/15, denominada 

a nova Lei de Mediação, aos entes federados é permitida a criação de câmaras 

administrativas de prevenção e resolução de conflitos,12 o que evidencia a intenção 

do legislador de corroborar com a ideia contemporânea de administração pública ge-

rencial, não só permitindo como incentivando a solução de litígios extrajudicialmente.

Duas meritórias experiências merecem destaque: as câmaras de conciliação 

da Advocacia-Geral da União e a Câmara de Resolução de Litígios de Medicamentos 

do Estado do Rio de Janeiro.

A Câmara de Conciliação da Advocacia-Geral da União constitui uma eficiente 

tentativa de diminuição do número de litígios judiciais em matéria administrativa, 

reduzindo, com isso, a movimentação desnecessária do Poder Judiciário e, con-

sequentemente, os gastos do poder público. Atua em diversos temas, tais como 

direitos possessórios, responsabilidade civil, créditos, tributos e questões indígenas, 

todos no âmbito da administração pública federal. 

Importe destacar o pioneirismo da Advocacia-Geral da União, que vem colhendo 

excelentes resultados e acumulando experiências que têm sido generosamente 

partilhadas com as advocacias públicas dos demais entes federativos. 

No estado do Rio de Janeiro, vale destacar a Câmara de Resolução de Litígios 

de Medicamentos (CRLS), fruto da união de diversas entidades públicas visando à 

mediação de casos que envolvam a saúde da população fluminense. 

 §2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as 
partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento 
ou intimidação para que as partes conciliem.

11 (...) §3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, 
auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles pos-
sam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem 
benefícios mútuos.

12 Art. 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar câmaras de prevenção e 
resolução administrativa de conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver, 
com competência para: I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública; II - avaliar a 
admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de composição, no caso de controvérsia 
entre particular e pessoa jurídica de direito público; III - promover, quando couber, a celebração de termo 
de ajustamento de conduta.
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A CRLS foi criada em 2012 por meio de convênio, celebrado pelo estado do 

Rio de Janeiro (PGE, Secretaria de Saúde, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, 

município do Rio de Janeiro, PGM, Secretaria Municipal de Saúde, União e Defen-

soria Pública da União).

O seu objetivo primário é promover o atendimento das partes assistidas pelas 

defensorias públicas (do estado e da União) que demandem prestação de serviço 

de saúde, evitando o ajuizamento de ações e buscando solução administrativa para 

oferta de medicamento, agendamento de procedimento cirúrgico, exame médico, 

internações ou transferências. 

É composta por uma equipe multidisciplinar formada por coordenadores, 

farmacêuticos, enfermeiros, médicos, nutricionistas, defensores, assessores 

administrativos, estagiários. 

De modo bem genérico, o seu fluxo de atendimento consiste nas seguintes 

etapas: (i) o cidadão procura a CRLS para atendimento de situações que demandem 

prestação de serviços de saúde; (ii) é feita uma triagem e análise técnica, sendo 

o primeiro atendimento realizado por servidores administrativos, que encaminham 

a demanda para a equipe de análise técnica das secretarias de saúde do estado 

e do município (que verificará a existência de vagas nos hospitais ou mesmo se o 

medicamento demandado está disponível); (iii) quando não for viável uma solução 

administrativa, a demanda é encaminhada para as defensorias do estado ou da 

União; (iv) se o caso não for resolvido, a demanda do assistido é judicializada. 

Um olhar mais apurado permite compreender que não se trata propriamente 

de mediação, mas de uma atuação coordenada, harmônica e concertada de todos 

os atores envolvidos, cujo principal propósito é resolver, em sede administrativa, 

a demanda de saúde do cidadão.

Também no estado do Rio de Janeiro, outro exemplo é a Câmara Administrativa 

de Solução de Litígios (CASC), criada pelo Decreto nº 45.590/16, recentemente 

revogado pelo Decreto nº 46.522/18.

A CASC é a implementação concretizadora do art. 32 da Lei nº 13.140/15 

e art. 174 do CPC. Foi concebida a partir de uma atuação conjunta entre a Procu-

radoria-Geral do Estado e a Defensoria Pública. A CASC apresenta os seguintes 

objetivos: (i) autocomposição intra-administrativa; (ii) autocomposição com os 

municípios; (iii) autocomposição com os administrados. 

Um caso exitoso da CASC foi o da emissão dos diplomas da Secretaria de 

Estado de Educação. O estado não emitia os diplomas dos alunos do terceiro ano 

do ensino médio. Milhares de ações eram ajuizadas (principalmente pela Defensoria 

Pública), requerendo a emissão dos diplomas e condenação por dano moral.
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Foi criado um protocolo de procedimentos para que os servidores da Secretaria 

de Estado de Educação pudessem, de forma objetiva, atestar as situações nas 

quais caberia a emissão do diploma.

Nesses casos, certamente, o estado seria condenado a emitir o diploma, correndo 

o risco, ainda, de arcar com o pagamento de dano moral. Criou-se um canal direto 

entre a Defensoria Pública com a Secretaria de Estado de Educação, tendo por base 

o protocolo de procedimentos previamente acordado. Quase 80% dos casos foram 

resolvidos administrativamente.

Para além disso, mudou-se a orientação jurídico-administrativa: o diretor de escola 

que não emite o diploma no prazo fixado fica sujeito à punição administrativa. Trata-se 

de solução preventiva, que evita no nascedouro o surgimento de novas demandas.

No rigor do exame, essas câmaras nem sempre promoverão apenas mediação. 

A meu sentir, devem funcionar como centros administrativos que interagem 

com os órgãos e entes públicos, com proposições de alteração de rotinas e de 

comportamentos públicos geradores de demandas judiciais.

Podem funcionar, também, como verdadeiros organismos internos de inteli-

gência no combate aos acervos de massa e às demandas repetitivas, tentando 

compreender, na origem, as causas de ações judiciais que se repetem a partir de 

posturas equivocadas dos gestores. Para tanto, será indispensável uma postura 

proativa, e não meramente reativa.

Espera-se que, no futuro, possam estar atuando junto aos tribunais de justiça 

com sistemas avançados de tecnologia de informação, de inteligência artificial e 

de mediação online.

Muitos são os desafios da mediação e da conciliação na administração pública 

e, numa visão ampliada, de verdadeiros centros administrativos de prevenção de 

conflitos. Não deve ser encarada como uma forma secundária de resolução de 

conflitos, mas compreendida como um processo de composição de litígios que se 

subsome a uma racionalidade distinta daquela própria do processo judicial. 

É preciso uma mudança de mentalidade, com a atuação de advogados públicos 

capacitados que tenham, como ponto de partida, a premissa de evitar a litigiosidade 

excessiva. Nas precisas palavras de Leila Cuéllar:13

Além de formação sólida e contínua, o profissional do Direito, sobretu-
do aquele que se dedica à advocacia (pública ou privada), tem o dever 
de ir além, transformando-se em “gestor de conflitos”, em “arquitetos 
de processos dinâmicos”, responsável não apenas pela solução do 

13 CUÉLLAR, Leila. O Advogado como Arquiteto de Processos. In: CUÉLLAR, Leila; MOREIRA, Egon Bockmann 
Moreira; GARCIA, Flavio Amaral; CRUZ, Elisa Schmidlin. Direito Administrativo e Alternativa Dispute Resolution. 
Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 46. 
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caso X ou Y, mas pela busca da prevenção, da melhor solução e da 
melhor forma de se chegar a tal solução. Deve o advogado buscar a 
concepção de um sistema eficaz de solução de controvérsias. 

Não existem mais respostas prontas, mas os trabalhos são de alfaiata-
ria: a busca contínua pela perfeição, respeitando sempre as particularida-
des – e as medidas – de cada cliente, em cada caso. Todos os conflitos, 
reais ou potenciais, exigem estudo minucioso de suas premissas norma-
tivas, em harmonia com as exatas perspectivas do cliente. As soluções 
não são estáticas, nem automáticas, mas demandam criatividade.

Nesse sentido, essas câmaras devem ser encaradas como estratégicas e 

prioritárias pelas advocacias públicas e pelos entes federados, principalmente nas 

demandas de massa, assumindo o advogado público a função, como acima referido, 

de verdadeiro “gestor de conflitos” ou de “arquitetos de processos dinâmicos”.

Enfim, as câmaras de mediação e conciliação podem ser um importante instrumen-

to de gestão administrativa, sendo o primeiro passo de uma reestruturação de maior 

amplitude dos órgãos e entidades das distintas administrações públicas, que confiram 

maior eficiência na atuação e no atendimento das demandas dos administrados.

Note-se, ainda, que a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.1333/21) 

faz referência, no artigo 151, à utilização dos meios alternativos de prevenção e 

solução de controvérsias nos contratos administrativos, notadamente a conciliação, 

a mediação, o comitê de resolução de disputas (dispute board) e a arbitragem. 

Será, igualmente, um campo fértil para o exercício de negociações, ponderações 

e valorações acerca dos litígios nos contratos administrativos. A ideia antiquada 

de uma absoluta indisponibilidade do interesse público como sinônimo de impos-

sibilidade de negociação está, definitivamente, ultrapassada.

A administração pública está permanentemente negociando e exercendo 

competências discricionárias. Acordos de leniência, termos de ajustamento de con-

duta, mediação, conciliação, procedimento de manifestação de interesse e diálogo 

concorrencial são alguns exemplos positivados de consensualidade e que implicam 

em negociações – negociações essas que devem, perdoe-se o truísmo, observar 

os princípios da motivação, da transparência, da isonomia e da proporcionalidade. 

4  A advocacia pública do século XXI: desafios e 
perspectivas14

No contexto ora apresentado, é imperioso que o modelo da atuação da ad-

vocacia pública considere os novos paradigmas e os renovados desafios na sua 

14 As reflexões constantes desse item foram desenvolvidas em conjunto com Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto e Aline Paola C. B. C. de Almeida. Para maior aprofundamento, ver: O futuro da advocacia pública: a 
ação preventiva e proativa. Direito do Estado em Debate. Revista Jurídica da Procuradoria Geral do Estado 
do Paraná, v. 1, p. 11-36, 2016.
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atuação e estruturação, alinhados com as demandas que decorrem de realidades 

cada vez mais globais, plurais e complexas. 

A função de representação judicial é um dos pilares que sustentam a atuação 

das advocacias públicas, mas nela não se esgota. A advocacia pública compreen-

de um conjunto de outras atribuições, que se alinham para o atendimento dos 

interesses públicos primários, tais como, destacadamente, a correta estruturação 

das políticas públicas, conformando o interesse público em modelos dotados de 

juridicidade, a atuação na prevenção dos conflitos, a consultoria jurídica (com a 

orientação de como fazer, o que não fazer e descrevendo cenários de riscos para 

cada situação) e o controle interno da legalidade (dotado de razoabilidade e com 

respeito às escolhas dos agentes democraticamente eleitos).

É preciso conferir a essas relevantíssimas funções o mesmo peso, esforço e 

dedicação que hoje são destinados à atuação das advocacias públicas na atividade 

contenciosa e na defesa em juízo dos entes federados. 

A atuação proativa do advogado público pode e deve preceder à eclosão 

das demandas judiciais, empregando outros meios, mas igualmente dirigidos ao 

cumprimento da dupla missão: de zelar pelo erário e pela ética.

Esses meios, que são, genericamente, os preventivos de litígios judiciais, 

tanto podem preceder ao ajuizamento de ações quanto ter lugar, incidentalmente, 

em ações já iniciadas. Tais meios, no setor público, exigem formalização funcional, 

que, no caso das modalidades de advocacia – portanto, incluída a pública –, tem 

nível constitucional, indispensável para assegurar a sua independência em face 

de todas as demais funções estatais constitucionalizadas.

Várias medidas e providências práticas podem ser adotadas pelos órgãos responsá-

veis pela advocacia pública, com vistas a instituir uma atividade de advocacia preventiva 

e que não seja meramente reativa aos litígios que são levados ao Poder Judiciário.

Convém, a esta altura, em caráter exemplificativo, cogitar dos instrumentos 

que podem contribuir para o desempenho do poder-dever dos advogados de estado 

nessa dupla missão que lhes toca, de evitar danos ao erário público e violações 

à ética pública.

Não raro, a representação judicial dos interesses estatais em juízo se esgota 

na apresentação da sua defesa perante o Poder Judiciário. 

O fato, porém, é que as condutas administrativas que são noticiadas para 

a advocacia pública por meio dos litígios judiciais não podem ser ignoradas. Em 

outros termos: caberá sempre uma avaliação técnica acerca da sua juridicidade 

para a correção de eventuais erros ou omissões. 

É dever ético do advogado público, diante de uma ação ou omissão estatal 

desconforme com o direito, oficiar o administrador/gestor no exercício do controle 

interno da legalidade para que aquela postura não seja reproduzida.
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Luciane Moessa de Souza15 pondera que “os fatos que chegam ao conheci-

mento do advogado público por meio de um litígio judicial não poderão ser por este 

ignorados para fins de atividade de consultoria jurídica, mas sim, nela utilizados”. 

Eventual postura passiva da advocacia pública que se limite a promover a 

defesa dos entes públicos em juízo, sem a devida orientação acerca da necessária 

correção de rumos, não se põe em linha de coerência com uma atuação eficaz e que 

cumpra a sua missão institucional de defender eficientemente o interesse público. 

As ações judiciais devem ser o maior laboratório para o exercício de uma advoca-

cia preventiva. Imagine-se, por exemplo, uma cláusula ilegal que conste em edital de 

concurso público. O potencial de demandas futuras é enorme, devendo a advocacia 

pública alertar os gestores sobre o risco na sua reprodução em outros editais. 

Esse risco não se reduz apenas à adveniência de mais litígios, mas se estende 

à elevada probabilidade de não se alcançar o êxito esperado, além do custo na 

movimentação da máquina administrativa e judiciária. 

A atuação pode e deve ser de ofício, sem necessidade de provocação ou, 

mesmo, de formulação de consulta específica. Obedecidos os trâmites hierárquicos 

e procedimentos internos de cada órgão jurídico, a função da instituição envolve 

alertar o gestor para os erros cometidos nas suas condutas ativa ou passiva.

O gestor não poderá ser compelido a adotar a orientação fixada pelo órgão 

jurídico, mas assume as responsabilidades decorrentes da sua decisão. Existem 

aspectos políticos, administrativos, operacionais e, principalmente, financeiros que 

são sopesados pelo agente público no momento da tomada da decisão. 

No entanto, o dado concreto é que o agente público precisa saber dos riscos e 

das consequências na manutenção da sua decisão administrativa. O que não pode 

ocorrer é o agente público ignorar que aquela conduta, ação ou mesmo omissão é 

ilegal por não ter sido alertado pelo órgão jurídico. 

Além de oficiar formalmente o gestor, a advocacia pública pode e deve atuar – 

nos limites da sua competência – na construção jurídica de soluções administrativas 

que não agridam a ordem jurídica e o direito dos administrados. 

Importante anotar que as situações que decorrem do conhecimento de con-

dutas identificadas em ações judiciais são, evidentemente, as mais diversas, não 

se podendo cogitar de inconsequentes generalizações, sem o conhecimento do 

substrato fático de cada hipótese. 

15 SOUZA, Luciane Moessa de. Consultoria jurídica no exercício da advocacia pública: a prevenção como 
melhor instrumento para a concretização dos objetivos do Estado brasileiro. In: GUEDES, Jefferson Carús; 
SOUZA, Luciane Moessa de (Coord.). Advocacia do Estado: questões institucionais para a construção de 
um Estado de Justiça: estudos em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto e José Antonio Dias 
Toffoli. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 182.

RPGM_01_MIOLO.indd   142 22/09/2022   16:08:57



143RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 131-146, jul. 2021/jun. 2022

NOTAS SOBRE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E AS FUNÇÕES DA ADVOCACIA PúBLICA: UMA PERSPECTIVA...

É preciso aperfeiçoar os mecanismos e instrumentos institucionais eficientes 

para criar uma saudável retroalimentação em relação à atuação no contencioso 

judicial e a necessária correção das condutas e ações administrativas. 

Essa, ainda, não é uma cultura totalmente entronizada nas advocacias públicas, 

que se tem demonstrado eficientemente combativa e atuante perante o Judiciário, 

mas excessivamente complacente com eventuais correções de rumo das condutas 

e ações dos administradores públicos. 

Todavia, esse quadro está sendo alterado, o que se percebe em função do 

consenso que tem naturalmente se formado na comunidade jurídica e, principalmente, 

no seio da própria advocacia pública. Atuar preventivamente e espontaneamente, a 

partir da identificação de condutas ilegais nos processos judiciais, é, a um só tempo, 

concretizar o atendimento aos princípios da juridicidade, eficiência e economicidade. 

Um bom exemplo de uma lei-quadro sobre o tema da consensualidade é a 

recente Lei nº 17.324, de 18.03.20, do município de São Paulo, que instituiu a 

Política de Desjudicialização no âmbito da administração pública municipal direta 

e indireta, com os seguintes objetivos, a teor do seu artigo 1º: (i) reduzir a litigio-

sidade; (ii) estimular a solução adequada de controvérsias; (iii) promover, sempre 

que possível, a solução consensual dos conflitos; e (iv) aprimorar o gerenciamento 

do volume de demandas administrativas e judiciais.

A Política de Desjudicialização será coordenada pela Procuradoria-Geral do 

Município, cabendo-lhe, entre outras ações, conforme prevê o artigo 2º: (i) dirimir, 

por meios autocompositivos, os conflitos entre órgãos e entidades da administra-

ção pública municipal direta e indireta; (ii) avaliar a admissibilidade de pedidos de 

resolução de conflitos, por meio de composição, no caso de controvérsia entre 

particular e a administração pública municipal direta e indireta; (iii) requisitar, aos 

órgãos e entidades da administração pública municipal, informações para subsidiar 

sua atuação; (iv) promover o arbitramento das controvérsias não solucionadas por 

meios autocompositivos, na hipótese do inciso I; (v) promover, no âmbito de sua 

competência e quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta 

nos casos submetidos a meios autocompositivos; (vi) fomentar a solução adequada 

de conflitos, no âmbito de seus órgãos de execução; (vii) propor, em regulamento, 

a organização e a uniformização dos procedimentos e parâmetros para a celebra-

ção de acordos envolvendo a administração direta; (viii) disseminar a prática da 

negociação; (ix) coordenar as negociações realizadas por seus órgãos de execução; 

(x) identificar e fomentar práticas que auxiliem na prevenção da litigiosidade; (xi) 

identificar matérias elegíveis à solução consensual de controvérsias.

Trata-se de uma legislação contemporânea e atualizada, que prepara a 

advocacia pública para os desafios complexos que se colocam hodiernamente, 

disciplinando os instrumentos viabilizadores da consensualidade, tais como os 
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acordos, a mediação, arbitragem, as transações tributárias, a Câmara de Prevenção 

e Resolução Administrativa de Conflitos, ocupando-se, ainda, do gerenciamento do 

volume de processos administrativos e judiciais, fomentando que a administração 

pública municipal direta e indireta programe mutirões de conciliação para a redução 

do estoque de processos administrativos e judiciais. 

5 Breves conclusões

As conclusões serão realmente breves e bastante objetivas: 

a) o advogado do futuro é aquele que previne os conflitos, e não aquele que 

os estimula; 

b) os métodos alternativos de conflitos entraram de forma definitiva na pauta 

da advocacia pública, e o interesse público poderá ser mais bem atendido, 

em determinadas circunstâncias, por meio da mediação e da negociação; 

c) as advocacias públicas devem estruturar centros de inteligência aptos a 

funcionar como mecanismos preventivos de litígios e imbuídos da cultura 

da mediação e da busca do consenso; 

d) o processo administrativo precisa ocupar o papel de centralidade na solução 

dos litígios envolvendo os entes públicos; as partes devem ter a percepção 

da sua autonomia para resolver os conflitos, recorrendo ao Judiciário apenas 

naqueles casos em que a solução administrativa seja realmente inviável; 

e) determinados litígios – complexos e intrincados – envolvendo os entes 

públicos poderão ser endereçados de forma mais adequada pela via 

arbitral, sendo imperioso que as advocacias públicas se preparem para 

essa nova realidade. A arbitragem pode ser um instrumento de incremento 

da segurança jurídica nas relações jurídicas de natureza pública, atraindo 

novos investimentos para o país; 

f) o gerenciamento de ações judiciais e demandas repetitivas não deve se 

limitar ao exercício da função de representação judicial, sendo dever do 

advogado público assumir uma postura proativa e preventiva de interagir 

com o gestor público e modificar os comportamentos públicos que, despidos 

de razão jurídica ou mesmo econômica, promovem uma enxurrada de 

ações judiciais repetitivas; 

g) os advogados públicos devem se preparar para novas realidades, como a 

utilização da inteligência artificial na gestão dos processos judiciais, otimizando 

as suas funções e racionalizando a sua atuação em prol da eficiência;

h) a advocacia pública, entre todas as funções essenciais à justiça, é aquela 

que tem maior potencial de crescimento, seja na estruturação das políticas 

públicas, seja no combate à corrupção e no controle interno da legalidade;
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i) a consensualidade no direito administrativo não é mais uma cogitação 

doutrinária ou dogmática, mas uma realidade que se apresenta em várias 

dimensões no cotidiano da administração pública brasileira. 

Notes on mediation, conciliation and the functions of public advocacy: a perspective in the light of 
contemporary administrative law

Abstract: This article adresses how alternative dispute resolution gained ground in Contemporary 
Administrative Law, especially in the scope of action of Public Advocacy. The article notes that the 
administrative proceeding has not, in the last decades, assumed the role it deserved in the resolution of 
conflicts, being replaced by the excessive judicialization of these demands. There is, however, a change 
in the attitude of Public Advocacy with the valuation of consensuality and the perception that they must 
play an important role in conflict mediation, avoiding the unnecessary judicialization of the demand. 
The article shows how mediation and conciliation have played an important role in the prevention and 
resolution of conflicts with the Public Administration, and helped Public Advocacy to develop a proactive 
role, focused on preventive advocacy.

Keywords: Administrative law. Consensual methods. Public advocacy. Negotiation. Mediation. 
Arbitration.
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Resumo: O artigo aborda o papel da advocacia pública na efetivação do dever de coerência da adminis-
tração pública. O Estado pós-moderno, fortemente marcado pela complexidade, pluralidade e incerteza, 
acarreta para o gestor público o desafio de reduzir a insegurança jurídica e dispensar tratamento iso-
nômico aos administrados. A efetividade do princípio da segurança jurídica e da garantia de coerência 
estatal depende da melhoria da gestão pública, mas, também, da organização e da autonomia da 
advocacia pública. Destacada no texto constitucional como função essencial à justiça, a advocacia 
pública é responsável pelo controle interno e defesa da juridicidade dos atos estatais, garantindo aos 
administrados uma gestão pública dentro dos parâmetros fixados no ordenamento jurídico. A atuação 
coerente e isonômica da administração pública, evitando a edição de atos contraditórios e o tratamento 
desigual entre pessoas inseridas em contextos semelhantes, depende, em larga medida, da atuação do 
advogado público, que, por essa razão, deve ter assegurada a sua independência funcional. No exercício 
de sua missão institucional, a advocacia pública deve zelar pela coerência administrativa, o que revela 
a necessidade de emissão de pareceres e outras formas de manifestação jurídica, inclusive na esfera 
judicial, que garantam o respeito aos precedentes judiciais e administrativos.
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Sumário: 1 Introdução – 2 Os desafios da gestão pública no Estado pós-moderno – 3 O dever de coe-
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1 Introdução

O presente estudo tem por objetivo analisar o papel da atuação da advocacia 

pública na garantia do dever de coerência estatal.

Com as intensas transformações tecnológicas, o pluralismo de interesses 

consagrados no ordenamento jurídico, o excesso de informações e o incremento das 
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incertezas e dos riscos, revela-se desafiadora a atuação coerente do gestor público. 

A coerência estatal é uma exigência que decorre, automaticamente, dos princípios 

da segurança jurídica, da boa-fé, da proteção da confiança legítima e da isonomia.

O desafio é a busca da coerência no ambiente de caos. Não se trata de exigir, 

pura e simplesmente, a petrificação da ação estatal, uma vez que a coerência não 

significa imutabilidade. 

Em verdade, o caminho é a atuação estatal coerente com as promessas firmes, 

com as interpretações e com os próprios atos passados, com o objetivo de gerar 

previsibilidade para os cidadãos e, dessa forma, proteger as legítimas expectativas 

geradas, sem proibir, contudo, as mudanças, adaptações e evoluções que são neces-

sárias para que o direito se mantenha conectado com as necessidades da sociedade.

Nesse contexto, revela-se conveniente investigar o papel da advocacia pública 

na implementação do dever de coerência na gestão pública.

2 Os desafios da gestão pública no Estado pós-moderno

A gestão pública, na atualidade, enfrenta enormes desafios, com destaque 

para a dificuldade de compatibilizar interesses diversos, típicos de uma sociedade 

plural, no contexto de incertezas e constantes transformações tecnológicas.

Os desafios apresentados pela pós-modernidade,1 especialmente o incremento 

do risco, da velocidade da informação, das novas tecnologias e da complexidade 

dos interesses que devem ser satisfeitos pelo Estado, demonstram a insuficiência 

dos modelos tradicionais de organização, de atuação e de controle da administra-

ção pública, pautados por formalidades excessivas e pela despreocupação com a 

eficiência estatal. Igualmente, a globalização impõe a revalorização dos mercados 

e a necessidade de diálogos transnacionais, relativizando as fronteiras jurídicas 

dos Estados. 

Nesse cenário de complexidade, André-Jean Arnaud demonstra o afastamento 

de algumas armadilhas positivistas, tais como: “Determinismo (tudo pode ser ex-

plicado independentemente do observador), princípio do terceiro excluído (tudo que 

não é verdadeiro é falso) e reducionismo (tudo é redutível a elementos simples)”.2 

1 Conforme destacado por Jacques Chevalier, a sociedade contemporânea seria marcada pela complexidade, 
desordem, indeterminação e incerteza. O direito, por sua vez, seria plural, negociado, flexível e reflexivo. 
CHEVALIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 17 e 182. Não há consenso 
sobre a superação da modernidade, motivo pelo qual é possível encontrar autores que preferem fazer alusão 
à modernidade “tardia”, “reflexiva” ou “líquida” ao invés de pós-modernidade. Sobre o tema, vide: GIDDENS, 
Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002; BECK, Ulrich. La société du risque: 
Sur la voie d’une autre modernité. Paris: Editions Flammarion, 2001; BAUMAN, Zygmunt. Modernidade 
líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

2 ARNAUD, André-Jean. Governar sem fronteiras: entre globalização e pós-globalização. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007. p. 307.
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Da mesma forma, Paolo Grossi, professor de História do Direito da Univer-

sidade de Florença, vai criticar as “mitologias da modernidade”, especialmente o 

reducionismo do direito, que, ao pretender tornar a paisagem jurídica simples e 

harmoniosa, gerou a abstração e a artificiosidade. Em sua visão, o ordenamento 

jurídico pressupõe a realidade ordenada e não pode prescindir, portanto, do respeito 

à complexidade e à pluralidade social.3

Há uma clara tendência à descentralização do poder no interior da organização 

administrativa e para fora dela, sendo possível diagnosticar, como demonstrado 

por Santi Romano, uma pluralidade dos ordenamentos jurídicos.4 

O gestor público não pode ignorar as mutações sociais, políticas e jurídicas, 

devendo adaptar-se às novas exigências do mundo globalizado e complexo. Por essa 

razão, no cenário brasileiro, a administração pública deve reforçar a legitimidade 

e a eficiência de suas ações. 

No contexto do ordenamento plural, caracterizado pela complexidade e, eventual-

mente, pelo antagonismo dos interesses que devem ser perseguidos pelo Estado, a 

ação administrativa deve intensificar a sua preocupação com o planejamento, com 

transparência, a abertura à participação da sociedade, com a prestação de contas 

e com instrumentos eficazes de controle pautados nos resultados.

Destaca-se, aqui, a necessidade de estabelecer coerência na ação adminis-

trativa, com o objetivo de reduzir a insegurança jurídica e dispensar tratamento 

isonômico aos administrados.

Infelizmente, a preocupação com a coerência da atuação estatal, embora 

apresente alguns avanços normativos, ainda não foi internalizada na prática de 

diversos órgãos, inclusive no âmbito do Poder Judiciário.5

Não é tarefa fácil decidir em cenário de complexidade, pluralidade e incerteza. 

O gestor público se depara com dificuldades intensificadas em razão da 

necessidade de decidir de forma célere e eficiente, levando em consideração o 

contexto apresentado.

Não bastasse a dificuldade de encontrar a melhor decisão possível diante 

das inúmeras alternativas apresentadas no momento decisório, o gestor encontra, 

3 GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. 2. ed. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. 
p. 64-69.

4 ROMANO, Santi. O ordenamento jurídico. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008.
5 Mencione-se, por exemplo, a relutância dos juízes em observar os precedentes vinculantes, conforme 

demonstrou a pesquisa realizada em 2018 pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que revelou 
que, na opinião da maioria dos juízes de primeiro e segundo graus, bem como dos ministros dos tribunais 
superiores, os magistrados deveriam ter liberdade para decidir sem se pautarem, necessariamente, pelo 
sistema de súmulas e precedentes vinculantes. Fonte: Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB. 
Quem somos. A magistratura que queremos. Rio de Janeiro, nov. 2018. Disponível em: www.cnj.jus.br/
images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/100_maiores_litigantes.pdf. Acesso em: 28 abr. 2019.
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ainda, a preocupação de não ser responsabilizado posteriormente perante os 

órgãos de controle.

As decisões administrativas, com alguma frequência, são questionadas pelos 

órgãos de controle que, infelizmente, pretendem impor a visão do controlador como 

a única correta, sem considerar a razoabilidade das interpretações administrativas 

colocadas ao gestor no momento da tomada da decisão.

A confusão entre o “erro administrativo”, inerente a qualquer atividade humana, 

inclusive aquela desenvolvida no âmbito da administração pública, e a configuração 

do “ato de improbidade administrativa”, que pressupõe a atuação dolosa ou, excep-

cionalmente, culposa do agente desonesto, tem sido empreendida por membros 

dos órgãos de controle na propositura de ações judiciais e na aplicação de sanções.

É inerente ao Estado Democrático de Direito o exercício do controle da adminis-

tração pública, com a garantia da autonomia institucional dos órgãos controladores 

internos e externos.

O que deve ser evitado – e o desafio é a fixação do ponto de equilíbrio – é 

o olhar formalista, descontextualizado, desproporcional e substitutivo do órgão 

controlador sobre a decisão do gestor público, sob pena de a visão punitivista gerar 

a denominada “administração pública do medo”, com a paralisia administrativa, 

violadora do princípio constitucional da eficiência, em razão do temor dos agentes 

públicos inseridos nos cargos e nas funções de direção da administração pública.

O incremento das normas jurídicas com textura aberta, especialmente os 

princípios jurídicos e as regras que consagram conceitos jurídicos indeterminados, 

fomenta a liberdade (discricionariedade regrada) do gestor para a tomada das 

decisões administrativas.

O caminho, no entanto, é de mão dupla: ao mesmo tempo em que há um nítido 

incremento do prestigio da atividade exercida pela administração pública na concre-

tização das normas constitucionais, o princípio da juridicidade6 gera, naturalmente, 

restrições mais sensíveis à atuação do administrador e amplia o controle externo 

dos atos administrativos.

Revela-se, portanto, fundamental que o gestor público tenha incentivos ou, ao 

menos, não tenha medo de tomar decisões, com a preocupação de manter a coe-

rência perante os administrados, o que preserva a segurança jurídica e a isonomia 

no tratamento de questões semelhantes.

6 Conforme afirmamos em outra oportunidade, a consagração do princípio da juridicidade não aceita a ideia da 
administração vinculada exclusivamente às regras prefixadas nas leis, mas, sim, ao próprio direito, o que inclui 
as regras e princípios previstos na Constituição. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. A constitucionalização 
do direito administrativo: o princípio da juridicidade, a releitura da legalidade administrativa e a legitimidade 
das agências reguladoras. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
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Com o objetivo de garantir maior segurança jurídica na aplicação das normas 

de direito público, a Lei nº 13.655/2018 inseriu importantes dispositivos normati-

vos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que podem ser 

divididos em, pelo menos, quatro pilares:

a) reforço da motivação da decisão estatal com ênfase no pragmatismo 

jurídico (arts. 20 a 24 da LINDB): com o objetivo de levar a realidade a 

sério, o contexto e as consequências da decisão devem ser ponderados 

pelos gestores e órgãos de controle;

b) proteção dos agentes públicos honestos (arts. 22 e 28 da LINDB): na inter-

pretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos 

e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu 

cargo, restringindo a responsabilização pessoal do agente público por suas 

decisões ou opiniões técnicas aos casos de dolo ou erro grosseiro;7

c) consensualidade e participação (arts. 26, 27 e 29 da LINDB): viabilidade 

da celebração de compromissos (acordos) administrativos e a possibilidade 

de realização de consultas públicas para edição de atos normativos;

d) coerência administrativa (art. 30 da LINDB): as autoridades públicas devem 

atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive 

por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. 

Os instrumentos previstos no caput do art. 30 terão caráter vinculante em 

relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

Verifica-se, especialmente no último pilar mencionado acima, que a coerên-

cia administrativa, inerente ao Estado Democrático de Direito, é reforçada com a 

alteração promovida na LINDB.

Além de garantir a segurança jurídica e a isonomia na interpretação e na 

aplicação do direito, a atuação coerente do gestor público, com a aplicação das 

mesmas soluções jurídicas aos casos semelhantes, configura importante instru-

mento de proteção pessoal contra eventual responsabilização posterior perante 

os órgãos de controle.

7 A exigência de dolo ou culpa para responsabilização do agente público, na forma do art. 28 da LINDB, pode 
gerar dúvidas quanto à suposta violação ao art. 37, §6º, da CRFB. De nossa parte, não vislumbramos ofensa 
ao texto constitucional na gradação da culpa, por parte do legislador ordinário, para responsabilização pes-
soal do agente público, notadamente pela razoabilidade da restrição. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. 
Curso de Direito Administrativo. 7. ed. São Paulo: Método, 2019. p. 806. Frise-se que a exigência de, ao 
menos, culpa grave (ou erro grosseiro) já era consagrada no STJ para configuração, por exemplo, do ato de 
improbidade administrativa que causa lesão ao erário, com fulcro no art. 10 da Lei nº 8.429/1992 (lesão 
ao erário), sem olvidar que, para os demais atos de improbidade, a comprovação do dolo é pressuposto 
para tipificação da conduta e aplicação das sanções. STJ, AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
Corte Especial, DJe 28.09.2011.
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3 O dever de coerência na administração pública

No âmbito do Estado Democrático de Direito, a administração pública está 

subordinada não apenas às leis, mas também aos princípios jurídicos, naquilo 

que se convencionou denominar de princípio da juridicidade.8 É possível afirmar, 

atualmente, que o fundamento do direito administrativo é a efetivação dos direitos 

fundamentais, o que demonstra a impossibilidade de atuações administrativas 

completamente livres, caprichosas e autoritárias.

A vinculação da administração pública relaciona-se não apenas com os atos 

externos, provenientes de outros poderes (leis e decisões judiciais), mas, também, 

com os seus próprios atos administrativos (individuais e normativos) e práticas 

administrativas. 

Quanto à origem, a vinculação administrativa pode ser dividida em duas 

espécies:9

a) heterovinculação (ou vinculação externa): a vinculação decorre de atos externos 

à administração pública (ex.: Constituição, leis e decisões judiciais); e 

b) autovinculação (ou vinculação interna): a vinculação decorre dos próprios 

atos e condutas da administração (ex.: atos administrativos individuais e 

normativos, praxe administrativa, promessas administrativas, contratos).10

No Brasil, a concepção de heterovinculação administrativa possui ampla acei-

tação, notadamente pela consagração dos princípios constitucionais da legalidade 

e da separação de poderes (ou funções), com a previsão de freios e contrapesos 

(checks and balances).

Não é novidade a afirmação de que a atuação administrativa se encontra 

submetida à lei, razão pela qual qualquer atividade administrativa ilegal deve ser, 

em regra, objeto de invalidação. É verdade, contudo, que a concepção de legalidade 

oitocentista, típica do Estado Liberal pós-revolucionário, tem sofrido mutações nos 

últimos anos para adequar-se à nova realidade imposta pelo neoconstitucionalismo 

e pelo pós-positivismo.11

8 Sobre a expressão, vide: OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação ad-
ministrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003. p. 381-382.

9 OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. 
Coimbra: Almedina, 2003. p. 381-382.

10 Segundo Alexandre Aragão: “A teoria das autolimitações administrativas constitui, na verdade, um conjunto 
de instrumentos diversos, mas complementares, que visam a assegurar a razoabilidade, a coerência e a 
isonomia no tratamento conferido pela Administração Pública aos cidadãos, em uma expressão do Estado 
Democrático de Direito e do devido processo legal substancial, que vedam as iniquidades estatais”. 
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria das autolimitações administrativas: atos próprios, confiança legítima 
e contradição entre órgãos administrativos. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, 
IBDP, n. 14, maio/jul. 2008, p. 2. Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-14-MAIO-
2008-ALEXANDRE%20ARA-GAO.pdf. Acesso em: 10 fev. 2016.

11 Em razão dos limites do presente trabalho, não é possível aprofundar os termos “neoconstitucionalismo” e 
“pós-positivismo”, razão pela qual remetemos o leitor para outra obra: OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. 
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Dessa forma, a atuação administrativa submete-se ao controle de legalidade 

(juridicidade) exercido pelo Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CRFB) e pelo Poder 

Legislativo (art. 49, V, da CRFB), inclusive com o auxílio dos tribunais de contas 

(art. 70 da CRFB).

Por outro lado, o estudo da autovinculação administrativa não recebeu no Brasil, 

com honrosas exceções, a necessária atenção da doutrina e da jurisprudência.

É preciso, portanto, desenvolver este tópico, uma vez que a ideia de que as 

pessoas não podem atuar de forma contraditória e incoerente deve ser aplicada 

não apenas ao setor privado, mas, também, ao setor público.

Não é razoável conceber que a administração pública exerça suas atividades 

de forma aleatória e irracional, o que acarretaria insegurança jurídica e colocaria 

em risco a efetividade dos direitos fundamentais. A previsibilidade gerada pela 

atuação administrativa coerente é uma exigência do Estado Democrático de Direito, 

bem como dos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da isonomia. 

A ideia da autovinculação administrativa (selbstbindung) surge na Alemanha no 

século XIX, inicialmente atrelada ao princípio da igualdade no âmbito da aplicação 

administrativa da lei, com o objetivo de evitar o cometimento de arbitrariedades no 

exercício da discricionariedade administrativa.12

Posteriormente, a ideia de autovinculação administrativa foi conectada, também, 

com o princípio da proteção da confiança legítima, defendendo os cidadãos contra 

caprichos e arbitrariedades do poder público, notadamente no campo das promes-

sas estatais descumpridas ou da revogação arbitrária de atos administrativos.13

A autovinculação administrativa não acarreta benefícios apenas para os 

particulares. A própria administração pública aufere vantagens com a sua atuação 

coerente e não contraditória, tais como: a celeridade da resposta às demandas 

repetitivas; a redução da litigiosidade; a diminuição das incertezas, dos riscos e dos 

custos das relações jurídico-administrativas; e a maior aceitação dos particulares 

às suas decisões e, por consequência, o reforço da legitimidade de sua atuação.14

A constitucionalização do direito administrativo: o princípio da juridicidade, a releitura da legalidade 
administrativa e a legitimidade das agências reguladoras. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

12 Hartmut Maurer, ao tratar da autovinculação administrativa no direito alemão, afirma que a administração 
infringe o princípio da igualdade quando se desvirtua de sua prática administrativa sem fundamento jurídico 
justificador. MAURER, Hartmut. Direito Administrativo Geral. Barueri: Manole, 2006. p. 706. Atualmente, 
a autovinculação é reconhecida, com algumas peculiaridades em relação à concepção alemã, no âmbito 
da União Europeia. DíEZ SASTRE, Silvia. El precedente administrativo: fundamentos y eficácia vinculante. 
Madrid: Marcial Pons, 2008. p. 176-181 e 210-220.

13 Sobre a aplicação do princípio da proteção da confiança legítima no direito administrativo, vide: OLIVEIRA, 
Rafael Carvalho Rezende. Princípios do Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Método, 2013. p. 163-189.

14 De forma semelhante, vide: MODESTO, Paulo. Autovinculação da Administração Pública. Revista Eletrônica 
de Direito do Estado, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 24, out./dez., 2010, p. 7. Disponível 
em: www.direitodoestado.com.br. Acesso em: 12 jan. 2016.
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A autovinculação administrativa pode decorrer de atividades ou de condutas 

administrativas diversas, tais como os atos administrativos normativos, os atos 

internos, as práticas administrativas continuadas, os atos individuais, as promessas 

administrativas etc. 

Em razão das diversas possibilidades de autovinculação, a doutrina tem 

apresentado classificações distintas para a autovinculação administrativa. Silvia 

Díez Sastre, por exemplo, apresenta três classificações sobre o instituto, a partir 

de três critérios, a saber:15

1) Classificação quanto à estrutura: 

1.a) autovinculação relacional: trata-se da autovinculação que decorre dos 

atos administrativos normativos e da prática administrativa, exigindo-se 

tratamento idêntico entre casos semelhantes, em razão do princípio 

da igualdade; e 

1.b) autovinculação não relacional: relaciona-se com os princípios da boa-fé 

e da proteção da confiança que demanda coerência dentro da mesma 

relação jurídica, inexistindo, aqui, a necessidade de comparações entre 

relações jurídico-administrativas envolvendo pessoas diversas.

2) Classificação quanto ao tempo e ao espaço: 

2.a) autovinculação horizontal: ocorre a partir de atos administrativos 

editados em processos e momentos distintos; e 

2.b) autovinculação vertical: envolve atos editados dentro do mesmo 

processo administrativo ou da mesma sequência espacial e temporal.

3) Classificação quanto à evolução do conceito de autovinculação: 

3.a) autovinculação em sentido estrito: encontra fundamento no princípio 

da igualdade, aplicando-se o mesmo tratamento jurídico aos casos 

semelhantes; e 

3.b) autovinculação em sentido amplo: fundamenta-se não apenas no 

princípio da igualdade, mas, também, nos princípios da boa-fé e da 

proteção da confiança para proteger as pessoas contra os caprichos e 

a incoerência do Estado, seja no tratamento isonômico entre pessoas 

em situações fático-jurídicas semelhantes, seja na proteção da boa-fé 

e da confiança jurídicas dos administrados em relação às promessas, 

aos atos e às práticas administrativas. 

15 DíEZ SASTRE, Silvia. El precedente administrativo: fundamentos y eficácia vinculante. Madrid: Marcial Pons, 
2008. p. 190-191. Sobre o tema, vide, também: MODESTO, Paulo. Autovinculação da Administração Pública. 
Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 24, out./dez. 
2010, p. 7. Disponível em: www.direitodoestado.com.br. Acesso em: 12 jan. 2016.
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Tradicionalmente, a autovinculação mantém relação intensa com a discricio-

nariedade administrativa, funcionando como uma contenção de eventuais arbítrios 

por parte dos agentes públicos que exercem escolhas e valorações administrativas 

a partir da legislação.16 

Vale dizer: a função principal da autovinculação é limitar a discricionariedade 

administrativa a partir dos princípios da igualdade, da boa-fé e da proteção da con-

fiança legítima. A margem de liberdade reconhecida pelo legislador ao administrador 

público para eleger o melhor caminho administrativo na satisfação do interesse 

público não significa um cheque em branco para adoção de medidas desproporcionais, 

desiguais e contrárias à boa-fé. É necessário garantir que a atuação administrativa 

seja coerente e não contraditória no Estado Democrático de Direito.

Apesar de sua ligação inicial com a atuação administrativa discricionária, a 

ideia de autovinculação, posteriormente, foi alargada para abranger, não livre de 

controvérsias doutrinárias, as atuações vinculadas, as atividades prestacionais e as 

relações de sujeição especial envolvendo a administração pública e os administrados.

Cabe destacar que a autovinculação não significa o engessamento administrativo 

e deve ser concebida de forma relativa (e não absoluta). Isso porque a autovincu-

lação envolve a tensão entre a busca de continuidade e de previsibilidade da ação 

administrativa, por um lado, e a necessidade de inovação e de flexibilidade por 

parte da administração para atender às mutações sociais, tecnológicas, políticas, 

econômicas e culturais.17 

Nos casos devidamente motivados, a administração pode alterar a sua in-

terpretação sobre determinadas normas jurídicas, aplicando-se, em regra, a nova 

orientação aos casos futuros semelhantes, com o objetivo de resguardar a segurança 

jurídica e a boa-fé dos administrados.

Em suma, no Estado Democrático de Direito pressupõe coerência na atuação 

estatal, afigurando-se indesejada a conduta contraditória nas relações jurídicas 

com os cidadãos.

Em consequência, nos processos administrativos ou nas relações jurídicas 

semelhantes, ainda que envolvam particulares diversos, a administração deve 

aplicar tratamento isonômico e coerente.

16 DíEZ SASTRE, Silvia. El precedente administrativo: fundamentos y eficácia vinculante. Madrid: Marcial Pons, 
2008. p. 203-206.

17 PIELOW, Johann-Cristian. Integración Del ordenamiento jurídico: autovinculaciones de La Administración. 
In: MUÑOZ, Guillermo Andrés; SALOMONI, Jorge Luis. Problemática de La administración contemporánea: 
una comparación europeo-argentina. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1997. p. 51.
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É possível afirmar que o dever de coerência administrativa fundamenta-se, ao 

menos, nos seguintes princípios constitucionais: 

a) princípio da igualdade: os casos semelhantes envolvendo particulares 

diversos devem ser tratados de forma isonômica, sendo vedada a discri-

minação desproporcional entre pessoas que se encontram em situações 

fáticas e jurídicas similares; 

b) princípios da segurança jurídica, boa-fé e proteção da confiança legítima: 

a previsibilidade, a lealdade e a coerência da ação administrativa, com a 

dispensa de tratamento uniforme aos casos semelhantes, garantem segurança 

jurídica e protegem a boa-fé e as expectativas legítimas dos particulares; 

c) princípios da razoabilidade e proporcionalidade: o respeito aos seus 

próprios precedentes evita a prática de arbitrariedades administrativas; 

d) princípio da eficiência: a atuação coerente da administração tem o potencial 

de desestimular a litigância administrativa e a judicialização da questão 

decidida, bem como de agilizar a atividade administrativa.

Além dos argumentos constitucionais, a necessidade de coerência e previsi-

bilidade nas atividades administrativas é uma imposição da legislação infracons-

titucional.

Nesse sentido, por exemplo, em âmbito federal, o art. 2º, parágrafo único, XIII, 

da Lei nº 9.784/1999 dispõe que a interpretação da norma administrativa deve 

ser realizada da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se 

dirige, “vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

A partir da norma em comento, é possível perceber a preocupação do legislador 

federal com o respeito às interpretações administrativas que foram implementadas 

para resolver casos passados, impedindo a retroatividade de novas interpretações, 

resguardando a autoridade dos precedentes já editados.

É preciso destacar que, a partir da interpretação sistemática do ordenamento 

jurídico, a vedação da retroatividade da nova interpretação administrativa fundamenta-

se na necessidade de proteção da boa-fé e da confiança legítima do administrado, 

que não pode ser surpreendido com a alteração da interpretação da administração. 

Por essa razão, entendemos que nada obsta a retroatividade da nova interpretação 

administrativa desde que esta seja favorável aos administrados.18

A preocupação com a coerência na ação administrativa, evitando mudanças 

repentinas e sucessivas de interpretação, pode ser encontrada, ainda, no art. 50, 

VII, da Lei nº 9.784/1999, que exige a motivação, com indicação dos fatos e dos 

18 No mesmo sentido: VALIM, Rafael. O princípio da segurança jurídica no Direito Administrativo brasileiro. 
São Paulo: Malheiros, 2010. p. 97.
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fundamentos jurídicos, dos atos administrativos que “deixem de aplicar jurispru-

dência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e 

relatórios oficiais”.

Mencione-se, ainda, o Código de Processo Civil (CPC/2015), que consagrou 

a teoria dos precedentes judiciais, com adaptações do seu modelo originário 

da common law, bem como a necessidade de uniformização jurisprudencial, o 

que impacta, inclusive, nos processos administrativos. Isso porque o art. 15 do 

CPC/2015 dispõe que, “na ausência de normas que regulem processos eleitorais, 

trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas 

supletiva e subsidiariamente”.

A exigência de coerência administrativa foi reforçada com o art. 30, caput e 

parágrafo único, da LINDB, inserido pela Lei nº 13.655/2018, que exige a atuação 

estatal orientada para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, 

inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a con-

sultas, que terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se 

destinam, até ulterior revisão.

O dever de coerência estatal revela a importância do estudo dos precedentes 

administrativos, que, tradicionalmente, não recebia maior atenção da doutrina 

tradicional, sendo possível incluí-los no rol das fontes do direito administrativo.19

A efetividade do princípio da segurança jurídica e da garantia de coerência 

estatal depende, assim como o respeito da ordem jurídica em sua integralidade, 

da melhoria da gestão pública, mas, também, da organização e da autonomia da 

advocacia pública.

Conforme será demonstrado a seguir, os advogados públicos representam os 

primeiros escudos da sociedade contra atuações arbitrárias dos gestores. 

4  O papel da advocacia pública na efetividade da coerência 
estatal

A advocacia pública, destacada no texto constitucional como função essencial 

à justiça (arts. 131 e 132 da CRFB), é responsável pelo controle interno e defesa 

da juridicidade dos atos estatais, garantindo aos administrados uma gestão pública 

dentro dos parâmetros fixados no ordenamento jurídico. 

As atividades são variadas, envolvendo, por exemplo, a defesa das entidades 

estatais em ações judiciais, a propositura de ações judiciais de interesse municipal, 

19 De nossa parte, consideramos o precedente administrativo como a norma jurídica retirada de decisão 
administrativa anterior, válida e de acordo com o interesse público, que, após decidir determinado caso 
concreto, deve ser observada em casos futuros e semelhantes pela administração pública. Sobre o tema: 
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes administrativos. São Paulo: Método, 2018. p. 95.
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a análise de minutas de editais e contratos administrativos, a emissão de pareceres 

sobre assuntos controversos e a orientação jurídica para os gestores.

A qualidade da atuação do advogado público e a sua caracterização como 

advogado de Estado – e não de governo – dependem de uma série de fatores, 

mas, primordialmente, da sua autonomia técnica, administrativa e financeira do 

próprio órgão jurídico, características indispensáveis à defesa imparcial dos atos 

e contratos municipais. 

Nesse contexto, é possível afirmar a essencialidade da advocacia pública para 

preservação do Estado Democrático de Direito, com destaque para a efetivação 

dos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência.

A atuação coerente e isonômica da administração pública, evitando a edição de 

atos contraditórios e o tratamento desigual entre pessoas inseridas em contextos 

fático-jurídicos semelhantes, depende, em larga medida, da atuação da advocacia 

pública, que, por essa razão, deve ter assegurada a sua independência funcional.

Apenas os advogados públicos independentes são capazes de orientar os 

gestores públicos, com a emissão de opiniões técnicas e imparciais. Não se trata 

aqui, frise-se, de atuação binária na definição da decisão estatal a ser adotada 

diante de determinado caso concreto, mas, sobretudo, da demonstração dos riscos 

e das possíveis vias decisórias colocadas à disposição do gestor público.

É fundamental não confundir a atuação da advocacia pública com a função do 

gestor público. A decisão é de competência exclusiva da autoridade competente, 

eleita ou nomeada, para o exercício das funções político-administrativas decisórias, 

não cabendo ao advogado público, inclusive por falta de legitimidade e de atribuição 

legal, compartilhar ou substituir a decisão do gestor.

Não por outra razão, criticamos a tese que pretende imputar a responsabilidade 

ao advogado público, que, no exercício da função consultiva, emite parecer que é 

adotado pela autoridade como fundamento de sua decisão.

Segundo o STF, no caso dos pareceres vinculantes, seria possível a respon-

sabilização solidária entre o parecerista e o administrador, uma vez que o parecer 

favorável, na visão da corte, configuraria pressuposto de perfeição do ato, havendo 

a “partilha do poder de decisão”. Em relação aos demais pareceres, com caráter 

opinativo, o parecerista responde apenas em caso de culpa grave (erro grosseiro) 

ou dolo.20

20 STF, Tribunal Pleno, MS nº 24.631/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe-18 01.02.2008, Informativo de 
Jurisprudência do STF n. 475. Do mesmo modo, o TCU já afirmou que o parecer jurídico em processo 
licitatório, emitido na forma do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/1993, não constitui ato meramente 
opinativo e pode levar à responsabilização do emitente (TCU, Plenário, Acórdão nº 1.337/11, Rel. Min. 
Walton Alencar Rodrigues, 25.05.2011, Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos do TCU n. 
64). Em outra oportunidade, no entanto, o TCU entendeu ser necessária a caracterização de erro grosseiro 
ou inescusável, com dolo ou culpa, para responsabilização de parecerista jurídico em processo licitatório 
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De nossa parte, sustentamos que a responsabilidade pela emissão do parecer, 

vinculante ou não, somente é possível quando comprovado erro grosseiro ou o dolo 

do parecerista, tendo em vista os seguintes argumentos:21

a) o dever de administrar cabe à autoridade administrativa, e não ao consultor 

jurídico, sob pena de violação ao princípio da segregação de funções;

b) existem diversas interpretações jurídicas que podem ser razoavelmente 

apresentadas em cada situação concreta, não sendo possível responsa-

bilizar o advogado público que apresentou interpretação razoável;

c) inviolabilidade do advogado, público ou privado, que responde apenas nos 

casos de dolo ou culpa (arts. 2º, §3º; 3º, §1º; 32, todos do Estatuto da 

OAB); e

d) a responsabilidade do advogado público, sem a devida comprovação do erro 

grosseiro ou do dolo, viola o princípio da eficiência e o art. 28 da LINDB, 

pois a responsabilização indiscriminada, sem a perquirição da má-fé ou dolo, 

faz com que o advogado público atue com receio, sem pensar na melhor 

decisão a ser tomada à luz da eficiência, mas apenas na possibilidade de 

sofrer sanções por suas opiniões (seria mais conveniente para o advogado 

negar a prática de atos para evitar a sua responsabilização). 

A relevância da advocacia pública na efetivação do dever de coerência admi-

nistrativa foi diagnosticada por Diogo de Figueiredo Moreira Neto:22

Compete ao Procurador do Estado e do Distrito Federal, no desem-
penho apropriado desse dever constitucional de aperfeiçoamento da 
ordem jurídica, aconselhar, persuadir e induzir os agentes políticos a 
adotarem, em suas respectivas unidades federadas, a técnica dos 
Pareceres vinculantes, para evitar a tomada de decisões administrativas 
ruinosas para o Estado.

De forma semelhante, Marcos Juruena Villela Souto destaca a importância da 

advocacia pública fortalecida para efetividade da democracia e do Estado de Direito:23

(TCU, Acórdão nº 1.857/11, Rel. Min. André Luis de Carvalho, 13.07.2011, Informativo de Jurisprudência 
sobre Licitações e Contratos do TCU n. 71). Sobre a distinção entre pareceres facultativos, obrigatórios 
e vinculantes, vide: CHAPUS, Réné. Droit Administratif General. 15. ed. Paris: Montcherestien, 2001. t. 
I, p. 1.113-1.115.

21 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 7. ed. São Paulo: Método, 2019. 
p. 544-545.

22 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Advocacia pública e o princípio da eficiência. Interesse Público, Belo 
Horizonte, v. 1, n. 4, out. 1999, p. 21.

23 SOUTO, Marcos Juruena Villela. O papel da advocacia pública no controle da legalidade da Administração. 
Interesse Público, Belo Horizonte, v. 6, n. 28, nov. 2004, p. 62. De forma semelhante, José Afonso da Silva 
sustenta: “A Advocacia Pública assume, no Estado Democrático de Direito, mais do que uma função jurídica 
de defesa dos interesses patrimoniais da Fazenda Pública, mais até mesmo do que a defesa do princípio 
da legalidade, porque lhe incumbe igualmente e veementemente a defesa da moralidade pública”. SILVA, 
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Em síntese, a ninguém – salvo a governos totalitários e/ou corruptos 
– pode interessar uma Advocacia Pública enfraquecida ou esvaziada.

A democracia e o Estado de Direito só se fortalecem se houver sóli-
das e não fragmentadas instituições voltadas para o controle da lega-
lidade, o que exige a garantia constitucional de um corpo permanen-
te, profissionalizado, bem preparado, protegido e remunerado, sem 
riscos de interferências políticas indevidas no exercício de funções 
técnicas e despolitizadas.

De acordo com Gustavo Binenbojm,24 a singularidade da advocacia pública 

pode ser demonstrada a partir de três possibilidades e perspectivas:

a) atuação prévia: é a única carreira jurídica que atua previamente à 

configuração das políticas públicas;

b) atuação sistêmica: tem a visão sistêmica dos limites e das possibilidades 

relacionadas às políticas públicas, o que permite opinar sobre correção 

de rumos, com o objetivo de evitar efeitos colaterais indesejados; e

c) atuação proativa: a advocacia pública pode atuar proativamente na 

prevenção de litígios.

No exercício de sua missão institucional, a advocacia pública deve zelar pela 

coerência administrativa, o que revela a necessidade de emissão de pareceres e 

outras formas de manifestação jurídica, inclusive na esfera judicial, que garantam 

o respeito aos precedentes judiciais e administrativos.

A consagração dos precedentes judiciais no art. 927 do CPC/2015 e a sua 

vinculação à administração pública demonstram a relevância da atuação da ad-

vocacia pública na preservação da estabilidade, da integridade e da coerência do 

sistema jurídico.

Considerada como advocacia de Estado, e não de governo, a advocacia pública 

possui o dever institucional de garantir, de forma preventiva e/ou repressiva, a 

juridicidade dos atos estatais.

No exercício da defesa judicial da administração pública, a advocacia pública 

deve alterar a tradicional cultura da atuação beligerante, acostumada com o manejo 

de recursos e impugnações contra decisões judiciais que aplicam teses consolidadas.

É preciso repensar a gestão de acervos de massa, bem como a estratégia 

em casos relevantes e estratégicos para o interesse público, com a adoção de 

medidas capazes de otimizar a atuação dos advogados públicos, cabendo destacar, 

por exemplo: a) a utilização de novas tecnologias para administração eficiente do 

José Afonso. A advocacia pública e o Estado Democrático de Direito. Revista de Direito Administrativo, Rio 
de Janeiro, 230, out./dez. 2002, p. 284.

24 BINENBOJM, Gustavo. A advocacia pública e o Estado Democrático de Direito. Revista Brasileira de Direito 
Público, Belo Horizonte, v. 8, n. 31, out. 2010, p. 37-38.
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acervo; b) a previsão e a constante verificação de dispensas recursais em casos 

semelhantes e com teses consolidadas nos tribunais; c) a elaboração de parâme-

tros normativos para tentativas de acordos em casos repetidos ou estratégicos, 

inclusive com o fomento à instituição de câmaras de conciliação no âmbito da 

própria administração para evitar judicializações desnecessárias.

A atuação eficiente da advocacia pública na esfera judicial acarreta consequên-

cias positivas não apenas aos envolvidos na lide, partes, magistrados e Ministério 

Público, mas à coletividade, que passa a enxergar a administração pública como 

instituição séria e pautada pela busca da eficiência.

Não apenas na atuação contenciosa, mas, especialmente, na função consultiva, 

eminentemente preventiva, a advocacia pública deve pautar a sua atuação pela 

busca de maior segurança jurídica e coerência estatal.

O objetivo não é apenas diminuir a judicialização das controvérsias adminis-

trativas, mas garantir a apresentação de soluções jurídicas uniformes para casos 

semelhantes, exigência extraída dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, 

da proteção da confiança legítima e da isonomia. 

No exercício do controle interno, os advogados públicos devem orientar a 

respectiva administração pública com a apresentação da interpretação jurídica 

adequada sobre os atos estatais. 

Nesse ponto, a atuação da advocacia pública não deve restringir-se às inter-

pretações formalistas, com fundamento na legalidade estrita. 

A partir da concepção do princípio da juridicidade e, como consequência, da 

necessidade de submissão dos atos estatais não apenas ao princípio da legalidade, 

mas, também, aos demais princípios constitucionais, expressos ou implícitos, é 

imperioso que os advogados públicos, na interpretação administrativa, levem em 

consideração os precedentes administrativos e judiciais vinculantes.

Quanto aos precedentes administrativos, a advocacia pública deve levar em 

consideração as orientações jurídicas pretéritas em casos semelhantes, com o 

intuito de manter a coerência interpretativa dos dispositivos constitucionais, legais 

e regulamentares.

Igualmente, os advogados públicos devem verificar se os atos e as decisões 

estatais submetidos à consulta jurídica são coerentes com as atuações anteriores 

da administração pública em casos semelhantes.

Inexistindo fato relevante e motivado para alteração ou superação do prece-

dente administrativo, os membros da advocacia pública devem zelar pelo respeito 

do precedente que decidiu questão semelhante no âmbito daquela administração.

A coerência estatal no exercício da atividade administrativa depende, também, 

do respeito aos precedentes judiciais vinculantes. Isso porque a atuação adminis-

trativa contrária aos precedentes judiciais vinculantes colocaria em risco, conforme 
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já destacado, os princípios da igualdade, da segurança jurídica e da proteção da 

confiança legítima, abrindo-se caminho à judicialização e ao desfazimento da ação 

administrativa, sem olvidar a potencial responsabilização do gestor público.

Ao lado da atuação passiva, consistente no recebimento de consultas administrativas 

específicas ou no exercício da defesa judicial da entidade administrativa, a advocacia 

pública deve pautar, de forma crescente, a sua atuação pela prevenção e proatividade, 

com a edição de orientações ou súmulas administrativas, a busca por soluções con-

sensuais de conflitos e, se for o caso, a propositura de ações judiciais com o objetivo 

de evitar danos, restaurar a juridicidade e ressarcir eventuais prejuízos ao erário.

É verdade que a preocupação com a atuação da advocacia pública na garantia 

da efetividade das decisões dos tribunais superiores no âmbito dos processos 

administrativos não representa novidade.

Em âmbito federal, compete à AGU “unificar a jurisprudência administrativa, 

garantir a correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre os 

órgãos jurídicos da Administração Federal”, podendo editar, inclusive, enunciados 

de súmula administrativa, resultantes de jurisprudência iterativa dos tribunais (art. 

4º, XI e XII, da LC nº 73/1993).

Com o objetivo de garantir a uniformidade da interpretação administrativa, 

os membros efetivos da AGU não podem contrariar súmula, parecer normativo 

ou orientação técnica adotada pelo advogado-geral da União (art. 28, II, da LC  

nº 73/1993).25

O art. 40, §1º, da LC nº 73/1993 dispõe que o parecer do advogado-geral 

da União, aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial, vincula 

a administração federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel 

cumprimento.

Ademais, a súmula da AGU tem caráter obrigatório para seus respectivos 

órgãos jurídicos, inclusive aqueles que atuam nas autarquias e fundações públicas 

federais, na forma do art. 43 da LC nº 73/1993. Com fundamento no referido 

dispositivo legal, o art. 2º do Decreto nº 2.346/1997, que consolida normas de 

procedimentos a serem observadas pela administração pública federal em razão 

de decisões judiciais, determina que, após firmada a jurisprudência pelos tribunais 

superiores, a Advocacia-Geral da União expedirá súmula a respeito da matéria, cujo 

enunciado deve ser publicado no Diário Oficial da União.

A partir das súmulas da própria AGU, o advogado-geral da União poderá dis-

pensar a propositura de ações ou a interposição de recursos judiciais (art. 3º do 

Decreto nº 2.346/1997).

25 A vedação também se aplica aos procuradores do Banco Central do Brasil (art. 17-A, II, da Lei nº 9.650/1998, 
inserido pela Medida Provisória nº 2.229-43/2001).
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A preocupação da AGU com a coerência administrativa pode ser demonstrada, 

também, pela instituição da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração 

Federal, órgão integrante da AGU, com competência, por exemplo, para dirimir, 

por meio de mediação, as controvérsias (a) entre órgãos públicos federais, entre 

entidades públicas federais ou entre órgão e entidade pública federal; (b) que envol-

vam órgão ou entidade pública federal e estados, o Distrito Federal ou municípios 

ou suas autarquias ou fundações públicas; (c) que envolvam órgão ou entidade 

pública federal e empresa pública ou sociedade de economia mista federal; ou (d) 

que envolvam particular e órgão ou entidade pública federal, nos casos previstos 

no regulamento de que trata o §2º do art. 32 da Lei nº 13.140/2015; na forma do 

art. 18, III, do Anexo I do Decreto nº 10.608/2021.

Mencione-se, ainda, que, no processo administrativo fiscal federal, é vedado 

aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acor-

do internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo 

(art. 26-A, caput, e §6º, I e II, do Decreto nº 70.235/1972, alterado pela Lei nº 

11.941/2009): a) se o ato tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva 

plenária do STF; b) se o ato fundamentar crédito tributário objeto de: b.1) dispensa 

legal de constituição ou de ato declaratório do procurador-geral da Fazenda Nacio-

nal, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei nº 10.522/2002; b.2) súmula da AGU, na 

forma do art. 43 da LC nº 73/1993; ou b.3) pareceres do advogado-geral da União 

aprovados pelo presidente da República, na forma do art. 40 da LC nº 73/1993.

Aliás, no processo administrativo fiscal, a necessidade de coerência administra-

tiva justifica não apenas a edição de súmulas administrativas por parte do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado, paritário, integrante 

da estrutura do Ministério da Fazenda (art. 25, II, do Decreto nº 70.235/1972, 

alterado pela Lei nº 11.941/2009), mas o respeito aos precedentes administrativos 

do próprio conselho.

É possível perceber, portanto, que o ordenamento jurídico, antes do CPC/2015, 

já demonstrava preocupação com a aplicação coerente da jurisprudência e das 

orientações administrativas no exercício da advocacia pública.

Contudo, esse papel é reforçado com o advento do CPC/2015, uma vez que 

os precedentes vinculantes previstos no seu art. 927 devem ser observados pelas 

autoridades administrativas, independentemente da existência de súmula ou orien-

tação do órgão jurídico responsável pela consultoria do respectivo ente federado.26

26 Nesse sentido, a Portaria MF nº 152/2016 promoveu recente alteração no regimento interno do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (art. 62, § 2º) para exigir que os seus relatores respeitassem 
o que já foi pacificado na jurisprudência do STF e STJ em sede dos recursos extraordinários e recursos 
especiais repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015). Entendemos, contudo, que a vinculação da 
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Em verdade, o órgão jurídico pode emitir orientação específica, inclusive por 

meio de súmula, para o administrador público e demais membros do órgão jurídico, 

com o objetivo de reiterar e esclarecer a necessidade de cumprimento do precedente 

judicial, mas essa conduta não é condição necessária para que o precedente judicial 

seja observado pela administração.

5 Conclusões

Conforme destacado ao longo do texto, a sociedade contemporânea ou 

“pós-moderna” é fortemente marcada pela complexidade, pluralidade e incerteza, 

o que incrementa o desafio de implementação de uma atuação estatal coerente e 

em compasso com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da proteção da 

confiança legítima e da isonomia.

O tratamento isonômico e coerente dos administrados é dever do gestor 

público, cujo exercício pressupõe a existência de órgão da advocacia pública capaz 

de emitir as orientações jurídicas necessárias à tomada das decisões.

A advocacia pública, instituição permanente, autônoma e especializada, 

composta por membros escolhidos por mérito e dotada de garantias institucionais 

próprias, revela-se órgão estatal essencial ao Estado Democrático de Direito.

No rol de suas atribuições, ganha relevo, atualmente, o papel de garantir 

a coerência dos atos estatais, com o respeito aos precedentes administrativos 

e judiciais vinculantes, evitando a atuação administrativa esquizofrênica e em 

descompasso com o interesse público.

Abstract: The article deals with the role of public advocacy in the implementation of the duty of coherence 
of the Public Administration. The Postmodern State, strongly marked by complexity, plurality and 
uncertainty, causes the public manager the task of reducing legal uncertainty and dispensing with isonomic 
treatment to the administered. The effectiveness of the principle of legal certainty and the guarantee of 
state coherence depends on the improvement of public management, but also on the organization and 
autonomy of public advocacy. Highlighted in the constitutional text as an essential function of Justice, 
public advocacy is responsible for internal control and defense of the legality of state acts, guaranteeing 
the public administration a management within the parameters set in the legal system. The coherent 
and isonomic action of the Public Administration, avoiding the publication of contradictory acts and the 
unequal treatment between persons inserted in similar contexts, depends, to a large extent, on the 
performance of the state attorney that, for that reason, must have ensured the functional independence. 
In the exercise of its institutional mission, public advocacy must ensure administrative coherence, which 
reveals the need for issuing opinions and other forms of legal expression, including in the judicial sphere, 
that guarantee respect for judicial and administrative precedents.

Keywords: Public advocacy. Postmodern State. Public administration. State coherence.

administração pública deve englobar todos os precedentes vinculantes indicados no art. 927 do CPC. 
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes administrativos, São Paulo: Método, 2018. p. 146-154. 
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Resumo: O objetivo do presente ensaio é investigar a aplicação da teoria da imprevisão, com lastro 

no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/1993, aos contratos de concessão. Para tanto, pretende-se levar a 

efeito a diferenciação jurídica entre o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e o 

equilíbrio econômico-financeiro dos singelos contratos de empreitada de que trata a Lei nº 8.666/1993, 

bem como a releitura da teoria da imprevisão à luz da teoria dos contratos incompletos e à luz dos 

modelos de regulação contratual.

Palavras-chave: Concessões. Teoria da imprevisão. Contratos incompletos. Regulação contratual.

Sumário: Introdução – 1 A teoria da imprevisão nos contratos administrativos: um conceito em su-

peração? – 2 Das diferenças jurídicas entre os regimes jurídicos do equilíbrio econômico-financeiro 

das concessões e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos regidos pela Lei nº 

8.666/1993 – 3 Incompletude dos contratos de concessão e seus efeitos econômicos – 4 Diferenças 

entre regulação discricionária e regulação contratual e os seus efeitos sobre a aplicação da teoria da im-

previsão – 5 Da interpretação dos contratos incompletos: algumas propostas – Conclusões – Referências

Introdução

Em dezembro de 2019, autoridades chinesas constataram o crescente contágio 

de cidadãos por uma nova modalidade de pneumonia decorrente de um novo tipo de 

vírus, que veio a ser designado SARS-CoV-2 (“coronavírus da síndrome respiratória 

1 Agradeço ao professor Marcos Nóbrega por ter me disponibilizado uma riquíssima bibliografia sobre o tema 
da regulação em situações de incerteza, sem a qual a elaboração deste trabalho não teria sido possível. 
Suas falhas e imperfeições, claro, são de minha inteira responsabilidade. 

2 Este artigo foi elaborado como requisito para a aprovação da disciplina Regulação de concorrência da 
infraestrutura, ministrada pelos professores Armando Castelar e Patrícia Sampaio, no âmbito do Programa 
de Doutorado em Direito da Regulação da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. 

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.07
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aguda grave 2”).3 Em razão do seu elevado nível de contágio,4 a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, considerando o crescimento do número 

de casos não só na China, mas, também, nos Estados Unidos, na Alemanha e 

em outros países, declarou estado de emergência de saúde pública.5 Daí que, em 

11 de março, em razão da disseminação do vírus, a OMS elevou o seu grau de 

periculosidade ao patamar de uma pandemia.6 

Seguindo tal orientação, em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde 

editou a Portaria MS nº 188, por meio da qual declarou estado de emergência no 

Brasil, a partir da constatação de casos no país, desde janeiro de 2020. Disso 

decorreu a edição da Lei Federal nº 13.979/2020, a qual dispõe sobre as medidas 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância interna-

cional, decorrente do coronavírus (COVID-19). Nesse quadrante, foi necessária a 

aprovação, pelo Congresso, do Decreto Legislativo nº 6/2020, que reconheceu, 

para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, a ocorrência de estado 

de calamidade pública, o qual deve flexibilizar as metas fiscais para custear as 

ações de combate à pandemia.

Nesse contexto, o poder público expediu diversas medidas sanitárias com o 

objetivo de evitar o crescimento da curva de propagação da pandemia. Foram me-

didas que, a despeito de resguardar a saúde da população, provocaram impactos 

econômico-financeiros diretos em todos os modais de transporte de passageiros.7 

Acontece que, nas concessões de infraestrutura, tal impacto será bem saliente, 

3 O agente infeccioso pertence a uma família de vírus cujos outros integrantes foram responsáveis por 
moléstias preocupantes e, muitas vezes, fatais, como a MERS (síndrome respiratória do Oriente Médio) 
e a SARS (síndrome respiratória aguda grave), que atingiram a humanidade (Cf. VEJA. Por que ido-
sos, hipertensos e diabéticos são grupos de risco? Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/
por-que-idosos-hipertensos-e-diabeticos-sao-grupos-de-risco/).

4 ABRIL. OMS Decreta Pandemia do Novo Coronavírus. Saiba o que isso significa. Disponível em: https://
saude.abril.com.br/medicina/oms-decreta-pandemia-do-novo-coronavirus-saiba-o-que-isso-significa/. Mas 
é de se ressaltar que a configuração de uma pandemia, por si só, poderia não estar incursa na teoria da 
imprevisão. Pandemias provocadas por vírus que não se propagam pelo ar, por exemplo, não produziriam 
impactos diretos em contratos de concessão (v.g. HIV, cólera e ebola). Não é o que se passa com vírus 
tais como a COVID-19, que tem no isolamento social o seu principal remédio.

5 GLOBO. Novo coronavírus é emergência de saúde internacional, declara OMS. Disponível em: https://
g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/30/novo-coronavirus-e-emergencia-de-saude-internacional-
declara-oms.ghtml.

 ESTADÃO. OMS declara emergência de saúde pública global por surto de coronavírus. Disponível em: 
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-declara-emergencia-de-saude-publica-global-por-surto-
de-coronavirus,70003178909.

6 BBC. Coronavírus: OMS declara pandemia. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-51842518.
7 Em caráter ilustrativo, citem-se o Decreto nº 64.881, de 2020, do estado de São Paulo, o qual recomenda 

“que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se limite às necessidades imediatas de 
alimentação, cuidados de saúde e exercícios de atividades essenciais” (art. 4º); o Decreto nº 525, de 2020, 
de Santa Catarina, o qual suspende o exercício de todas as atividades tidas como não essenciais, assim 
como a circulação de veículos (art. 7º, inciso I); o Decreto nº 40.539 de 2020, do Distrito Federal, que 
suspende o exercício de uma série de atividades, sobretudo as que ensejam aglomerações, nele listadas 
(art. 2º); entre outros normativos.
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considerando o fato de que, em regra, os custos afundados nos ativos (sunk costs), 

em estruturas qualificadas como monopólios naturais, predicam, justamente, da 

sua amortização pelos recebíveis do projeto – gerando economias de escala e 

de escopo. A lógica é simples: com a manutenção dos custos marginais para a 

operação dos ativos, aliada à redução da demanda, os projetos de infraestrutura, 

no curto prazo, tenderão a se tornar deficitários.

Tanto assim é que, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas 

Aéreas (ABEAR), suas empresas afiliadas já registraram, em média, queda de 75% 

na demanda por voos domésticos e redução de 95% nas viagens internacionais em 

relação ao mesmo período de 2019 – diferença que foi associada ao avanço da 

pandemia de COVID-19. No mesmo sentido, de acordo com o levantamento realizado 

pela Confederação Nacional de Transportes (CNT),8 denominado Pesquisa de Impacto 

no Transporte-COVID-19, 90% do setor de transporte foi afetado negativamente pela 

pandemia provocada pelo novo coronavírus, em decorrência da queda de demanda 

e de receita. Cite-se, ainda, a informação veiculada pela Associação Brasileira de 

Concessionária de Rodovias (ABCR),9 segundo a qual se estima uma queda de 

57% no fluxo de veículos leves e de 29% de veículos pesados em decorrência dos 

efeitos provocados pela COVID-19.

Diante dessa situação, restou proferido o Parecer nº 261/2020/CONJUR- 

MINFRA/CGU/AGU da Advocacia-Geral da União (AGU), no âmbito da Consultoria 

Jurídica do Ministério da Infraestrutura, no qual restou assentado que a “pandemia 

do novo coronavírus (SARS-CoV-2) é evento que caracteriza ‘álea extraordinária’, 

capaz de justificar a aplicação da teoria da imprevisão” (grifos postos). Cuida-se 

da consagração do entendimento segundo o qual, na medida em que a teoria da 

imprevisão, prevista no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/1993, veicula repartição de 

risco, ex lege, pela materialização de evento extracontratual, tal risco deveria ser 

alocado, sempre e aprioristicamente, ao poder concedente. 

Eis o objeto do presente ensaio: investigar os fundamentos jurídicos e econô-

micos para a aplicação de tal teoria em contratos de concessão. Nesse quadrante, a 

presente pesquisa pretende ver comprovada a hipótese segundo a qual, considerando 

o regime jurídico-econômico dos contratos de concessão, a alocação apriorística do 

risco pela materialização de evento albergado, pela teoria da imprevisão ao poder 

concedente, não se sustenta. Não se pretende, pois, questionar a teoria das áleas 

8 Disponível em: https://www.abear.com.br/imprensa/agencia-abear/noticias/abear-impacto-dapandemia-
do-novo-coronavirus/. Acesso em: 03 abr. 2020.

9 Disponível em: https://cdn.cnt.org.br/diretorioVirtualPrd/d8bc805d-58c7-4cd0-9e1f0653bfd6b263.pdf. 
Os dados da pesquisa foram coletados de 1º a 03.04.2020.
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(o que já foi objeto de diversos escritos e seria, no atual quadrante, rebarbativo),10 

mas demostrar que ela é incompatível não só com o regime jurídico dos contratos de 

concessão, como com a teoria dos contratos incompletos (incomplete contracts).11 

É que, na medida em que as partes possuem racionalidade limitada (decorrente 

da insuficiência e da assimetria de informações), os custos de transação de de-

senhar um contrato completo seriam proibitivos; daí ser impossível se prever, ex 

ante, todos os eventos que podem ocorrer no devir de um contrato de longo prazo, 

razão pela qual o contrato de concessão deve esquadrinhar as responsabilidades 

econômicas das partes por eventos supervenientes à sua celebração (que possam 

ser provisionáveis, na qualidade de riscos). Cuida-se de racional que integra o 

equilíbrio econômico de contratos de longo prazo de que é exemplo o contrato de 

concessão de serviço público. Em termos mais jurídicos, o tema pode reconduzir à 

lógica de um contrato aleatório, o qual pressupõe a possibilidade de materialização 

de um evento futuro e incerto (a exemplo do contrato de seguro, previsto no art. 

757 e seguintes do Código Civil). Isso porque, nos contratos aleatórios, uma das 

partes assume o risco pelo advento de eventos imprevisíveis e de consequências 

incalculáveis. 

Assim é que, com o propósito de investigar tal problemática, o primeiro item 

deste artigo fará uma breve incursão a propósito da aplicação da teoria da impre-

visão no direito brasileiro, em geral, e no direito administrativo em particular. Num 

segundo momento, pretende-se levar a efeito a diferenciação jurídica entre o equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de concessão e o equilíbrio econômico-finan-

ceiro dos singelos contratos de empreitada de que trata a Lei nº 8.666/1993. Em 

prosseguimento, pretende-se investigar a teoria da imprevisão à luz da teoria dos 

contratos incompletos. Num quarto momento, serão apresentados os modelos re-

gulatórios servientes a estruturar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão, bem como as suas consequências jurídicas, para o fim de se confirmar 

10 Tal entendimento vem, há muito, sendo desenvolvido por Marcos Augusto Perez: “Aqui, o ponto problemático 
da teoria das áleas ordinária e extraordinária encontra-se numa definição extremamente vaga do risco efe-
tivamente suportado pelo concessionário, em cotejo com uma definição muito larga dos riscos suportados 
pelo concedente. Sem definições mais precisas, o conflito tende a não ser resolvido ou a sê-lo em desfavor 
do erário ou do usuário, que acabarão de uma forma ou de outra conservando a missão de manter sob seu 
custeio o serviço em funcionamento” (PEREZ, Marcos Augusto. O risco no contrato de concessão de serviço 
público. Belo Horizonte: Fórum, 2006. p. 115-118).

11 SCHWANKA, Cristiane. Direito econômico e direito público: uma abordagem da análise econômica como mé-
todo de interpretação dos contratos administrativos. Revista de Direito Empresarial – RDEmp, Belo Horizonte, 
ano 9, n. 2, p. 63-79, maio/ago. 2012; POSNER, Eric A. Análise econômica do direito contratual após três 
décadas: sucesso ou fracasso?: (Primeira parte). [Tradução Luciano Benetti Timm, Cristiano Carvalho e 
Alexandre Viola]. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 6, n. 23, p. 75-108, 
jul./set. 2008; DIAS, Maria Tereza Fonseca. Os problemas da contratação pública brasileira sob a Análise 
Econômica do Direito (Law and Economics): em busca de propostas legislativas para sua superação. Revista 
Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 15, n. 57, p. 85-111, abr./jun. 2017.
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a hipótese do presente ensaio. Por fim, serão apresentadas algumas experiências 

estrangeiras a propósito da tentativa de se neutralizarem os efeitos econômicos 

produzidos pela COVID-19 nos contratos de concessão. 

1  A teoria da imprevisão nos contratos administrativos: um 
conceito em superação?

A revisão das bases objetivas econômicas de um contrato é um instituto afeto 

à teoria geral dos contratos.12 Justifica-se como um mecanismo de reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato diante da ocorrência de eventos imprevisíveis, 

ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, e que tornem o ajuste 

excessivamente oneroso para um dos contratantes. Traduz-se na ideia de que a 

manutenção do contrato deve se dar em outras bases, com vistas a assegurar 

a comutatividade entre as prestações inicialmente pactuadas. A sua aplicação é 

amplamente reconhecida na jurisprudência.13 

12 Nelson Borges conceitua a teoria da imprevisão nos seguintes termos: “A teoria da imprevisão é o remédio 
jurídico a ser empregado em situações de anormalidade contratual, que ocorre no campo extracontratual 
– ou ‘aura’ das convenções –, de que se podem valer as partes não enquadradas em situação moratória 
preexistente, para adequar ou extinguir os contratos – neste caso com possibilidades indenizatórias – sobre 
os quais a incidência de um acontecimento imprevisível (entendido este como aquele evento ausente dos 
quadros do cotidiano, possível, mas não provável), por elas não provocado mediante ação ou omissão, 
tenha causado profunda alteração na base contratual, dando origem a uma dificuldade excessiva de 
adimplemento ou modificação depreciativa considerável da prestação, de sorte a fazer nascer uma lesão 
virtual que poderá causar prejuízos àquele que, em respeito ao avençado, se disponha a cumprir a obrigação 
assumida. Se, em decorrência de ato praticado pelas partes ou terceiros, a base contratual desaparecer, 
alterando as circunstâncias que serviram de fundamento ao contrato, não sendo possível adaptá-lo ao novo 
estado, ele poderá ser extinto, aferindo-se responsabilidades pela existência ou não de lesão objetiva, 
como decorrência da supressão do alicerce contratual” (BORGES, Nelson. A teoria da imprevisão no direito 
civil e no processo civil. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 80).

13 Como se pode extrair dos julgados, adiante citados, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça: (i) no Eg. Supremo Tribunal Federal: STF. AI nº 652.858/GO. Agravante: Sementes Selecta LTDA. 
Agravado: Aristeu Yassuo Takahashi e outros. Relator: Min. Menezes Direito. Brasília. Julgamento: 04.08.2009; 
STF. AI nº 652.858/GO. Agravante: Sementes Selecta LTDA. Agravado: Aristeu Yassuo Takahashi e outros. 
Relator: Min. Menezes Direito. Brasília. Julgamento: 04.08.2009; STF. AI nº 719.841/PB. Agravante: Banco 
do Nordeste do Brasil S/A. Relator: Min. Menezes Direito. Brasília. Julgamento: 17.02.2009; STF. AI nº 
604.904/RS. Agravante: Banco BMG S/A e Outros. Agravado: Clélia Maria Oliveira Ferreira. Relator: Min. 
Gilmar Mendes. Brasília. Julgamento: 12.09.2006; e (ii) no Eg. Superior Tribunal de Justiça: STJ. EDcl no 
AgRg no Ag nº 1.087.123/MG. Embargante: Sudoeste Serviços Gerais LTDA., Embargado: Município de 
Betim, Relator: Min. Luiz Fux. Brasília. Data do Julgamento 18.08.2009; STJ. AgRg no Ag nº 1.104.095/
SP. Agravante: Construtora Guimarães Castro LTDA. Agravado: Serviço Social da indústria SESI. Relator: 
Min. Massami Uyeda. Brasília. Data do Julgamento 12.05.2009; STJ. REsp nº 46.532/MG. Recorrente: 
São Bento Mineração S/A. Recorrido: CAP – Participação LTDA. e outros. Relator: Min. Aldir Passarinho 
Júnior. Brasília. Data do Julgamento 05.05.2005; STJ. REsp nº 614.048/RS. Recorrente: Moinhos de 
Trigo Indígena S/A. Recorrido: União e Banco Central do Brasil – BACEN. Relator: Min. Luiz Fux. Data do 
Julgamento 15.03.2005; STJ. REsp nº 549.873/SC. Recorrente: Textil Renaux S/A, Recorrido: Banco 
Central do Brasil – BACEN. Relator: Luiz Fux. Brasília. Data do Julgamento 10.08.2004.
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Essa teoria é uma evolução em relação à cláusula rebus sic stantibus,14 que 

admitia apenas a extinção do contrato, no caso de ocorrência de uma situação 

imprevisível, que importasse na onerosidade excessiva para uma das partes 

contratuais. Nada obstante, com o advento da teoria da imprevisão, percebeu-se 

que poderia ser menos oneroso prosseguir com o contrato – ainda que em novas 

bases – do que o extinguir. Assim é que o seu objetivo é minimizar os efeitos de um 

contrato que teve o seu suporte econômico alterado em relação às suas condições.

Em suma, a teoria da imprevisão funciona como uma teoria relativizadora 

do cumprimento obrigatório dos contratos, na forma como inicialmente pactuada 

(pacta sunt servanda). De acordo com essa teoria, o contrato deve ser executado – 

conforme foi inicialmente pactuado – se mantidas as mesmas condições da época 

da sua celebração. Nada obstante, se as condições se modificam – em especial 

as de natureza econômica –, importando na onerosidade excessiva para um dos 

contratantes, impor-se-ia a alteração contratual, sempre com vistas a recolocar o 

contrato em termos equivalentes aos originalmente celebrados. Cuida-se, pois, de 

reconhecer a existência de uma drástica alteração no quadro econômico vigente, 

bem como de um desproporcional desequilíbrio entre as obrigações pactuadas.15 

Assim é que, para a caracterização de tal situação, se fixou o entendimento de 

que teria de se configurarem: (i) a ocorrência de fato imprevisível ou previsível de 

consequências incalculáveis; e (ii) um ônus excessivo para qualquer das partes. 

Nesse quadrante, a revisão contratual, em decorrência da sua onerosidade exces-

siva superveniente para uma das partes, tem previsão, sob a ótica privatística, nos 

artigos 478 a 480 do Código Civil (CC).16 

14 Essa é a lição de Arnoldo Wald, que, ao discorrer sobre a teoria da imprevisão, aponta tratar-se de uma nova 
leitura da anterior cláusula rebus sic stantibus: “A cláusula rebus sic stantibus renovada no direito moderno 
sob o nome de teoria da imprevisão tem assim importância como conceito amortecedor, ou seja, com idéia 
de força que limita a autonomia da vontade no interesse da comutatividade dos contratos, ou seja, com 
a finalidade de assegurar a equivalência das prestações das partes quando, por motivo imprevisto, uma 
delas se tornou excessivamente onerosa... A teoria da imprevisão não extingue a autonomia da vontade; 
consiste numa interpretação construtiva do conteúdo desta vontade. À lei e ao juiz cabe a função de garantir 
os direitos individuais dentro dos limites a que podem ser exercidos no interesse superior da sociedade. 
E a teoria da imprevisão realiza a superior conciliação do interesse individual e da necessidade social, da 
justiça e da segurança, que são as finalidades precípuas do direito” (WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil. 
12 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 212).

15 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações. Forense, 2015, p. 141. 
16 “Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 

excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários 
e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar 
retroagirão à data da citação.

 Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições 
do contrato.

 Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua 
prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.”

 O referido instituto se aplica tanto como forma de extinção do contrato quanto de sua revisão. Tal 
interpretação se extrai a partir da leitura de uma série de dispositivos que facultam a revisão contratual 
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No direito administrativo, tal teoria encontraria amparo no art. 65, II, d, da 

Lei nº 8.666/1993,17 por intermédio do qual é franqueada aos contratantes a 

possibilidade de, mediante acordo, restabelecerem a relação que foi inicialmente 

pactuada entre os encargos do contratado e a retribuição da administração. 

Nesse quadrante, nos contratos administrativos regidos pela Lei nº 8.666/93, ao 

particular teriam sido atribuídos os riscos atinentes à álea ordinária, empresarial, 

que representam os riscos do negócio.18 E, de outro lado, à administração teriam 

sido atribuídos os riscos relacionados aos eventos extraordinários (materializados 

pela álea administrativa e econômica), a exemplo do caso fortuito, da força maior, 

do fato do príncipe e do fato da administração. Daí que, ocorrendo tais eventos, 

caberá à administração tomar as seguintes providências: (i) resolver o contrato, 

caso devidamente comprovada a impossibilidade de sua execução (art. 78, inciso 

XVII, da Lei nº 8.666/1993), ou, sendo possível, (ii) dar prosseguimento ao ajuste, 

recompondo o seu equilíbrio econômico-financeiro (consoante o disposto no artigo 

65, inciso II, d, da Lei nº 8.666/1993). 

Tal entendimento encontra amparo nas clássicas lições de Hely Lopes Meirelles,19 

de acordo com as quais “a teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que 

eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, 

refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam sua revisão, para 

ajustá-lo às circunstâncias supervenientes”. No mesmo sentido, Caio Tácito20 lecio-

nava que “sempre que a economia do contrato for substancialmente conturbada pela 

incidência de fatores anômalos e imprevisíveis, que tornem excessivamente onerosa 

a prestação a cargo do concessionário, cumpre ao poder público compartilhar dos 

em caso de desproporcionalidade de prestações por motivos supervenientes, a exemplo das atualizações 
monetárias a que se refere o art. 317 do CC, dos contratos de empreitada (art. 620 do CC) e do seguro 
(art. 770 do CC) (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin. Código Civil 
interpretado conforme a Constituição da República: teoria geral dos contratos, atos unilaterais, títulos de 
crédito, responsabilidade civil e preferências e privilégios creditórios (arts. 421 - 965). Vol. II. 2ª ed. rev. 
at. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 131).

17 Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos se-
guintes casos: (...) II - por acordo das partes: (...) d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração 
da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

18 Para fins deste estudo, álea ordinária deve ser entendida como o risco previsível inerente a qualquer negócio 
e que, por essa razão, deve ser suportado pelo particular. De outra sorte, a álea administrativa pode assu-
mir três facetas, importando-nos somente a que é decorrente do poder de alteração unilateral do contrato 
administrativo para atendimento do interesse público; por ela responde a administração, incumbindo-lhe a 
obrigação de restabelecer o equilíbrio voluntariamente rompido. Nesse sentido, cf. DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. Direito administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 277-278.

19 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 267-270.
20 TáCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público. Revista de Direito Administrativo, 

Rio de Janeiro, v. 65, p. 1-25, maio 1961.
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efeitos dessa álea econômica extraordinária”. Nada obstante, esse ônus excessivo 

não poderia ter decorrido de atuação da própria parte, sob pena de a teoria da 

imprevisão ser utilizada, indevidamente, para amparar a parte contratante que 

tenha sido ineficiente.21 

O tema sofreu uma involução quando da preambular e malversada interpretação 

do art. 2º, II, da Lei nº 8.987/1995, segundo a qual a expressão “por conta e risco” 

teria o condão de transferir para os concessionários todos os riscos do projeto. 

Tal entendimento restou superado por ocasião da edição da Lei nº 11.079/2004, 

que disciplina as parcerias público-privadas (PPPs). Nesses contratos, a lei expli-

citou que deverá ser feita uma repartição objetiva de riscos no contrato, inclusive 

para hipóteses de caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica 

extraordinária. Seguiu daí a construção do entendimento segundo o qual cada risco 

deverá ser distribuído à parte que tenha maior capacidade de evitá-lo ou, ainda, de 

absorvê-lo, no caso de sua ocorrência, da forma mais econômica.22 

Nesse quadrante, caberia a cada contrato endereçar uma adequada repartição 

de riscos entre poder concedente e concessionário. Assim é que, de acordo com 

Leon-Dufou,23 seriam possíveis os seguintes modelos de repartição de riscos em 

contratos de concessão: (i) risco total, segundo o qual todos os riscos associados à 

implementação do empreendimento são atribuídos à concessionária (o qual produz 

ineficiências em razão da precificação do risco pelo privado); (ii) risco parcial ou 

limitado, de acordo com o qual o poder concedente assume parcela dos riscos, 

de forma a tornar os empreendimentos mais atrativos para a iniciativa privada (o 

qual poderá ser implementado por subsídios tarifários, por exemplo); e (iii) risco 

compartilhado, assim considerado como a metodologia por meio da qual os riscos 

são repartidos entre o concedente, a concessionária e os usuários (modelo que 

pode ser implementado mediante o estabelecimento de bandas contratuais). 

Essa variedade de modelos se justifica, na medida em que se cuida de matéria 

multidisciplinar, que predica uma atuação conjunta de profissionais de diversas 

21 É o entendimento, por exemplo, de Flávio Amaral Garcia, que assim o sustenta: “A revisão implica a ocorrência 
de um fato extraordinário e superveniente que desequilibra excessivamente a relação de equivalência entre 
os encargos do contratado e a remuneração, impondo o restabelecimento da equação econômica posta 
no início da relação contratual. Independe, pois, de previsão expressa no edital e no contrato, podendo 
ocorrer a qualquer momento” (GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e contratos: Casos e Polêmicas. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 270-271).

22 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à lei de PPP – Parceria público-privada: 
fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 117; ALMEIDA, Aline Paola Correa Braga 
Câmara de. Compartilhamento de riscos nas parcerias público-privadas. Revista de Direito da Associação 
dos Procuradores do novo Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 17, p. 245; PINTO, Marcos Barbosa. 
Repartição de riscos nas parcerias público-privadas. Revista do BNDES, v. XIII, n. 25, jun. 2006, p. 158-159.

23 Apud Sá, A. L. S.; BRASILEIRO, A. Proposição para uma leitura dos “modelos” de concessões de rodovias à 
iniciativa privada. XVIII Congresso de Pesquisa e Ensino de Transportes, ANPET, 2004. Recife, PE. Disponível 
em: https://periodicos.tce.pe.gov.br/seer/ojs-2.3.6/index.php/Revista_TCE-PE/article/view/442/402.
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áreas do conhecimento (economia, direito, engenharia, entre outras), atuação essa 

que, de acordo com a Risk Evaluation and Allocation Analysis,24 deverá observar a 

seguinte procedimentalização: (i) levantamento dos riscos potenciais envolvidos 

no projeto; (ii) desdobramento dos riscos levantados em possíveis consequências 

(efeitos) para o projeto; (iii) análise das causas que podem levar à concretização de 

cada um dos riscos detectados; (iv) avaliação da potencialidade dos riscos a partir de 

cada uma de suas possíveis causas; (v) alocação dos riscos entre os participantes 

do projeto; (vi) estabelecimento de referência à cláusula contratual que trata da 

alocação do risco em questão; (vii) indicação de uma possível opção de cobertura 

por plano de seguro; (viii) determinação de ação preventiva para minimização dos 

efeitos do risco analisado, quando for o caso; (ix) reavaliação dos riscos para os 

quais foram sugeridas ações preventivas, considerando a influência positiva dessas 

medidas sobre seu grau de criticidade. Assim é que, caso tal avaliação continue 

apresentando um resultado insatisfatório, novas soluções devem ser buscadas 

para atenuar o impacto desse risco sobre o empreendimento. 

Tal racional encontra-se bem avançado em todo o mundo. Assim, por exem-

plo, citem-se as orientações veiculadas pela Global Infrastructure Hub (GIH),25 

organização constituída, em 2014, a partir do G20, cuja finalidade é compartilhar 

e sistematizar experiências em projetos de infraestrutura para melhorar o ambiente 

de contratação e a qualidade dos investimentos nesse setor. A mesma diretriz 

vem sendo adotada pelas melhores práticas em contratos de concessão de PPPs, 

como se extrai do item 2 do Livro verde sobre as parcerias público-privadas e o 

direito comunitário em matéria de contratos públicos.26 No mesmo sentido, a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por inter-

médio do seu Public-Private Partnerships in Pursuit of Risk Sharing and Value for 

Money,27 lança mão de classificações e de desenhos de repartição de riscos, que 

envolvem a sua controlabilidade pelas partes, bem como a sua natureza jurídica. 

E, por fim, é de se destacar o item 20 da Directiva 2014/23/EU, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, o qual dispõe que “um risco 

de exploração deverá decorrer de fatores independentes do controlo das partes 

(...) para efeitos da avaliação do risco de exploração, pode ser tido em conta de 

24 FERREIRA, Alessandro Crego Alcebiades; ANDERY, Paulo Roberto Pereira. Análise de riscos em sistemas de 
concessão de serviços públicos. Disponível em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1998_ART432.pdf.

25 Disponível em: http://globalinfrastructurehub.org/about/.
26 “Contudo, as PPP não implicam necessariamente que o parceiro do sector privado assuma todos os riscos, 

ou a parte mais importante dos riscos decorrentes da operação. A distribuição precisa dos riscos efectuar-
se-á caso a caso, em função das capacidades respectivas das partes em causa para os avaliar, controlar 
e gerir.”

27 OECD (Ed.). 2008. Public-Private Partnerships in Pursuit of Risk Sharing and Value for Money.
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forma coerente e uniforme o valor líquido atual de todo o investimento, custos e 

receitas do concessionário”.

Cuida-se de racional que vem sendo adotado no âmbito da regulação dos 

contratos de concessão no Brasil. Assim, por exemplo, cite-se o disposto no art. 2º 

da Resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) nº 528/2019, segundo 

o qual a “metodologia e os procedimentos de que trata esta Resolução visam 

compensar as perdas ou ganhos da Concessionária, devidamente comprovados, 

em virtude da ocorrência dos eventos elencados como riscos do Poder Concedente 

no Contrato de Concessão, desde que impliquem alteração relevante dos custos 

ou das receitas da Concessionária, nas condições estabelecidas no Contrato”. No 

mesmo sentido, cite-se o disposto no art. 80 da Portaria nº 530/2019 do Ministé-

rio da Infraestrutura (MINFRA), segundo o qual “o poder concedente promoverá a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de arrendamento 

portuário sempre que vier a ocorrer evento que implique impacto no fluxo de caixa 

do empreendimento e cujo risco tenha sido assumido pela Administração Pública”.

A despeito de todo esse racional, ainda se vem defendendo o entendimento 

de acordo com o qual os riscos decorrentes de eventos imprevisíveis, ou previsí-

veis de consequências incalculáveis, deveriam ser, sempre e aprioristicamente, 

suportados pelo poder concedente, em razão do disposto no art. 65, II, d, da Lei 

Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações) – aplicável, supletivamente, à Lei Federal 

nº 8.987/1995 (Lei de Concessões). A lógica subjacente a tal racional é a de que 

tal dispositivo veicularia uma álea extracontratual, a qual deveria ser alocada ao 

poder público. 

Com lastro em tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já teve a 

oportunidade de deixar assentado que, “em consonância com o estabelecido no art. 

37, XXI da Constituição Federal, que garante a manutenção das condições efetivas 

da proposta de contrato celebrado com a Administração, a Lei de Licitações prevê a 

possibilidade de revisão contratual com o fito de preservação da equação econômica 

da avença, podendo essa correção, dentre outras premissas, advir da Teoria da 

Imprevisão, a teor do disposto no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93”.28 No mesmo 

28 Também tribunais regionais já tiveram a oportunidade de reconhecer o desequilíbrio econômico-financeiro 
de contratos de concessão pela redução abrupta da demanda provocada por eventos naturais. Nesse 
sentido, citem-se os seguintes excertos retirados da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo: “Aumento no custo de energia elétrica e a redução na demanda decorrente na crise hídrica 
– Fatos não previstos que autorizam as revisões tarifárias – Possibilidade – Ausência de ilegalidade do 
ato coator – Alegação de má administração não demonstrada”; “eventos imprevistos, que podem ocorrer 
entre as revisões tarifárias periódicas, podem exigir a ação da agência reguladora de modo a reassegurar 
o equilíbrio econômico financeiro da concessão - Os fatos geradores do pedido de revisão extraordinária 
que resultaram na deliberação da ARSESP nº 561/2015 foram o aumento no custo de energia elétrica e 
a redução na demanda decorrente na crise hídrica”. TJSP, Apelação Cível 1021635-36.2015.8.26.0053, 
12ª Câmara de Direito Público, Relator Desembargador: J. M. Ribeiro de Paula; Julgado em 29.03.2017. 
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sentido, é de se destacar o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU),29 

segundo o qual “não há óbice à concessão de reequilíbrio econômico-financeiro 

visando à revisão (ou recomposição) de preços de itens isolados, com fundamento 

no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/1993, desde que estejam presentes a 

imprevisibilidade ou a previsibilidade de efeitos incalculáveis e o impacto acentuado 

na relação contratual (teoria da imprevisão); e que haja análise demonstrativa 

acerca do comportamento dos demais insumos relevantes que possam impactar 

o valor do contrato”. Segue daí a investida atual de se aplicar tal teoria, de acordo 

com os referidos moldes, para o efeito do endereçamento do desequilíbrio econô-

mico-financeiro produzido pela COVID-19. Cuida-se de entendimento que não se 

coaduna nem com o regime jurídico, nem com o regime econômico dos contratos 

de concessão, temas que serão abordados nos próximos itens. 

2  Das diferenças jurídicas entre os regimes jurídicos 
do equilíbrio econômico-financeiro das concessões 
e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
administrativos regidos pela Lei nº 8.666/1993 

A doutrina especializada predominante no Brasil defende o entendimento 

segundo o qual o equilíbrio econômico-financeiro das concessões teria sede no 

art. 37, XXI, in fine, da CRFB, que o vincularia às “condições da proposta” apre-

sentada pelo licitante no leilão.30 Tenho que o argumento não encontra amparo no 

ordenamento nem nas modelagens contratuais atualmente veiculadas em projetos 

de infraestrutura. Em primeiro lugar, valho-me da robusta pesquisa de Letícia Lins 

de Alencar,31 na qual a autora aponta a desvinculação dos regimes jurídicos dos 

equilíbrios econômico-financeiros das duas espécies de contrato, na medida em 

que: (i) o art. 175 da CRFB delegou à lei e aos instrumentos contratuais o estabe-

lecimento de um regime jurídico do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

de concessão, sendo uma norma especial em relação ao art. 37, XXI, da CRFB; 

TJSP, Apelação Cível 1016142-78.2015.8.26.0053, 11ª Câmara de Direito Público, Relator Desembargador: 
Marcelo L Theodósio; Julgado em 26.09.2017.

29 TCU. Acórdão nº 1.604/2015, Plenário. Relator Conselheiro Augusto Nardes, Data da sessão: 01.07.2015.
30 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. A equação econômico-financeira do contrato de concessão: aspectos pontuais. 

Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, n. 7, ago./out. 2006; DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, terceirização, parceria público-
privada e outras formas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2011; TáCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na concessão 
de serviço público. In: TáCITO, Caio. Temas de direito público (estudos e pareceres). Rio de Janeiro: Renovar, 
1997. v. 1, p. 199-255; TáCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público. Revista de 
Direito Administrativo – RDA, Rio de Janeiro, v. 63, p. 1-15, 1961.

31 ALENCAR, Leticia Lins de. Equilíbrio na Concessão. Belo Horizonte: Fórum, 2019.
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(ii) a Constituição Federal de 196732 foi sido expressa em relação à existência de 

uma garantia do equilíbrio econômico-financeiro, especificamente aplicável aos 

contratos de concessão de serviços públicos, o que leva ao entendimento no sen-

tido de que, na Constituição de 1988, teria havido um silêncio eloquente sobre o 

ponto; (iii) durante os debates da Assembleia Nacional Constituinte, transcritos na 

Ata Circunstanciada da 8ª Reunião Ordinária da Comissão de Redação, realizada 

em 20 de setembro de 1988, as referências às “condições da proposta” tiveram 

por objetivo interditar alterações unilaterais do contrato administrativo pelo poder 

público, e não fazer qualquer vinculação ao equilíbrio econômico-financeiro das 

concessões.

Ademais disso, não se pode desconsiderar que a teoria do equilíbrio econômi-

co-financeiro dos contratos administrativos, originalmente, fora forjada com lastro 

no direito francês (mais especificamente em precedentes do Conselho de Estado), 

na qualidade de uma proteção do particular às prerrogativas contratuais do poder 

público. Nesse sentido, Pedro Gonçalves33 assevera que “o direito à gestão do 

serviço goza de uma proteção econômica absoluta contra actos da Administração 

que, por motivos de interesse público, o modifiquem ou eliminem, o concessio-

nário terá então, o direito à reposição do equilíbrio económico do contrato”. Essa 

garantia da estabilidade econômica do pacto concessório se justifica por duas 

ordens de razão: a uma, porque confere segurança jurídica ao projeto, uma vez que 

o particular, durante a execução contratual, não será surpreendido por alterações 

abruptas no retorno econômico esperado do empreendimento; a duas, porquanto 

ninguém se disporia a contratar com o poder público, sob um regime de inferioridade 

contratual, sem uma compensação financeira.34 Não se trata, porém, de racional 

extraído exclusivamente do direito continental europeu. Tanto é que, nos Estados 

Unidos, onde não há um regime único para os serviços de utilidade pública (são 

veiculadas regulações exógenas das denominadas “public utilities”), a jurisprudência 

de sua Suprema Corte, em mais de uma oportunidade, posicionou-se em defesa do 

equilíbrio econômico-financeiro das relações travadas pelos exploradores dessas 

32 Art. 167 – A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias de serviços públicos federais, estaduais 
e municipais, estabelecendo: I – obrigação de manter serviço adequado; II – tarifas que permitam a justa 
remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o equilíbrio econômico e 
financeiro do contrato; III – fiscalização permanente e revisão periódica das tarifas, ainda que estipuladas 
em contrato anterior.

33 GONÇALVES, Pedro. A concessão de serviços públicos. Coimbra: Almedina, 1999. p. 270.
34 O primeiro precedente acerca dessa temática foi o famoso caso Compagnie Générale Française des 

Tramways, apreciado pelo Conselho de Estado Francês em 21 de março de 1910, no qual o comissário de 
governo Léon Blum proferiu voto consagrando o entendimento de que “é da essência de todo contrato de 
concessão procurar realizar, na medida do possível, uma igualdade entre as vantagens que são acordadas 
ao concessionário e as cargas a ele impostas”. Disponível em: http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-
Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/10-janvier-1902-Compagnie-
nouvelle-du-gaz-de-Deville-les- Rouen. Tradução livre.
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atividades – por exemplo, nos precedentes Railroad Commission v. Eastern Texas 

Railroad (264 U.S 79) ou, mais expressivamente, em Telephone Company v. Tax 

Commission (U.S. 403).35 

São sob essas duas vertentes que vem se construindo o regime jurídico do 

equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão no Brasil. É que, por 

se tratar de contratos de longo prazo (dotados de um plexo de objetos, tais como 

o financiamento, planejamento, execução dos serviços e realização de obras), não 

se pode analisar tal rubrica econômica, por intermédio de uma singela equiparação 

entre os encargos e a remuneração do contratado (tal como se passa no regime 

previsto na Lei nº 8.666/1993). Ademais disso, por se tratar de contratos de longa 

duração, sujeitos a uma série de influências, é impossível se conhecer, ex ante, 

todos os eventos imprevisíveis e extraordinários que alterarão a sua economia (a 

isso voltaremos doravante). 

Mas não é só. Essa equação pressupõe que o concessionário deva ser 

remunerado pelos investimentos realizados (com capital próprio ou de terceiros) 

para a implantação de determinada infraestrutura. Assim, enquanto na empreitada 

tradicional o contratado é remunerado concomitantemente com a execução dos 

serviços – de acordo com os custos unitários por ele apresentados –, no contrato 

de concessão, diversamente, o concessionário terá de antecipar recursos para, 

depois de construída a infraestrutura, ser remunerado pelos utentes do serviço.36 

No mesmo quadrante, Licínio Lopes37 conclui que, por todas essas razões, “não 

se pode comparar a simplicidade de uma mera prestação de serviços à dimensão 

econômica e jurídica de um contrato global, incluindo-se neste conceito os contratos 

através dos quais a Administração ‘delega’ ao cocontratante a responsabilidade 

pela execução/realização de múltiplas tarefas públicas”. 

Desse modo, não há que falar em formas estanques e predefinidas para a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. Há, na verdade, 

o dever de observância da seguinte procedimentalização: (i) em primeiro lugar, deve 

se identificar o fato exógeno ao contrato que alterou a sua economia; (ii) depois, 

35 Ocasião em que a Suprema Corte consignou que: “A public utility cannot be compelled to carry on a business 
indefinitely at a loss. If because of such loss a corporation, seeing no prospect of betterment, wishes to 
discontinue its business and were prevented from doing so by law might be held to be void as imposing an 
unconstitutional condition upon the privilege of engaging in it”.

36 Nesse sentido, advertem Floriano de Azevedo Marques Neto e Caio de Souza Loureiro: “A obrigação de 
despender recursos sem perceber a remuneração equivalente de imediato transforma os custos e despesas 
do concessionário em investimentos, que pressupõem a necessidade de antecipar recursos cuja contrapartida 
não caracteriza propriamente uma remuneração, mas, sim, a amortização” (MARQUES NETO, Floriano de 
Azevedo; LOUREIRO, Caio de Souza. A (re)afirmação do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, p. 125-151, jul./set. 2014. 
p. 141.

37 MARTINS, Licínio Lopes. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo: algumas reflexões. 
Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 199-240, mar./ago. 2012.
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será necessária a perquirição sobre à qual das partes o risco do advento desse 

evento foi atribuído; e (iii) por derradeiro, será realizada a escolha – pautada pelo 

postulado da proporcionalidade – da compensação econômica que será devida à 

parte atingida pela produção de evento que está alocado à responsabilidade da 

outra parte. Segue daí a razão pela qual tal equilíbrio econômico-financeiro vem 

sendo considerado como dinâmico, e não estático.38 

Nada obstante, é de se destacar: ele é dinâmico no que respeita às variáveis 

que lhe são incidentes, mas ele é construído a partir das bases objetivas do contrato. 

Não é por outra razão que o art. 10 da Lei nº 8.987/1995 prescreve que “sempre 

que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio 

econômico-financeiro”. É dizer, o crivo de equilíbrio do contrato de concessão só 

será mantido se forem observadas as condições do contrato, e não as condições 

das propostas apresentadas pelos licitantes no leilão – como se poderia inferir de 

uma interpretação isolada do art. 9º da Lei nº 8.987/1995 c/c art. 37, XXI, in fine, 

da CRFB. Nesse sentido, Jacintho Arruda Câmara39 leciona que “existem também 

situações em que o valor da tarifa não é extraído com base em oferta feita pelo 

licitante vencedor. São casos em que a própria lei autoriza a adoção de critérios de 

julgamento que não levam em conta este elemento (o valor da tarifa). (....) Nesta 

linha, há espaço para que se adote como critério de julgamento a maior oferta 

pela outorga de concessão (art. 15, II), a melhor proposta técnica (art. 15, IV), a 

combinação entre esses dois critérios (art. 15, VI) e ainda a melhor oferta, após 

uma qualificação de propostas técnicas (art. 15, VII)”. 

Alguns outros exemplos ilustram o ponto. No âmbito da regulação dos contratos 

de concessão, é recorrente a adoção da metodologia de price cap,40 por intermédio 

da qual à remuneração do concessionário incidem deflatores tarifários, que visam 

repassar eficiências operacionais dos concessionários para os usuários. É o que 

dispõe, por exemplo, o art. 108, §2º, da Lei nº 9.472 (Lei Geral de Telecomunicações), 

o qual prescreve que “serão compartilhados com os usuários, nos termos regulados 

pela Agência, os ganhos econômicos decorrentes da modernização, expansão ou 

38 VASCONCELOS, Adalberto Santos. O equilíbrio econômico-financeiro nas concessões de rodovias federais 
no Brasil. Brasília: [s.n.], 2004. p. 157; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Equilíbrio econômico nas 
concessões de rodovias – critérios de aferição. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, 
n. 15, ano 4, out./dez. 2006.

39 CÂMARA, Jacintho Arruda. O regime tarifário como instrumento de políticas públicas. Revista de Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, v. 3, n. 12, out./dez. 2005.

40 JAMISON, M. A. Regulation: price cap and revenue cap. In: CAPEHART, B. L. (Ed.). Encyclopedia of energy 
engineering and technology. 2007. p. 1.245-1.251; JOSKOW, P. L. Incentive regulation in theory and 
practice: electricity distribution and transmission networks. In: Economic regulation and its reform: what 
have we learned? NBER, 2011. cap. 2; LAFFONT, J.-J.; TIROLE, J. A theory of incentives in procurement 
and regulation. Cambridge: MIT Press, 1993; LITTLECHILD, S. C. Regulation of British telecommunications’ 
profitability: report to the secretary of State. Department of Industry, 1983.
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racionalização dos serviços, bem como de novas receitas alternativas”. No mesmo 

sentido, o art. 14, IV, da Lei nº 9.427/1996 (Lei de Criação da ANEEL) prevê que 

o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos que veiculam serviços públicos 

nos segmentos de exploração de energia elétrica deve veicular a “apropriação de 

ganhos de eficiência empresarial e da competitividade”. 

Outro exemplo que ilustra a desvinculação do crivo de equilíbrio dos contratos 

de concessão à proposta comercial dos licitantes é o da adoção de deflatores tari-

fários atrelados ao cumprimento de obrigações de desempenho e de investimentos 

pelos concessionários. Assim, por exemplo, cite-se a inclusão de cláusulas de 

“desconto de reequilíbrio” nas concessões de rodovias, por intermédio das quais 

se institui uma lógica de incentivos que se, por um lado, desonera o usuário nos 

casos de inadimplementos do concessionário, por outro, o ressarce no caso de 

antecipação de investimentos de ampliação da malha rodoviária.41 Em resumo, a 

sistemática do “desconto/acréscimo de reequilíbrio” se configura como uma taxa 

contratual, que vincula a remuneração do concessionário ao cumprimento do PER. 

Por fim, cite-se o exemplo da desvinculação do plano de negócios (PN), apre-

sentado pelos concessionários na licitação, para fins de reequilíbrio de contratos 

de concessão de rodovias, valendo-se da metodologia do fluxo de caixa marginal. 

O critério do fluxo de caixa marginal é aquele por meio do qual o equilíbrio eco-

nômico-financeiro é aferido tendo-se em conta o momento econômico em que se 

exige dos concessionários a realização de novos investimentos. Mais especifica-

mente, ele tem lugar na medida em que, como os novos investimentos podem ser 

realizados muitos anos depois do início da vigência do contrato, é possível que 

tenha havido substanciais mudanças no contexto macroeconômico do projeto, o 

que justifica a observância dos custos atuais, e não dos pretéritos. Assim, para 

fazer frente às novas obrigações (ainda não provisionadas no fluxo de despesas 

do concessionário), o regulador se valerá de uma taxa de mercado prefixada pelo 

instrumento contratual ou a ser por ele arbitrada para dimensionar os custos 

operacionais e de investimentos atuais para reequilibrar o racional econômico do 

41 Na modelagem delineada para a BR-101/ES-BA, por exemplo, previu-se tal metodologia nos seguintes termos: 
“20.6.1 A ANTT promoverá a avaliação do desempenho da Concessão de acordo com as regras e procedimentos 
previstos no Anexo 5, considerando o descumprimento dos indicadores, bem como o atraso e a inexecução de 
obras de ampliação de capacidade condicionadas ao volume de tráfego e de obras e serviços de caráter não 
obrigatório. 20.6.2 A cada ano do Prazo da Concessão, o resultado da avaliação de desempenho determinará o 
Desconto de Reequilíbrio para o respectivo ano, na forma prevista no Anexo 5. 20.6.3 O percentual do Desconto 
de Reequilíbrio de cada ano será deduzido da Tarifa Básica de Pedágio na forma indicada na subcláusula 
20.6.5. [...] 20.6.5 O valor da Tarifa Básica de Pedágio resultante das revisões indicadas nas subcláusulas 
16.4 e 16.5 sofrerá a dedução do Desconto de Reequilíbrio referente ao desempenho apurado no ano anterior, 
calculado na forma do Anexo 5, de acordo com a fórmula” (grifos postos).
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contrato de concessão.42 Cuida-se de metodologia que, atualmente, tem previsão 

na Resolução ANTT nº 3.651/2011, na Resolução ANTAQ nº 3.220/2014 e na 

Resolução ANAC nº 355/2015. 

Daí se pode afirmar que o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão se lastreia na manutenção da base objetiva dos contratos43 (a qual 

pode vir a serem renegociada), e não necessariamente na proposta formulada 

pelos licitantes (a exemplo do que se passa com os contratos regidos pela Lei 

nº 8.666/1993). Ademais disso, é de se destacar que as únicas exceções à 

construção contratual do equilíbrio econômico-financeiro de tais ajustes, nos quais 

são atribuídos, aprioristicamente, riscos ao poder concedente, dizem respeito às 

hipóteses de ocorrência de eventos que se configurem como fato do príncipe (art. 

9º, §3º, da Lei nº 8.987/1995) ou como uma alteração unilateral do contrato 

(art. 9º, §4º, da Lei nº 8.987/1995). Segue daí a inadequação normativa de se 

deslocarem, apriorística e de forma indeterminada, os riscos pela materialização 

de eventos albergados pela teoria da imprevisão (a exemplo do provocado pela 

COVID-19) ao poder concedente, máxime com lastro na Lei nº 8.666/1933. Mais 

que isso, cuida-se de premissa antípoda ao racional econômico de tais ajustes, 

como será desenvolvido no próximo item. 

3  Incompletude dos contratos de concessão e seus efeitos 
econômicos

Como visto, o regime jurídico do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão foi forjado com base em concepções doutrinárias atreladas a um regime 

42 A ANTT passou a se utilizar da metodologia do fluxo de caixa marginal, especialmente no que diz respeito 
à realização de novos investimentos em contratos de concessão de rodovia. Tal se deu em decorrência 
de questionamentos do Tribunal de Contas da União a propósito das elevadas taxas de rentabilidade dos 
contratos de rodovia da 1ª etapa do Procrofe, o que ficou constatado no Processo de Acompanhamento nº 
008.896/2005-2, que versava sobre os estudos que subsidiaram os editais da 2ª etapa do Procrofe. Na 
ocasião, constatou-se uma taxa interna de retorno de 8,95%, a qual era substancialmente menor do que 
as praticadas na 1ª etapa do referido programa, que variavam de 17% a 24%. Diante disso, a Secretaria de 
Fiscalização de Desestatização (Sefid/TCU) daquele tribunal instaurou o Processo nº 026.335/007-4, com o 
objetivo de verificar as causas da substancial diferença entre as taxas de retorno fixadas nas duas primeiras 
etapas do programa de rodovias federais. Em razão desse pedido, o Tribunal de Contas da União, por meio 
do Acordão nº 2.154/2007, determinou à ANTT que averiguasse se as concessões de rodovias celebradas 
na 1ª etapa do Procrofe restavam desequilibradas em razão da sua elevada taxa interna de retorno. A referida 
agência se manifestou por meio da Nota Técnica nº 004/2008/SUREF/SUINF, na qual foi consignado “que 
estavam em equilíbrio econômico-financeiro os contratos da 1ª Etapa do Procrofe, por serem objetos de revisão 
e reajuste tarifário, anualmente”. Sucede que, malgrado a ANTT não tenha constatado que os contratos de 
concessão de 1ª etapa do Procrofe estivessem desequilibrados, ela editou a Resolução nº 3.651/11, de 7 de 
abril de 2011 (alterada pela Resolução nº 4.339/2014), que aprova a metodologia de fluxo de caixa marginal 
para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias federais da 
1ª etapa, da 2ª etapa (fase I) e do polo Pelotas, em decorrência de novos investimentos e serviços.

43 LARENZ, Karl. Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos. Tradução de Carlos Fernández 
Rodríguez. Granada: Comares, 2002.
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jurídico-administrativo. Isso importa dizer que, mesmo se prevendo uma abertura 

jurídica à teoria da imprevisão, pretendeu-se construir um sistema completo e pre-

visível, no qual os eventos extracontratuais teriam que ser alocados como um risco 

do poder concedente. Para além de não ter fundamento jurídico, tal entendimento 

desconsidera premissas básicas que são inerentes a tais ajustes: (i) a de que os 

agentes são parcialmente racionais (bound rationality) na celebração de contratos 

de concessão; e (ii) que, em razão da assimetria de informações entre regulador 

e regulado e dos prazos diferidos de vigência, esses ajustes são, por essência, 

incompletos. Nesse quadrante, é possível se afirmar, como Marcos Nóbrega,44 

que “a utilização da Teoria da Imprevisão é inadequada para servir de base teórica 

para a recomposição do equilíbrio financeiro do contrato por conta não somente 

da sua defasada base volitiva, mas também por não considerar as assimetrias 

informacionais existentes entre o Poder Público contratante e o particular”. Cuida-se, 

na verdade, de problemas de informação e de custos de transação. 

Como é sabido, Ronald Coase, em dois textos seminais – o primeiro, publicado 

em 1937, denominado The Nature of The Firm, e o segundo, em 1960, cujo título 

é The Problem of Social Cost –, desenvolveu a teoria dos custos de transação. Em 

breves e resumidas palavras, a teoria formulada pelo autor consagra o entendimento 

de acordo com o qual “quando os direitos de propriedade são bem definidos e 

o custo de transação é igual a zero, a solução final do processo de negociação 

entre as partes será eficiente, independentemente da parte a que se atribuam os 

direitos de propriedade”. O núcleo desse teorema está no conceito de “custos de 

transação”. Tal conceito está atrelado à adequada (e realista) concepção de acordo 

com a qual o livre mercado é dotado de imperfeições, que justificam a intervenção 

do direito. Dito em outros termos, considera-se que conceitos como o de concor-

rência perfeita e de simetria de informações entre os agentes econômicos não têm 

lugar no mundo dos fatos (como defendido, pela teoria neoclássica, pela crença 

na existência de “uma economia de lousa”).

E isso se dá em razão de dois pressupostos básicos das relações econômicas: 

o da racionalidade limitada e o do oportunismo entre as partes. O primeiro está 

relacionado à impossibilidade de os atores humanos racionalizarem todas as suas 

escolhas (ponderando os custos e benefícios de suas ações), seja pela escassez 

de informações, seja por fatores exógenos ao seu comportamento (v.g. a edição 

de normas jurídicas) ou endógenos (v.g. a busca de satisfação). O segundo tem 

a ver com o fato de cada parte, ao maximizar seus próprios interesses, poder se 

utilizar da assimetria de informações para com a contraparte, de modo a obter 

44 NÓBREGA, Marcos. Direito e Economia da Infraestrutura. Belo Horizonte: Fórum, 2020.
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um excedente de renda (o que importará numa situação subótima).45 Daí que, de 

acordo com Ronald Coase,46 os custos de transação são todos os valores neces-

sários à relação econômica, os quais podem ter lugar no âmbito da negociação 

(no procedimento de barganha), na sua remuneração (a título de contraprestação) 

e na prevenção de condutas oportunistas.47 

Tal conceito, sob a perspectiva da assimetria informacional, veio a ser de-

senvolvido por George Akerlof, em 1970, no artigo The Market for Lemons: quality 

uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economic.48 Segundo 

Akerlof, no mercado de venda de carros usados (os lemons), o vendedor tem mais 

informações a propósito dos carros usados, o que importa na presunção, para os 

compradores, de que todos os carros usados são de baixa qualidade. Segue daí 

que tal assimetria de informações resulta em duas consequências: (i) na queda 

dos preços dos carros usados; e (ii) no fato de os carros usados de boa qualidade 

serem excluídos do mercado (seleção adversa).

São circunstâncias que não podem ser desconsideradas na celebração de 

negócios jurídicos. Na mesma direção, Oliver Williamson,49 autor que posteriormen-

te desenvolveu a teoria de Coase, asseverou que os “custos de transação” nos 

negócios jurídicos têm lugar porque os agentes econômicos não adquirem bens, 

tão somente, por conta dos custos de produção, mas porque a todos eles estão 

agregados os custos de negociação, que são aqueles necessários à formação e 

à manutenção dos ajustes. Ainda de acordo com o autor, esses custos podem 

se materializar, ex ante, na fase pré-contratual; ou, ex post, posteriormente à sua 

celebração. Na fase pré-contratual, os custos de transação podem ser exemplifica-

dos: (i) pela redação do contrato; (ii) pelas negociações para obtenção de melhores 

45 CATEB, Alexandre Bueno; GALLO, José Alberto Albeny. Breves considerações sobre a teoria dos contratos 
incompletos. UC Berkeley: Berkeley Program in Law and Economics. 2007. Disponível em: https://
escholarship.org/uc/item/1bw6c8s9. Acesso em: 15 mar. 2020.

46 COASE, Ronald Harry. The Nature of the Firm. Economica, New Series, v. 4, n. 16, nov. 1937, p. 386-405.
47 Sobre o tema, aprofundar também em: NORTH, Douglas C. Custos de Transação, Investimentos e 

Desempenho Econômico. Ensaios & Artigos. Tradução de Elizabete Hart. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 
1992. Portanto, os custos de transação ocorrem quando as transações entre agentes econômicos “são 
difíceis de precificar e que correspondem principalmente às incertezas existentes quanto às possibilidades 
de comportamento oportunista e não atendimento de padrões pré-acordados impelem à firma decidir se 
a produção de determinado bem deve ou não ser internalizada ou contratada à outra [firma]”. Caso sejam 
elevados, a firma escolherá por internalizar a produção. Mas, “se as incertezas quanto ao atendimento 
das exigências da firma contratante forem pequenas e por isso gerarem custos de transação baixos, 
então a firma preferirá contratar a produção” (RAUEN, André Tortato. Custos de transação e governança: 
novas tipologias de relações interfirmas. Revista Espaço Acadêmico, n. 69, fev. 2007, ano VI. Disponível 
em: https://www.researchgate.net/publication/313939167_Custos_de_transacao_e_governanca_novas_
tipologias_de_relacoes_interfirmas. Acesso em: 15 mar. 2020).

48 AKERLOF, George. The Market for Lemons: quality uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal 
of Economics, n. 84, p. 488-500, 1970.

49 WILLIAMSON, Oliver. Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. American Journal of 
Sociology, v. 87, n. 3, 1981, p. 552.
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condições e obrigações contratuais; e (iii) pelo estabelecimento de garantias para 

se mitigarem os riscos da ocorrência de fatos supervenientes. Já os custos na 

fase pós-contratual, por sua vez, terão lugar, por exemplo: (i) na fiscalização do 

contrato; (ii) na manutenção das condições originalmente acordadas; e (iii) na sua 

renegociação pela ocorrência de fatos supervenientes.50 

Em resumo, a assimetria de informações tem lugar, primeiramente, na medida em 

que as partes costumam ter maiores informações a propósito dos próprios negócios 

(no que toca ao volume de demanda, custos fixos e variáveis, informações que podem 

colaborar para a elaboração de um fluxo da caixa para a firma), razão pela qual o regu-

lador não consegue prever, com segurança, como a contraparte se portará durante a 

celebração e a execução dos negócios jurídicos. É dizer, ainda, que a contraparte revele 

determinadas informações (no âmbito do procedimento de barganha, por exemplo), 

isso não importa que todas essas informações serão absorvidas e compreendidas. 

Ademais disso, essa assimetria de informações poderá importar na prática de condutas 

oportunistas pelo detentor das informações, valendo-se delas para extrair renda de tal 

vantagem (informational rent). Todo esse racional resulta na constatação econômica 

de que os contratos – especialmente os de longo prazo – são incompletos. Assim, 

no âmbito de uma relação contratual, tal incompletude se materializa pela assimetria 

de informações entre as partes, ex ante, e na impossibilidade (e na onerosidade) em 

se preverem todas as suas contingências, ex post. 

Daí que a celebração de contatos de longo prazo (dotados de maior grau de 

incompletude) se justifica, justamente, pela necessidade de as partes obterem infor-

mações da contraparte. Nesse quadrante, de acordo com a conhecida concepção do 

professor de economia da Universidade de Harvard Oliver Hart (vencedor do Prêmio 

Nobel de Economia de 2016, ao lado do economista finlandês Bengt Holmström),51 

50 De acordo com Robert Cooter: “The basic idea of the (Coase) theorem is that the structure of the law which 
assigns property rights and the liability does not matter so long as transaction costs are nil; bargaining will 
result in an efficient outcome no matter who bears the burden of liability. The conclusion may be drawn that 
the structure of law should be chosen so that transaction costs are minimized, because this will conserve 
resources used up by the bargaining process and also promote efficient outcomes in the bargaining itself” 
(COOTER, Robert. The Cost of Coase. Journal of Legal Studies XI, 1982. Disponível em: http://works.
bepress.com/robert_cooter/97. Acesso em: 15 mar. 2020).

51 Para ilustrar, cita como exemplo a singela situação em que se contrata uma empregada com horário fixo, 
mas com a possibilidade de se, eventualmente, exigir o cumprimento de horas extras remuneradas. Nessa 
hipótese, a incompletude residiria na variável de se poder, ou não, obrigar o cumprimento de horas extras. 
É que, ao se abrir tal possibilidade, aumentam-se os riscos por parte da contratada, que, naturalmente, 
poderá repassá-los sob a forma de um aumento da sua contraprestação. Esse modelo só seria eficiente 
se ambas as partes tivessem razoável sinergia quanto ao valor a ser cobrado a título de horas extras. Do 
contrário, caso os valores entendidos como devidos sejam muito discrepantes, a melhor solução seria 
manter o salário fixo e negociar o variável a cada situação de necessidade (MAIJA, Halonen-Akatwijuka; 
HART, Oliver. More is Less: Why Parties May Deliberately Write Incomplete Contracts. National Bureau of 
Economic Research Working Paper nº 19001, 2013. Disponível em: https://www.nber.org/papers/w19001. 
Acesso em: 15 mar. 2020).
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no âmbito de contratos incompletos,52 seria mais eficiente às partes celebrar contra-

tos flexíveis, possibilitando a sua renegociação a posteriori. Tal modelo consistiria 

no estabelecimento de um ponto de referência, um parâmetro fixo, ex ante, e de 

variáveis, a serem preenchidas, ex post.53 

Especificamente a propósito dos contratos de concessão, o autor afirma que 

tais ajustes são, por excelência, marcados por espaços de incompletude.54 É que, 

malgrado suas disposições contratuais, abre-se um espaço de incompletude na sua 

execução, que engloba todos os possíveis caminhos a adimpli-lo.55 Assim é que uma 

das soluções propostas por Hart, para se colmatar o preenchimento dessas lacunas, 

seria a adoção de uma metodologia de renegociação, lastreada em princípios ou 

parâmetros interpretativos56 previamente acordados entre as partes. Cuida-se do 

denominado Vested Model, no qual se estabelecem, ex ante, parâmetros básicos 

de diálogo para uma futura renegociação, que poderá vir a ocorrer justamente para 

preencher cada espaço de incompletude contratualmente predefinido.57 

Ademais disso, os contratos de concessão são contratos de natureza rela-

cional. De acordo com Ian Macneil,58 “duas características comuns dos contratos 

de longo prazo são: a existência de lacunas no planejamento e a presença de uma 

série de processos e técnicas usadas pelos contratantes para criar flexibilidade, 

em vez de tentar planejá-lo rigidamente”. É que, nos contratos de concessão, a 

variável “prazo” é imprescindível para a execução do cometimento público por ele 

52 Nos contratos completos, por sua vez, as partes “são capazes de especificar, em tese, todas as características 
físicas de uma transação, como data, localização, preço e quantidades, para cada estado da natureza 
futuro” (CATEB, Alexandre Bueno; GALLO, José Alberto Albeny. Breves considerações sobre a teoria dos 
contratos incompletos. UC Berkeley: Berkeley Program in Law and Economics. 2007).

53 HART, Oliver; MOORE, John. Contracts as Reference Points. The Quaterly Journal of Economics, Vol. CXXIII, 
February 2008.

54 No mesmo sentido, Tatiana Esteves Natal, para quem “não causa estranhamento o fato de que a ocorrência 
majoritária no mundo real é a de contratos incompletos. O contrato completo é um conceito ideal. Em 
economia, os modelos teóricos são úteis para conformar, por hipótese, situações ótimas (situadas no 
plano das é) e ilustrar seu afastamento de situações empíricas (os casos concretos situados no mundo 
real). Assim, não há sentido prático em falar acerca da completude e incompletude de um contrato, mas 
em ‘grau de completude’ dos contratos” (NATAL, Tatiana Esteves. A teoria dos contratos incompletos e a 
natural incompletude do contrato de concessão, 2014).

55 HART, Oliver. Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and the Application to Public-Private 
Partnerships. Harvard. The Economic Journal, v. 113, n. 486, Conference Papers (Mar., 2003).

56 Hart menciona como parâmetros os da lealdade, da equidade, honestidade, integridade, autonomia e 
reciprocidade. A proposta aqui seria destrinchar esses vetores em contrato. A título de exemplo, o corolário 
da equidade se concretizaria mediante a repartição de lucros, a cada parte, de maneira proporcional a 
seus êxitos (HART, Oliver. Overcoming Contractual Incompleteness: The Role of Guiding Principles. p. 27. 
Disponível em: https://scholar.harvard.edu/hart/publications/overcoming-contractual-incompleteness-
role-guiding-principals. Acesso em: 15 mar. 2020). Da mesma forma, o corolário da lealdade contemplaria 
a ideia de tratar o bem alheio como se seu fosse. Em casos em que o nível de rendimento de uma das 
partes fosse inferior ao por ela projetado, a outra teria o dever de contribuir para mitigar esse prejuízo 
(HART, Oliver. Overcoming Contractual Incompleteness: The Role of Guiding Principles. Op. cit., p. 5).

57 HART, Oliver. Overcoming Contractual Incompleteness: The Role of Guiding Principles. Op. cit., p. 23.
58 MACNEIL, Ian. The many future of contracts. South California Law Review, vol. 47, p. 691-816, 1973-1974, 

p. 720.
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veiculado. De fato, por meio dela é que será formado o equilíbrio econômico-finan-

ceiro desses ajustes, trazendo-se o valor futuro dos recebíveis a um valor presente, 

o qual terá de ser amortizado (a determinada taxa) durante a exploração do ativo. 

Daí porque o “prazo” se vincula ao próprio objeto do contrato, pois que esse ajuste 

não comporta, sob o aspecto econômico, a sua execução por prestações imediatas 

(“spot”). Cuida-se uma estratégia contratual da qual se valem as partes para gerar 

incentivos para que possam investir em ativos específicos, assim considerados 

como a condição determinada pelas limitações de remoção para torná-lo disponível 

a outras finalidades e a outros usuários, sobretudo em função dos custos que lhes 

foram afundados (sunk costs).59 São, portanto, investimentos que pressupõem: (i) 

a sua vocação ao atendimento de unidades de capital fixo especializadas; (ii) que 

a sua expansão seja direcionada e dimensionada para atender a uma demanda 

que envolva um conjunto de transações; (iii) um processo de aprendizagem, por 

intermédio do qual os contratantes, em razão da relação duradoura, poderão dele 

se valer para a celebração de outros negócios jurídicos. De fato, como leciona  

Rachel Sztajn,60 “para que os indivíduos façam investimentos e façam surgir o pleno 

potencial das trocas através da especialização, faz-se necessária a redução nos 

custos associados a riscos futuros de rupturas de promessa”.

Confirma a incompletude dos contratos de concessão a presença de cláusulas 

contratuais, por meio das quais se prevê, como uma forma de colmatar as suas 

lacunas, a incidência da regulação setorial ex post. Assim, por exemplo, cite-se a 

Cláusula 3.1.27 do Contrato de Concessão do Aeroporto de Viracopos, segundo a 

qual “sem prejuízo de eventual regulamentação futura expedida pela ANAC, dispor 

de banco de dados atualizado, em base eletrônica, apto a gerar relatório contendo 

as informações da Concessão, assegurando à ANAC o acesso ininterrupto, irrestrito 

e imediato ao referido banco de dados” (grifos postos). No mesmo sentido, cite-se 

a Cláusula 29.4 das Concessões de Rodovias da 3ª Fase do PROCROFE, segundo 

a qual, “de acordo com os prazos e condições estabelecidos em regulamentação 

da ANTT, terceiros serão autorizados a realizar pesquisas de campo quando se 

aproximar o término do Prazo da Concessão, para fins de realização de estudos para 

a promoção de novos procedimentos licitatórios e/ou realização de novas obras”.

Nesse quadrante, nos contratos de concessão, as partes, por manterem um 

relacionamento duradouro, se submetem a jogos sequenciais,61 o que gera incentivos 

59 KLEIN; CRAWFORD; ALCHIAN. Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting 
process, p. 299.

60 SZTAJN, Raquel. Law and economics. In: ZYLBERSZTAJN, Décio; SZTAJN, Raquel (Org.). Direito & economia 
– Análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

61 SADDI, Jairo; PINHEIRO, Armando Castelar. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
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para elas cooperarem na colmatação de suas lacunas, ex post.62 Segue daí porque 

considero que tal instrumento, na esteira de Fernando Araújo,63 tem por objetivo 

promover: (i) cooperação por intermédio da conversão de jogos não cooperativos 

em jogos cooperativos; (ii) circulação e partilha da informação entre as partes; 

(iii) vinculação ótima ao contrato; (iv) um nível ótimo de confiança; e, para o que 

aqui importa, (iv) a diminuição dos custos de transação pelo estabelecimento de 

relações duradouras e flexíveis. 

Daí que, considerando os custos de transação de se desenharem contratos 

incompletos, seria mais eficiente postergar a colmatação de suas lacunas contra-

tuais, por intermédio de um procedimento negocial ou pelo enforcement.64 Nesse 

sentido, como afirma David Campbell,65 num determinado momento seu custo não 

mais compensará, (...) os custos de informação de determinada contingência serão 

menores quanto mais patente for a referida contingência, e, assim, a modificação 

do contrato ex post tenderá a ser menos custosa que sua alteração ex ante.66 

Com base nesse racional, é possível se afirmar que a aplicação irrestrita e 

apriorística da teoria da imprevisão, em contratos de concessão, não se apresenta 

eficiente. É que, em razão da racionalidade limitada e da assimetria de informações 

entre regulador e regulado, a previsão de todos os eventos que podem acometer 

um contrato de longo prazo incrementaria os custos de transação do desenho 

contratual. Segue daí o racional econômico de se modelar uma estrutura contratual 

lastreada em incompletudes, deliberadamente deixadas pelas partes. Caso, porém, 

não seja possível estabelecer as consequências para um evento imprevisível, será 

mais eficiente delegar a sua colmatação para um procedimento negociado, ex post, 

62 Como bem diagnosticado por Gómez-Ibáñez, “os governos geralmente optam por renegociar contratos 
incompletos, porque a perspectiva de viver com serviços inadequados que derivam de contratos antiquados 
parece muito dolorida. Mas o governo que renegocia coloca sua credibilidade com os cidadãos bem como 
com os investidores em risco, comprometendo o apoio popular para a infraestrutura privada” (GÓMEZ-
IBáÑEZ, José. Regulating Infrastructure: Monopoly, Contracts and Discretion. Cambridge: Harvard University 
Press, 2003).

63 ARAúJO, Fernando. Uma análise económica dos contratos. Parte I: A abordagem económica, a responsabilidade 
e a tutela dos interesses contratuais. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 
5, n. 18, p. 69-160, abr./jun. 2007.

64 É consensual entre aqueles que estudam contratos em economia que uma fração muito relevante das 
informações não é observada e, dentre as observadas, apenas uma pequena parcela pode ser utilizada 
nas instâncias judiciais. Por isso, os contratos costumam conter em si os elementos que conduzem ao 
comportamento desejado, o que é denominado na literatura de self enforcement (AZEVEDO, Paulo Furquim 
de. Parte II: contratos – Uma perspectiva econômica. In: ZYLBERSZTAJN, Décio; SZTAJN, Raquel (Org.). 
Direito & economia – Análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005).

65 The incompleteness of our understanding of the law and economics of relational contract, cit., p. 674.
66 Sztajn e Verçosa asseveram que: “A distribuição da informação entre contratantes é ponto central na 

conclusão de pactos; tem relevância na distribuição dos ônus e vantagens entre os contratantes. Daí que 
se torna possível prever o equilíbrio que resultará do contrato (se efetivo ou não), a distribuição dos ganhos 
e perdas, e como interpretá-lo quando evento imprevisto venha incidir sobre as prestações” (SZTAJN, 
Raquel; VERÇOSA, Haroldo Malheiros Dulcrec. A incompletude do contrato de sociedade. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 131, jul./set. 2003).
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do que arbitrar suas consequências ex ante. Disso decorre a necessidade de tal 

teoria ser disciplinada pela regulação econômica dos pactos concessionários (e 

não de forma apriorística), tema que será tratado no próximo item deste ensaio. 

4  Diferenças entre a regulação discricionária e a regulação 
contratual e os seus efeitos sobre a aplicação da teoria da 
imprevisão 

Como visto, a assimetria de informações e a racionalidade limitada dos 

agentes importam em uma incompletude intrínseca ao regime jurídico do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de concessão. Segue daí a razão pela qual a 

relação entre poder concedente e concessionário veicula um problema de agência. 

De acordo com a teoria do agente-principal,67 o principal (poder concedente) delega 

determinada atividade para o agente (concessionário), que possui uma vantagem 

informacional e não tem, a priori, condições de aferir o nível de esforço exercido pelo 

agente para o atingimento de determinado resultado (output). Daí a necessidade 

de se veicular um modelo regulatório que sirva para que o agente tenha incentivos 

para cumprir os objetivos estipulados pelo principal, no âmbito da exploração de 

uma infraestrutura que, em determinados segmentos, ainda ostenta a natureza 

jurídica de monopólio natural. 

De fato, como destacado por Harold Demsetz,68 como é irreal se estabelecer 

uma exploração concorrencial no âmbito de um mercado caracterizado como mo-

nopólio natural, por intermédio de uma regulação contratual (antecedida por um 

leilão), seria incentivada a produção de eficiências que teriam lugar num ambiente 

competitivo. De acordo com o autor, as revelações das informações seriam obtidas 

por meio de lances sucessivos do leilão – até que seja escolhido um prestador de 

serviço mais eficiente. Nada obstante, como visto, a assimetria de informações entre 

as partes e o longo prazo de tais ajustes impedem que todas essas informações 

sejam reveladas, ex ante,69 e predica-se do desenho de mecanismos regulatórios 

ex post. 

Nesse quadrante, são endereçados dois modelos de regulação de contratos 

de concessão: a regulação discricionária (discretionary regulation) e a regulação por 

contrato (regulation by contract). A primeira tem por desiderato estabelecer uma 

estrutura de custos para o agente regulado, a ser remunerada por determinada taxa 

67 BARON, D. P.; MYERSON, R. B. Regulating a Monopolist with Unknown Costs. Econometrica, Evanston, v. 50, 
n. 4, p. 911-930, jul. 1982.

68 DEMSETZ, Harold. Why regulate utilities? Journal of Law and Economics, v. 11, n. 1, p. 55-65, abr. 1968.
69 CRASWELL, Richard. The “incomplete contracts” literature and efficient precautions. 56. CASE W. RES. L. 

REV. 151 (2005-2006).
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de rentabilidade. Utilizando-se de tal metodologia, estabelece-se uma remuneração 

pelos investimentos realizados e/ou previstos (Capex Capital Expenditure – CAPEX) 

e pelos custos operacionais incorridos e/ou previstos (Operational Expenditure – 

OPEX). Trata-se de uma modalidade de regulação que tem por objetivo primeiro 

interditar que o agente monopolista cubra preços supracompetitivos por intermédio 

da simulação de um mercado competitivo (competition in the market). 

Para tanto, o regulador poderá se valer de duas metodologias. Poderá se 

valer da regulação por taxa de retorno (rate of return), metodologia por meio da 

qual se garante ao agente regulado a manutenção da taxa interna de retorno (TIR) 

do projeto70 em face dos custos por ele despendidos – embora se trate de mo-

delo, habitualmente, utilizado em projetos de infraestrutura, a sua desvantagem 

consiste nos incentivos gerados para o superdimensionamento da base de ativos, 

considerando a garantia de uma rentabilidade fixa (efeito Averch-Johnson)71 para o 

concessionário –; e da regulação por preço-teto (price cap), metodologia por inter-

médio da qual, ao se fixar um preço máximo, pretendem-se criar incentivos para 

que o concessionário aumente a sua rentabilidade pela gestão eficiente de seus 

custos. Em ambas as modalidades, porém, as premissas econômicas do contrato 

são atualizadas periodicamente (em sede de revisão tarifária).72 

A regulação por contrato (regulation by contract), por sua vez, tem lugar 

pelo estabelecimento, ex ante, após a realização do leilão, dos custos que serão 

incorridos pela firma. Em resumo, essa modalidade de regulação contratual es-

tabelece, desde a modelagem inicial, uma variação do preço obtido no âmbito do 

procedimento licitatório: (i) pelo reajuste anual; (ii) pelo estabelecimento de uma 

adequada matriz de riscos contratuais; (iii) pelo estabelecimento de níveis qualita-

tivos de serviços; (iv) pela previsão de obrigações de investimentos, entre outros 

arranjos contratuais.73 Por meio dessa modalidade, estabelece-se que a formação 

do “preço” se dará pela exploração do monopólio natural, diante da competição 

pelo mercado (competition for the market).74

Essa última modalidade de regulação vem sendo adotada, por exemplo, 

nas concessões de rodovias e de aeroportos, nas quais há previsão de uma 

70 JOSKOW, Paul Lewis. The determination of the allowed rate of return in formal regulatory hearings. Bell 
Journal of Economics, n. 3, p. 632-644, 1972.

71 BROWN, A.; STERN, John; TENENBAUM, Bernard. Handbook for evaluating infrastructure regulatory systems. 
World Bank, 2006.

72 AVERCH, Harvey; JOHNSON, Leland. Behavior of the firm under regulatory Constraint. American Economic 
Review, n. 52, v. 5. 1962. p. 1052-1070.

73 GOMEZ-IBANEZ, Jose. Regulating infrastructure: monopoly, contracts and discretion. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2003.

74 CAMACHO, Fernando Tavares; RODRIGUES, Bruno da Costa Lucas. Regulação econômica de infraestrutura: 
como escolher o modelo mais adequado? Revista do BNDES, n. 41, junho de 2014.
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exaustiva matriz de riscos contratuais, o que restringe muito a aplicação da teoria 

da imprevisão em tais modelagens. Isso porque, a depender da matriz de riscos 

contratuais, os eventos albergados pela teoria da imprevisão podem ser alocados 

ao poder concedente ou ao concessionário. Nesse sentido, cite-se a Cláusula 

5.2.8 dos Contratos de Concessão da Infraestrutura Aeroportuária, segundo a qual 

se prescreve que é risco do poder concedente “a ocorrência de eventos de força 

maior ou caso fortuito, exceto quando a sua cobertura possa ser contratada junto 

a instituições seguradoras, no mercado brasileiro, na data da ocorrência ou quando 

houver apólices vigente que cubram o evento”. Nos contratos de Concessão de 

Rodovias da 3ª fase do PROCROFE, por sua vez, veiculou-se a Cláusula 20.1.2, 

a qual atribui às concessionárias “os riscos pelo advento de caso fortuito e força 

maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época 

de sua ocorrência”. Note-se que, a depender da modelagem contratual, os riscos 

pela teoria da imprevisão são alocados ao poder concedente ou ao concessionário. 

Nas concessões de rodovias federais, para além de uma matriz de riscos 

contratuais que delimita a aplicação de tal teoria, o art. 2ºA da Resolução ANTT 

nº 675/2004 prescreve que, “nas revisões extraordinárias serão consideradas as 

repercussões, decorrentes, única e exclusivamente, de fato de força maior, ocorrência 

superveniente, caso fortuito, fato da Administração, alteração unilateral do contrato, 

ou fato de príncipe que resultem, comprovadamente, em alteração dos encargos 

da concessionária” (grifos postos). Isso quer significar que, especificamente nesse 

modelo de regulação contratual, os efeitos econômicos decorrentes da teoria da 

imprevisão foram alocados ao poder concedente – o que poderia não ter acontecido. 

Mais que isso, que, à luz da regulação contratual delineada da modelagem dos 

contratos de concessão de rodovias, os efeitos decorrentes da teoria da imprevisão 

só poderão ser invocados, pelo concessionário, para fins de reequilíbrio, em sede 

de revisão extraordinária. Nesse quadrante, há uma delimitação do que poderá 

estar albergado pela teoria da imprevisão, bem como do instrumento procedimental 

adequado para veicular os seus efeitos econômicos. 

Com o mesmo racional de relativizar o entendimento de que o risco pelo advento 

da teoria da imprevisão seria sempre alocado ao poder concedente, cite-se a questão 

do risco cambial: cogite-se da hipótese (provável) de a pandemia provocada pelo 

coronavírus importar em variações do câmbio. Alguém duvidaria de que se trata de 

um evento albergado pela teoria da imprevisão, que poderá provocar a onerosidade 

excessiva de contratos de concessão (especialmente se o projeto tiver sido finan-

ciado por organismos internacionais)? Mas isso não significa que o concessionário, 

necessariamente, tenha direito ao reequilíbrio de seu contrato. É que, contrariando as 

diretrizes do Global Infrastructure Hub, os riscos cambiais, salvo exceções presentes 
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em modelagens mais novidadeiras,75 vêm sendo integralmente transferidos para 

os concessionários em contratos de concessão. Cite-se, nesse sentido, a Cláusula 

5.6.10 do Contrato de Manutenção e Exploração dos aeroportos integrantes dos 

Blocos Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, que atribuem ao concessionário o risco 

pela “variação das taxas de câmbio”. E, no mesmo sentido, a Cláusula 21.1.14 

do Contrato de Concessão nº 006/2013, da 3ª Fase do PROCROFE, a qual aloca 

o risco de “variação das taxas de câmbio” ao concessionário. Somem-se a isso os 

distintos tratamentos que vêm sendo dados aos efeitos provocados pela COVID-19 em 

contratos de concessão em outros países, como será demostrado no próximo item. 

4.1  Efeitos da COVID-19 em contratos de concessão no 
mundo e aplicação da teoria da imprevisão 

Na Espanha, o tema veio a ser endereçado pelo Real Decreto-Ley 8, de 18 de 

março de 2020. No referido normativo, o risco pelo advento da pandemia foi consi-

derado como alocado ao poder concedente. Nesse sentido, previu-se o direito das 

concessionárias ao restabelecimento do equilíbrio econômico de seus contratos de 

concessão, por intermédio da extensão da variável prazo, em 15%, bem como pela 

alteração das cláusulas de conteúdo econômico do ajuste.76 Ainda de acordo com o 

75 O tema foi bem endereçado, no âmbito da Concessão nº 01/2019 (Concessão do Lote Pipa), que, em seu 
anexo 22, define que tal instrumento “terá aplicabilidade apenas para o montante principal de financiamentos 
em moeda estrangeira, e não inclui os juros ou quaisquer outros valores devidos no âmbito do financiamento, 
cujo montante máximo será, individual ou agregado, de US$500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas conforme taxa de câmbio PTAX venda, 
divulgada pelo Banco Central do Brasil, no dia da contratação do respectivo instrumento de financiamento”. 
Ainda de acordo com a referida modelagem, tal mecanismo poderá ser implementado para dar cabo de 
investimentos em bens reversíveis, por intermédio da utilização da Conta de Reserva de Outorga, formada 
pelas contribuições variáveis estabelecidas no Leilão.

76 Nos termos do decreto: “En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios 
vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al 
Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la situación 
de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o 
la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta 
un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas 
en el contrato.

 Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento 
de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que 
efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión 
de obras o de servicios durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. 
Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad 
e importe por el contratista de dichos gastos.

 La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia 
del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la 
situación descrita en su primer párrafo y únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha 
imposibilidad” (Real Decreto-ley 8. Disponível em: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824).

RPGM_01_MIOLO.indd   192 22/09/2022   16:09:01



193RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 167-203, jul. 2021/jun. 2022

INCOMPLETUDE EM CONTRATOS DE CONCESSÃO: AINDA A TEORIA DA IMPREVISÃO?

normativo, o reequilíbrio econômico-financeiro deverá servir para compensar a perda 

de receita e o aumento de custos suportados pelas concessionárias – incluindo 

quaisquer custos salariais adicionais que se refiram à execução ordinária do contrato 

de concessão de obras ou serviços durante a pandemia provocada pela COVID-19. 

É de se notar, com efeito, que, na Espanha, a legislação de emergência considerou 

que o risco pelo advento da pandemia teria sido alocado ao poder concedente. 

O Reino Unido, em 2 de abril de 2020, tratou do tema na Guidance Note, 

emitida pela Infrastructure and Projects Authority, a qual dispõe sobre os contratos 

de Private Finance Initiative (PFI) e Private Finance 2 (PF2), instrumentos negociais 

similares aos contratos de concessão brasileiros. De acordo com o documento, 

a pandemia provocada pela COVID-19 não se configura como um evento de force 

majeure.77 A despeito disso, determina-se que as autoridades contratantes devem 

trabalhar, em conjunto com os concessionários e utilizando-se de todos os meios 

disponíveis, de modo com que os serviços públicos não tenham soluções de conti-

nuidade. O documento prevê ainda que, como forma de se garantir a continuidade 

dos serviços públicos, devem ser mantidos os pagamentos à contratada (de sorte 

que ela possa continuar remunerando sua força de trabalho e seus fornecedores), 

bem como que sejam revistos índices de desempenho contratual, de modo que 

eles possam vir a refletir os impactos provocados pela COVID-19.78 O documento 

recomenda, ainda, que a remuneração das concessionárias seja calculada com base 

77 Nesse ponto, faz-se referência ao ensinamento de Marcelo Rangel Lennertz, que aponta que o conceito de 
force majeure events não guarda identidade com o conceito brasileiro de força maior: primeiro, porque não 
tem previsão taxativa dentre os casos trazidos no contrato, como no modelo inglês, vez que a hipótese de 
caso fortuito e força maior na legislação brasileira comporta a adequação de diferentes cenários ao conceito; 
segundo, os efeitos de caso fortuito e força maior, previstos no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, englobam 
todas as consequências do gênero de supervening events inglês, cujas espécies são compensation events, 
relief events e force majeure events. 

 E conclui: “A afirmação contida na Guidance Note do Governo do Reino Unido de que a pandemia da 
COVID-19 não configura um ‘Force Majeure Event’ nos contratos de PFI e PF2 significa, simplesmente, que 
pandemias não constam do rol (taxativo) de hipóteses previstas nesses contratos para a caracterização 
de um ‘Force Majeure Event’. O principal efeito prático dessa constatação é impedir que as Contratadas 
possam requerer a extinção da relação contratual, com o consequente pagamento de indenização pelo 
Poder Concedente” (LENNERTZ, Marcelo Rangel. Covid-19 não configura ‘evento de força maior’ em PPPs 
do Reino Unido - qual a relevância dessa decisão para as discussões no Brasil? Disponível em: https://
www.agenciainfra.com/blog/infradebate-covid-19-nota-sobre-a-irrelevancia-da-decisao-do-governo-do-reino-
unido-para-concessoes-no-brasil/. Acesso em: 28 jul. 2020).

78 No original: “Contracting authorities should work closely with PFI contractors to use all available options to 
maintain public services during the emergency period. This will include maintaining unitary charge payments 
(enabling PFI contractors to pay their workforce and suppliers), revising contract requirements/ standards 
(including scope changes where necessary) and moderating payment and performance mechanism regimes 
where appropriate” (Guidance Note. Disponível em: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/878059/2020_04_02_PFI_and_COVID19_final.docx.pdf. 
Acesso em: 28 jul. 2020).
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na média realizada nos últimos três meses anteriores à pandemia.79 80 Daí se pode 

inferir que, no Reino Unido, os efeitos econômicos provocados pela COVID-19 não 

foram considerados como risco aprioristicamente alocado ao poder concedente. É 

dizer, de acordo com o documento, o equilíbrio econômico-financeiro deverá observar 

a matriz de riscos contratual. 

Portugal, por sua vez, editou o Decreto-Lei nº 19-A/2020, em 30 de abril de 

2020, que estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro 

de contratos de execução duradoura, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

O normativo, em seu art. 3º, I, dispõe que restam suspensas, até o fim do estado 

de emergência, as cláusulas contratuais e disposições normativas que preveem 

o direito à recomposição do equilíbrio financeiro ou à compensação. O art. 8º do 

referido normativo, por sua vez, prescreve que “não dão lugar a indemnização pelo 

sacrifício os danos resultantes de atos regularmente praticados pelo Estado ou 

outra entidade pública, no exercício das competências conferidas pela legislação 

de saúde pública e de proteção civil, ou no quadro do estado de emergência, para 

efeitos da prevenção e do combate à pandemia Covid-19, que constitui para o efeito 

causa de força maior”. Duas diretrizes podem ser extraídas de tal normativo: a 

primeira, de que houve uma suspensão da possibilidade de realização de pleitos 

de reequilíbrio; a segunda, no sentido de que o fato do príncipe, decorrente das 

medidas sanitárias para conter a propagação da pandemia, não dará ensejo ao 

reequilíbrio econômico-financeiro em favor dos concessionários. 

No Brasil, é digno de nota o Projeto de Lei nº 2.139/2020, de autoria do senador 

Antonio Anastasia (PSD/MG),81 o qual dispõe sobre o regime jurídico emergencial e 

79 Conforme item 4 da Guidance Note (4. It is critical however that contracting authorities recognise that PFI 
contractors may not be able to achieve full performance under the PFI contract due to the on-going COVID-19 
emergency, including where due to illness in the workforce and to the need to introduce revised ways of 
working to protect health and safety. Where this is the case, it should be agreed locally to moderate contract 
requirements and standards and payment and performance mechanism arrangements to a point where they 
support the stable delivery of vital services for the duration of the emergency. In those circumstances normal 
unitary charge payments to PFI contractors should be maintained (we would recommend having regard to 
the net level of unitary charge payments over the last three months as a performance baseline) and there 
should be a temporary moratorium on related payment and performance mechanism deductions/points so 
that PFI contractors can continue to operate and pay their workforce and suppliers. We would expect that 
bespoke contractual documents will be used to implement these temporary arrangements in PFI contracts 
rather than by the template set out in the Guidance notes on Model Interim Payment Terms - Procurement 
Policy Note 02/20).

80 Conforme Item 6 da Guidance Note (6. In some cases it is possible that contract requirements and 
performance standards may need to be increased, for example reconfiguration of areas or enhanced/ 
additional cleaning, and unitary charge payments may need to be adjusted to reflect any required increase 
in requirements/ standards (and it is recognised that there may be other circumstances in which there may 
be increased costs of operation). As set out in PPN 02/20, we expect any increased costs to be presented 
on an open book basis).

81 Em sua justificação, fica delineado o objetivo do projeto: “Com efeito, o Projeto tem o claro objetivo de 
salvaguardar o máximo de contratos administrativos vigentes, tendo em conta que a contratação realizada 
pela Administração Pública tem o intuito de atender ao interesse público. Assim, abdicar de contratos vigentes 
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transitório das relações jurídicas contratuais da administração pública no período 

da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19).

Em breve síntese, o projeto prevê a elaboração, pelo contratado, voluntaria-

mente ou a pedido da Administração, de plano de contingência “para assegurar a 

continuidade da execução contratual e a preservação do seu objeto essencial”,82 

devendo conter propostas para assegurar a manutenção do contrato, tais como a 

revisão ou a suspensão temporária de obrigações, a postergação de investimentos, a 

alteração da metodologia de execução contratual, em todos os casos acompanhado 

de justificativa econômica. 

Dispõe, também, que a “Administração poderá rever obrigações contratuais 

e adotar qualquer outra medida que se mostre necessária e adequada para conter 

os impactos da pandemia ou assegurar a continuidade da prestação objeto dos 

contratos”, trazendo, como exemplos, a suspensão da exigibilidade de obrigações 

e consequente revisão de cronogramas para entrega de produtos, de serviços ou 

para a realização de investimentos; a autorização para a desmobilização de pes-

soas, equipamentos e estruturas alocados na execução do contrato, por parte do 

contratado; a alteração das especificações e quantidades do objeto contratual; a 

suspensão da exequibilidade de sanções; a suspensão da aplicação de indicadores 

cujo cumprimento ou medição sejam comprovadamente inviáveis, assim como a 

revisão do sistema de desempenho previsto no contrato, com estabelecimento de 

nível mínimo de qualidade, quando cabíveis (arts. 3º e 4º). 

Especificamente para as concessões comum, administrativa ou patrocinada, 

além das medidas acima referidas, o poder concedente também poderá postergar, 

total ou parcialmente, o pagamento de encargos eventualmente existentes, como 

valores de outorga fixa ou variável, de receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou de projetos associados. Caberia, também, diferir o pagamento de 

encargos de fiscalização ou congêneres, previstos nos respectivos contratos, e 

de encargos setoriais, previstos na legislação reguladora dos serviços objeto do 

contrato, dado que não tenham natureza tributária (art. 5º). 

Uma vez aplicadas essas medidas, o projeto estipula que as variações de 

ônus contratuais serão objeto de recomposição, assegurando-se a preservação 

do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, e o referente 

processo administrativo terá sua instauração findo o período de calamidade 

pública ou da situação de emergência, salvo nos casos urgentes em que “haja a 

implica em desatender ao interesse que justificou a contratação, seja por torná-la demasiadamente onerosa, 
seja, tanto pior, por impedir a entrega ou prestação de objeto relevante. Assim, diante das premissas ora 
consignados, as medidas aqui propostas têm dois objetivos bem claros: (i) diminuir o passivo contratual 
de imediato; e (ii) prover instrumentos eficazes de revisão contratual”.

82 Art. 2º do PL nº 2.139/2020.
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necessidade de providências imediatas para assegurar a continuidade da execução 

da prestação” (art. 6º). Por fim, prevê que, havendo acordo entre as partes, seria 

possível o estabelecimento de nova equação econômico-financeira para o contrato, 

inclusive com a revisão da matriz de riscos originalmente prevista contratualmente. 

Ademais, é trazida como opção a extinção amigável do contrato, quando inviável 

a sua continuidade, comprovada mediante demonstrações econômico-financeiras 

(art. 8º). Como se vê, a proposição normativa endereça os seguintes pontos: em 

primeiro lugar, prevê a possibilidade da adoção de medidas de redução qualitativa 

do serviço, de modo a compatibilizá-las com os efeitos provocados pela COVID-19; 

num segundo momento, consagra o entendimento segundo o qual os efeitos pro-

vocados pela pandemia deveriam ser suportados pelo poder concedente; e, num 

terceiro momento, possibilita que as partes possam endereçar uma renegociação 

das bases objetivas do contrato ou mesmo a sua extinção. 

De todo o exposto, é possível se concluir que, atualmente, a teoria da imprevisão 

guarda aplicação muito restrita nos contratos de concessão, especialmente quando a 

modelagem adota a regulação contratual (seja em razão das modelagens atualmente 

em vigor no Brasil, seja em razão de como os diferentes países disciplinaram os 

efeitos econômicos produzidos pela COVID-19). Ademais disso, é se destacar que 

a sua aplicação irrestrita, como sói ocorrer no âmbito civilista, para além de não 

encontrar amparo normativo, pode subverter o equilíbrio econômico-financeiro de 

tais ajustes, incrementando, na ponta, os seus custos de transação. 

5  Da interpretação dos contratos incompletos: algumas 
propostas 

Como se pretendeu demostrar, o trespasse apriorístico do risco pelo ad-

vento de evento albergado pela teoria da imprevisão, com lastro no art. 65, II, 

d, da Lei nº 8.666/1993, não se sustenta, seja pelo regime jurídico previsto na 

Lei nº 8.987/1995, seja pela arquitetura econômica dos contratos incompletos. 

Nesse quadrante, o último e derradeiro item deste ensaio tem por objetivo propor 

algumas linhas de interpretação de contratos de concessão, na hipótese em que 

tenham lugar fatos imprevisíveis, de consequências incalculáveis. O Código Civil, 

que disciplina a teoria geral dos contratos, estabelece diretrizes interpretativas 

que podem ser endereçadas à interpretação de contratos complexos (de que são 

exemplos os contratos de concessão), sobretudo a partir da vigência da Lei nº 

13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), pois que este estatuto veiculou um 

sistema interpretativo de contratos incompletos. 

Nesse sentido, o art. 113 do Código Civil, alterado pelo novel diploma, dispõe 

que os contratos devem ser interpretados no sentido do que: for confirmado pelo 
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comportamento das partes posteriormente à celebração do negócio; corresponder 

aos usos, costumes e práticas do mercado relativos ao tipo de negócio; corres-

ponder à qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, 

inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das 

partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração 

(incisos I, IV e V). O §2º do dispositivo prescreve que “as partes poderão livremente 

pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos 

negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei”.

O art. 421-A do Código Civil (incluído pela Lei nº 13.874/2019) também 

estabelece que: as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos 

para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão 

ou de resolução; a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada 

e observada; e a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e 

limitada (incisos I, II, e III). 

Todo esse racional, que reconhece a incompletude dos contratos, deve orien-

tar a interpretação dos contratos de concessão na hipótese de materialização de 

evento albergado pela teoria da imprevisão. A primeira diretriz que se depreende 

da interpretação conjugada dos dispositivos é a que os contratos devem respeitar 

o que foi razoavelmente previsto pelas partes, o que inclui o desenho e a precifi-

cação de sua matriz de riscos, considerando as condições disponíveis quando de 

sua celebração.83 A segunda vai no sentido de que as partes, por intermédio de 

posturas colaborativas,84 devem endereçar soluções para a colmatação de lacunas 

contratuais. A terceira traz a orientação no sentido de que, em razão das assimetrias 

de informações, caberá, primordialmente, às partes, e não a um terceiro (juiz ou 

árbitro), propor um regime de renegociação dos contratos.

Transportadas para o regime concessionário, em situações nas quais se mate-

rialize evento albergado pela teoria da imprevisão, o intérprete deverá privilegiar: (i) 

o disposto na matriz de riscos dos contratos de concessão; (ii) o provisionamento 

83 Marcelo Guerra Martins, antes mesmo da entrada em vigor da Lei da Liberdade Econômica, já lecionava que: 
“A interpretação dos contratos incompletos tem por objetivo aferir o que as partes originalmente desejavam 
e, ainda, quais riscos foram ou não partilhados no início da avença. Para tanto, devem-se considerar as 
informações relevantes detidas inicialmente por cada uma das partes, o que reflete na respectiva capacidade 
de aferição dos riscos relativos ao contrato” (MARTINS, Marcelo Guerra. Contratos incompletos e sua 
interpretação na era da informação. Revista de Direito Empresarial – RDEmp, Belo Horizonte, ano 13, n. 
03, p. 97-113, set./dez. 2016). 

84 No mesmo sentido, a propósito dos contratos de concessão, Tatiana Esteves Natal: “A cooperação mútua 
resultante da conduta de boa-fé de cada agente envolvido na transação pode mitigar o impacto das fontes 
de incompletude (assimetria da informação, racionalidade limitada, oportunismo e externalidades) sobre a 
relação contratual e os custos de transação que daí emergem, reduzindo desequilíbrios resultantes em favor 
de uma das partes, reforçando laços de confiança e colaborando para a superação dos desequilíbrios por 
meio da negociação” (NATAL, Tatiana Esteves. A teoria dos contratos incompletos e a natural incompletude 
do contrato de concessão, 2014). 
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de tais riscos no plano de negócios apresentado pelo concessionário ou no EVTEA 

apresentado pelo poder público, a depender da vinculação de cada qual, para fins 

de reequilíbrio; (iii) soluções que priorizem a renegociação das bases objetivas, 

a serem conduzidas pelas partes, e não por terceiros, o que pode importar no 

estabelecimento de um fluxo de caixa marginal da pandemia. 

Também não se podem ignorar, na interpretação dos contratos incompletos, 

as diretrizes consequencialistas85 trazidas pela Lei nº 13.655/2018 (LINDB). É que, 

por se tratar de contratos de longo prazo, o seu intérprete não poderá desconsiderar 

as consequências da revisão dos seus aspectos econômico-financeiros. 

Nesse sentido, terá lugar a aplicação do disposto nos arts. 20, 21 e 22,86 

caput, da Lei nº 13.655/2018.87 Isso porque não se pode olvidar que os contratos 

de concessão veiculam serviços essenciais à população, razão pela qual tais rene-

gociações predicam de uma avaliação sobre os riscos de soluções de continuidade 

para os serviços públicos. Ademais disso, não se pode olvidar que os contratos 

de concessão são celebrados em ambientes regulados. Daí que, tendo em vista o 

sistema de regulação setorial, o intérprete deve considerar os impactos holísticos 

e sistêmicos de eventual renegociação ou interpretar sua matriz de riscos à luz de 

uma visão prospectiva (foward-looking) para todo o setor regulado.88 

85 Como anota José Vicente Santos de Mendonça: “O pragmatismo é uma filosofia das consequências, da 
experiência e da ação, mas é também, e, principalmente, uma filosofia da transformação. Nada mais 
distante do pragmatismo filosófico do que uma postura de tibieza diante da realidade e do conformismo, 
‘render-se aos fatos’” (MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito constitucional econômico: a intervenção 
do estado na economia à luz da razão pública e do pragmatismo. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 42). 
Para uma análise das principais críticas ao pragmatismo e ao consequencialismo jurídico, ver, por exemplo: 
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Verticalização, cláusula de barreira e pluralismo político: uma crítica 
consequencialista à decisão do STF na ADIN 3685. Interesse Público, Porto Alegre, v. 37, p. 87, 2006; 
CARVALHO, Lucas Borges de. Integridade, pragmatismo e decisão judicial: um debate entre Hércules e 
Jobim. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, n. 64, p. 207-208, jul./set. 2008.

86 Art. 20 . Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

 Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação 
de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

 Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências 
jurídicas e administrativas.

  Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as 
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos 
dos administrados. 

87 V. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Comentários à Lei nº 13.655/2018. 
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2019.

88 Nesse sentido, Thamy Pogrebinschi assevera que “é, portanto, antecipando conseqüências futuras que 
se produz conhecimento no âmbito do pragmatismo. E estas conseqüências futuras devem ser permanen-
temente antecipadas para que se possa conhecer qual delas é melhor, a mais satisfatória, a mais útil e 
a mais benéfica”. A não ser quando olhar o passado seja “metodologicamente interessante ao próprio 
estabelecimento do futuro” (POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e prática. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 2005. p. 39).
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Conclusões 

O direito administrativo, por mais paradoxal que possa parecer em razão do 

princípio da legalidade, extrai seu fundamento valorativo dos ensinamentos doutriná-

rios. Isso significa dizer que ele não foi desenhado para atender à realidade factual 

ou para ser eficiente. A aplicação da teoria da imprevisão é um exemplo saliente 

disso. O seu trespasse irrestrito para os contratos administrativos, em geral, e para 

os contratos de concessão, em particular, não se sustenta mais, seja em razão 

do modelo de regulação contratual, seja pelo que se depreende da modelagem de 

contratos de infraestrutura (análise empírica), seja pela ausência de lastro jurídico. 

E não adianta lutar contra isso nem, tampouco, se valer do Poder Judiciário 

para criar regras contratuais inexistentes. Na verdade, em razão da inafastabilidade 

da jurisdição, é até possível se fazer isso e obter alguns provimentos jurisdicionais 

favoráveis aqui e ali. Mas é importante o registro: isso importará na alteração da 

base objetiva contratual por uma das partes. Mais especificamente, na colmatação 

de tal lacuna com um terceiro, o que poderá incorrer produzir ineficiências, em razão 

da assimetria de informações para com a relação concessória; no rompimento de 

um contrato incompleto, que se presumia relacional e cooperativo. E isso tem um 

custo. E custa caro.

Nesse quadrante, a proposta veiculada neste artigo é a de que a interpretação 

das hipóteses de materialização de eventos albergados pela teoria da imprevisão 

em contratos de concessão se valha do racional previsto no Código Civil, alterado 

pela Lei da Liberdade Econômica, por nele se veicular uma metodologia de inter-

pretação de contratos incompletos. Assim é que o intérprete deverá privilegiar: (i) 

o disposto na matriz de riscos dos contratos de concessão; (ii) o provisionamento 

de tais riscos no plano de negócios apresentado pelo concessionário ou no EVTEA 

apresentado pelo poder público, a depender da vinculação de cada qual, para fins 

de reequilíbrio; (iii) soluções que priorizem a renegociação das bases objetivas, 

a serem conduzidas pelas partes, e não por terceiros, o que pode importar no 

estabelecimento de um fluxo de caixa marginal da pandemia. 

Também se propõe que o intérprete se valha da Lei nº 13.655/2018 (LINDB). 

Isso porque não se pode olvidar que os contratos de concessão veiculam serviços 

essenciais à população, razão pela qual tais renegociações predicam de uma 

avaliação sobre os riscos de soluções de continuidade para os serviços públicos. 

Ademais disso, não se pode olvidar que os contratos de concessão são celebrados 

em ambientes regulados. Daí que, tendo em vista o sistema de regulação setorial, 

o intérprete deve considerar os impactos holísticos e sistêmicos de eventual re-

negociação ou deve interpretar a matriz de riscos à luz de uma visão prospectiva 

(foward-looking) para todo o setor regulado. 
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Incompleteness in contracts: still the theory of force majore?

Abstract: The aim of this essay is to investigate the application of the Theory of Imprevision (Teoria 
da Imprevisão), as laid down in article 65, II, d, of Law n. 8.666/1993, to concession contracts. 
Therefore, it is carried out the legal differentiation between the economic-financial balance of the 
concession contracts and the economic-financial balance of the short-term contracts dealt with in Law 
n. 8.666/1993; the re-reading of the Theory of Imprevision in light of the Incomplete Contracts Theory 
and in light of the models of contractual regulation.

Keywords: Concessions. Theory of unpredictability. Incomplete contracts. Contractual regulation. 
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Direito em tempos de crise: o que as 
contratações públicas podem aprender 
com a pandemia de COVID-19*

Beatriz de Almeida Ribeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Advogada. Ex-residente da Procuradoria 
Geral do Município de Niterói.

Resumo: O presente artigo objetiva, em um primeiro momento, fazer uma análise acerca das leis de 
vigência temporária publicadas em meio à pandemia de COVID-19 que regulamentaram as contratações 
públicas no período, destacando suas inovações em relação às leis de vigência permanente sobre o 
mesmo tema. Feita essa comparação, passa-se a ponderar sobre se tais novidades podem, de alguma 
forma, servir de inspiração à necessária atualização ao ordenamento vigente. 

Palavras-chave: Licitações e contratos. Pandemia de COVID-19. Lei nº 13.979/20. Lei nº 8.666/93. 
PL nº 1.292/95.

Sumário: 1 Tempos difíceis e suas lições para o direito – 2 Alterações nas legislações de licitações e 
contratos durante a pandemia – 3 Os modelos legislativos de licitações e contratos no Brasil: entre o mi-
nimalismo e o maximalismo – 4 O que pode servir de lição para o futuro? – 5 Conclusões – Referências

1 Tempos difíceis e suas lições para o direito 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que 

a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, adquirira status de pandemia, o 

que significa que já havia se espalhado por dois ou mais continentes. No Brasil, desde 

a confirmação do primeiro caso em território nacional, o aumento da transmissão 

foi acelerado, desafiando as autoridades públicas de todos os níveis federativos. 

Fato é que situações extremas, tal como a atual, proporcionam mudanças 

radicais nas vidas humanas, transformando nossas percepções, testando nossos 

princípios e pondo em xeque os fundamentos da vida em sociedade. Em todos 

os campos da vida, nos planos privado e público, indivíduos e sociedade veem-se 

obrigados a refletir o modo como vivem e se relacionam entre si.1

* Artigo vencedor do prêmio de segundo lugar em concurso de artigos, lançado na PGM-Niterói em 2020.
1 CARVALHO, Francisco Bertino Bezerra de Carvalho. Pandemia do coronavírus: o Estado e o Direito Administrativo 

vão à Guerra. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Francisco-Bertino-B-de-Carvalho/
pandemia-de-coronavirus-o-estado-e-o-direito-administrativo-vao-a-guerra.
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Em meio a tantas mudanças, não poderia estar imune a administração pública 

ou o direito, especialmente o direito administrativo. É ele que, enquanto regente 

da atuação estatal, se faz essencial em momentos como esse, de gerenciamento 

de uma situação de emergência complexa que exige respostas rápidas. 

Ocorre que o direito tem suas limitações e, muitas vezes, não possui ferra-

mentas efetivas para lidar com tamanha excepcionalidade. Sendo assim, deve, ao 

menos, estar preparado para se adaptar às necessidades de seu tempo. No Brasil, 

multiplicaram-se, nos últimos meses, os mais variados diplomas normativos em 

diferentes esferas federativas, com a fixação de normas temporárias e excepcio-

nais para enfrentamento da crise,2 dentre elas, novas regras para as contratações 

públicas, que serão objeto de análise neste estudo. 

Veremos que as novas normas têm uma característica em comum: ritos sim-

plificados, nos quais foram suprimidas ou flexibilizadas burocracias previstas no 

modelo atual. Ou seja, as regras novas partem do pressuposto de que as atuais 

representam um obstáculo para contratações eficientes nesse momento excepcional. 

Como em outras vezes na história, a crise cria uma oportunidade de avaliar 

o comportamento humano em face das mudanças. O período de excepcionalidade 

permite uma espécie de experimentalismo jurídico, no qual será possível avaliar 

como os gestores lidam com a flexibilização de velhas amarras.3 

As normas são temporárias, ou seja, vigorarão apenas enquanto perdurar a 

emergência de saúde pública. Esta, como todas as crises humanas, eventualmente, 

vai passar. Quando isso acontecer, as novas regras para o período excepcional 

deixarão de produzir efeitos. A pergunta que fica é: que lições poderemos tirar 

desse momento? 

Buscando responder essa questão, o presente artigo se debruçará sobre as 

normas temporárias publicadas para o enfrentamento da crise de saúde pública 

do coronavírus, notadamente a Lei nº 13.979/20, posteriormente alterada pela 

Medida Provisória nº 926, e a Medida Provisória nº 961, destacando-se as regras 

especiais para contratações emergenciais da administração pública. 

Em um primeiro momento, limitar-nos-emos a expor as alterações legais, 

destacando as diferenças em relação ao modelo atual das contratações públicas, 

especialmente aquelas que representaram uma flexibilização no regramento de 

vigência indeterminada. Posteriormente, faremos uma breve análise histórica 

das leis de licitações e contratos no Brasil, com o intuito de comprovar as razões 

2 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Contratação emergencial e fast track licitatório em tempos de crise. 
Disponível em: http://genjuridico.com.br/2020/04/03/fast-track-licitatorio-crise/.

3 TOLEDO, Renato. Coronavírus e o laboratório das contratações públicas. Disponível em: https://www.jota.
info/opiniao-e-analise/colunas/reg/coronavirus-e-o-laboratorio-das-contratacoes-publicas-16042020#_ftnref1. 
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para que tenhamos o sistema atual e o porquê de não ser o mais adequado para 

promover a eficiência das contratações públicas. 

Por fim, analisaremos quais alterações recentes podem nortear mudanças 

positivas para reformas futuras, visando ao aprimoramento da legislação aplicável 

em situação de normalidade. 

2  Alterações nas legislações de licitações e contratos durante 
a pandemia 

A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, foi promulgada para dispor acerca 

das medidas a serem adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pú-

blica provocada pela COVID-19. Para os fins do presente estudo, interessa-nos os 

arts. 4º e seguintes, os quais previram novas regras para as contratações públicas 

relacionadas ao combate da pandemia. 

Em sua redação original, a Lei nº 13.979 previu apenas uma medida, qual 

seja, a criação de uma nova hipótese de dispensa de licitação “para aquisição de 

bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de 

saúde pública”. Sabe-se que a Lei nº 8.666/93 já prevê uma hipótese de dispensa 

emergencial no art. 24, IV.4 O legislador, no entanto, entendeu por bem criar nova 

hipótese de dispensa, não contemplada no rol do art. 24, aplicável apenas enquanto 

perdurar a emergência de saúde pública. 

A mudança, isoladamente, não representava grande avanço. Com o agrava-

mento da crise, foi editada, no mês seguinte, a Medida Provisória nº 926, a qual 

instituiu diversas novas medidas referentes às contratações públicas. 

De início, ampliou-se a dispensa de licitação do art. 4º também para contratação 

de serviços de engenharia, bem como se possibilitou a aquisição de equipamentos 

usados, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso 

e funcionamento do bem (art. 4º-A). 

A nova lei admitiu, excepcionalmente, a contratação de fornecedora de bens, 

serviços e insumos de empresas punidas com a declaração de inidoneidade ou 

com a suspensão para participar de licitação ou contratar com o poder público, 

quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a 

ser adquirido (art. 4º, §3º).

4 Art. 24. É dispensável a licitação: [...] IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos.
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Na forma do art. 4º-B, presumem-se atendidas as condições de: a) ocorrência 

de situação de emergência; b) necessidade de pronto atendimento da situação de 

emergência; c) existência de risco à segurança de pessoas, obras, prestação de 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e d) limitação da 

contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. Ou 

seja, a lei afastou a necessidade de comprovar a ocorrência da situação de emer-

gência, tal como determina o art. 26, I, da Lei nº 8.666/93.5 Ora, a situação de 

emergência existe e é de amplo conhecimento; portanto, não há razão para obrigar 

o gestor a repetir o óbvio. Isso, no entanto, não elide o gestor de explicitar a perti-

nência da contratação em voga com o combate à emergência de saúde pública.6 Até 

porque, como já dito, apenas contratações que tenham por causa o enfrentamento 

à pandemia podem ser baseadas na Lei nº 13.979/20. Esse nexo causal deverá 

estar demonstrado nos autos do processo administrativo de contratação direta. 

A MP nº 926 trouxe disposições importantes relativas à fase interna da 

contratação, considerando que a redação original da Lei nº 13.979/20 foi bas-

tante sucinta e lacunosa nesse ponto, que continuaria regido pelas regras da Lei  

nº 8.666/93 se não fossem as alterações supervenientes. 

Em suma, como se pode depreender de sua exposição de motivos, a Medida 

Provisória nº 926 pretendeu desburocratizar e agilizar processos de contratação, 

seja por pregão ou por dispensa, atenuando diversas exigências das Leis nº 8.666 

e 10.520. Pode-se assim resumir as alterações criadas: 

a) desnecessidade de elaboração de estudos preliminares quando se tratar 

de bens e serviços comuns (art. 4º-C da Lei nº 13.979/2020);

b) o gerenciamento de riscos da contratação somente será exigível durante a 

gestão do contrato (art. 4º-D da Lei nº 13.979/2020);

c) possibilidade de apresentação de termo de referência e projeto básico 

simplificados7 (art. 4º-E da Lei nº 13.979/2020);

5 Art. 26. [...] Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto 
neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: I - caracterização da situação 
emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando 
for o caso.

6 É nesse sentido a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de janeiro: “2.3. [...] Assim, 
recomenda-se que o processo administrativo pertinente (1) faça menção expressa a essa situação, com 
fundamentação, ainda que sucinta, tanto da (2) relação entre a contratação e o contexto fático a ela 
pertinente, como da (3) adequação da medida, inclusive sob o aspecto temporal, para o atendimento 
ao interesse público subjacente. 2.4. A justificativa mencionada no item anterior é essencial, pois, além 
de presumir as condições constantes do art. 4º-B, da Lei nº 13.979/2020, afasta a necessidade de se 
instaurar o processo de dispensa com a caraterização da situação emergencial ou calamitosa que justifica 
a contratação direta (art. 26, parágrafo único, I, da Lei nº 8.666/93)” (grifos originais). 

7 Segundo o §1º do mesmo artigo, o projeto básico simplificado deverá conter: a) declaração do objeto; b) 
fundamentação simplificada da contratação; c) descrição resumida da solução apresentada; d) requisitos 
da contração; e) critérios de medição e pagamento; f) estimativa de preços obtidos por pelo menos um 
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d) constatada a eventual restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, 

a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá 

dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, 

ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa 

à seguridade social8 e o cumprimento do art. 7º, XXXIII, da CRFB (art. 4º-F 

da Lei nº 13.979/2020).

Apesar de ter sido prevista hipótese de dispensa da licitação, o legislador 

entendeu por bem abreviar o rito procedimental do pregão caso o gestor entendesse 

mais vantajosa a utilização da modalidade licitatória.9 Sendo assim, na modalidade 

pregão, eletrônico ou presencial, relacionada ao enfrentamento da emergência, os 

prazos dos certames serão reduzidos pela metade, e os recursos administrativos 

terão efeitos apenas devolutivos (art. 4º-G, caput e §2º, da Lei nº 13.979/2020).

Foi dispensada, ainda, a realização de audiência pública prevista no art. 39 da 

Lei nº 8.666/1993 para as licitações realizadas para contratações que objetivem 

o enfrentamento da emergência (art. 4º-G, §3º, da Lei nº 13.979/2020).

Quanto à disciplina dos contratos administrativos, a primeira alteração prevista 

tem relação com o prazo de duração dos negócios celebrados, que será de até seis 

meses. Estes poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar 

a necessidade de enfrentamento da emergência (art. 4º-H da Lei nº 13.979/2020). 

Percebe-se que, mais uma vez, o legislador inovou em relação à disciplina da Lei 

nº 8.666/93, que veda a prorrogação de contratos celebrados por dispensa emer-

gencial, bem como afastou as normas gerais de duração e prorrogação previstas 

no artigo 57 daquele diploma legal.10 

dos parâmetros elencados; e g) adequação orçamentária. Excepcionalmente, a estimativa de preços pode 
até mesmo ser suprimida (§2º). 

8 Vale lembrar que a norma contida no art. 4º-F foi parcialmente revogada pela edição da Emenda Constitucional 
nº 106, de 7 de maio de 2020, que previu, no parágrafo único do art. 3º, que, durante a vigência da 
calamidade pública nacional, não se aplica o disposto no §3º do art. 195 da CF/88. Sendo assim, a prova 
de regularidade fiscal com a seguridade social fica transitoriamente inexigível para fins de contratação 
pública, independentemente de haver restrição de fornecedores ou prestadores. 

9 Sobre esse ponto, ressaltem-se as orientações da Advocacia-Geral da União: “35. Note-se que as 
possibilidades legais estipuladas pela norma guardam total independência entre si, não havendo que se 
falar em qualquer tipo de vinculação e/ou acessoriedade, uma vez que podem ser utilizadas pelo gestor 
de acordo com as particularidades do caso concreto, observando para tanto alguns cenários, como a 
volatilidade das demandas, o ineditismo e as peculiaridades do mercado local e internacional” (Parecer nº 
00002/2020/CNMLC/CGU/AGU). 

10 Sobre esse ponto, é pertinente, mais uma vez, trazer à baila as recomendações do TCE/RJ: “5.2. O artigo 
em questão, ao contrário da Lei nº 8.666/93, admite: a) que a duração dos contratos não fique adstrita 
à vigência do respectivo crédito orçamentário, caso em que a Administração, ultrapassado o exercício 
financeiro, deve indicar, por simples apostila, tanto o ulterior crédito orçamentário, como o correlato empenho; 
b) a prorrogação de contratos de serviços (art. 6º, II, da Lei nº 8.666/93) e compras (art. 6º, III, da Lei nº 
8.666/93), independentemente, quando for o caso, do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 57, 
da Lei nº 8.666/93, inclusive no que toca à limitação temporal máxima da avença. Basta à Administração 
demonstrar que perdura a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde 
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Por fim, foi conferida maior flexibilidade à administração para alterar unilate-

ralmente os contratos. Segundo disposição do art. 4º-I, a administração pública 

pode prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por 

cento do valor inicial atualizado do contrato (art. 4º-I, §3º, da Lei nº 13.979/2020). 

O exercício dessa maior flexibilidade de alteração unilateral, no entanto, depende 

de previsão expressa no contrato, devendo ser observados, no caso de omissão 

contratual, os limites do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993.11

As alterações na Lei nº 13.979/20 não pararam com a MP nº 926. Em 15 de 

abril de 2020, foi promulgada a Medida Provisória nº 951, que permitiu a utilização 

do sistema de registro de preços para a hipótese de dispensa de licitação do caput 

do art. 4º, acima referenciado. Além disso, foram suspensos os prazos prescricionais 

para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 

10.520/02 e na Lei nº 12.462/11. 

Por fim, a Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, elencou mais 

algumas importantes normas para as contratações públicas, que, assim como na 

Lei nº 13.979/20, aplicam-se somente aos contratos firmados durante o estado 

de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

A norma aumentou o limite de dispensa de licitação por valor dos incisos I e II 

do art. 24 da Lei nº 8.666/93, permitiu o pagamento antecipado pela administração 

quando se tratar de condição indispensável para obter o bem ou assegurar a pres-

tação do serviço, bem como propicie significativa economia de recurso, e permitiu 

a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) para licitações 

e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações. 

Expostas as mudanças legislativas implementadas, passaremos a analisá-

-las com mais detalhes nos itens seguintes, pensando em quais podem servir de 

parâmetro para futuras alterações da legislação de vigência indeterminada. Antes, 

porém, cabe fazer uma digressão para trazer, em breves termos, o histórico da 

legislação de licitações e contratos no país. 

3  Os modelos legislativos de licitações e contratos no Brasil: 
entre o minimalismo e o maximalismo 

Da análise das regras trazidas pelas normas de vigência temporária, percebe-

-se um ponto comum em quase todas elas: a desburocratização do procedimento 

pública, rememorando que fatos notórios não dependem de prova, nos termos do art. 374, I, do Código 
de Processo Civil; c) a prorrogação por prazo diverso do inicialmente fixado, desde que cada prorrogação 
não ultrapasse o máximo de seis meses;” (grifos originais). 

11 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Op. cit., p. 5.

RPGM_01_MIOLO.indd   212 22/09/2022   16:09:03



213RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 207-228, jul. 2021/jun. 2022

DIREITO EM TEMPOS DE CRISE: O QUE AS CONTRATAÇÕES PúBLICAS PODEM APRENDER...

licitatório da Lei nº 8.666/93. Fato é, porém, que a ideia de que o modelo da atual 

Lei de Licitações representa um entrave a contratações públicas eficientes não 

surgiu com a pandemia.12 Ao contrário, a discussão já é antiga no meio jurídico. 

O tema desperta paixões e divide opiniões. A disciplina da Lei nº 8.666/93, 

à qual alguns ainda são tão apegados, gera também diversas críticas, de modo 

que o que se tinha no cenário pré-pandêmico era o fenômeno do by-pass, quando, 

diante da dificuldade de alterar um ato normativo considerado ineficiente, cria-se 

outra lei, teoricamente melhor, que conviverá com a antecessora.13 

Foi o que aconteceu com o RDC, originalmente pensado para obras da Copa 

do Mundo e Olimpíadas, mas cujo escopo foi sendo ampliado ao longo dos anos, 

inclusive, recentemente, com a MP nº 961, que permitiu sua utilização para toda e 

qualquer contratação durante o período de crise de saúde pública. O mesmo ocorreu 

com o pregão, pensado em um primeiro momento para as contratações da Anatel 

(art. 54 da Lei nº 9.472/1997) e posteriormente ampliado como modalidade geral.14 

A Lei nº 13.303/16, que regulamenta o regime jurídico das empresas públicas e 

sociedades de economia mista, também inovou ao deixar a cargo dos regulamentos 

internos de cada estatal diversos aspectos dos procedimentos licitatórios e das 

contratações (art. 40). 

A oscilação entre legislações mais rígidas, que pretendem, embora não con-

sigam, exaurir as hipóteses de atuação dos gestores, e mais flexíveis, que abrem 

maior espaço para a discricionariedade dos agentes, não é novidade em matéria 

de licitações e contratos no Brasil. André Rosilho, no livro Licitação no Brasil, 

analisou o histórico das leis no país, identificando dois fenômenos: o minimalismo 

e o maximalismo. 

Antes da Lei nº 8.666/93, o diploma normativo que regulamentava as licitações 

e contratos era o Decreto-Lei nº 2.300/86, o qual, segundo o autor, já seguia o 

modelo maximalista. Este, em suma, parte do pressuposto de que que as normas, 

se precisas, detalhistas, objetivas e bem direcionadas, seriam capazes de gerar, 

quase que automaticamente, boas contratações. O modelo minimalista, por sua 

12 Sobre o tema, opina Marçal Justen Filho: “A Lei 8.666 impõe formalidades, impedimentos e limitações à 
atividade administrativa. A pluralidade de exigências e detalhes acarreta demora e dificulta providências 
imediatas e ágeis. Em suma, o gestor público acaba enredado nas formalidades legais e em minúcias. Ao 
invés de conceber e implementar as medidas indispensáveis ao atendimento de necessidades relevantes, 
é constrangido a dedicar a sua atenção às formalidades jurídicas” (JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 5).

13 Sobre o tema, ensina Daniel Tobias Athias: “Para que determinada lei (ou instituto) seja classificada 
como bypass ela precisa reunir quatro características essenciais: 1) a lei preexistente deve ser mantida; 
2) cria-se uma alternativa e passa a haver “competição” entre as duas leis; 3) há uma tentativa direta de 
suprir as deficiências e ineficiências da preexistente; e 4) só serão abrangidos alguns dos serviços ou 
a execução de apenas algumas das funções da preexistente” (ATHIAS, Daniel Tobias. RDC enquanto by-
pass da Lei de Licitações causa preocupação. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-mai-13/
daniel-athias-rdc-enquanto-bypass-lei-licitacoes-causa-preocupacao#_ftnref1_9721).

14 TOLEDO, Renato. Op. cit. 
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vez, defende que a lei deve apenas traçar as disciplinas básicas dos institutos, 

cabendo a regulação minuciosa, se houver, ao plano infralegal.15 

 A adoção do modelo maximalista para a Lei nº 8.666/93 pode ser em parte 

explicada pelo contexto histórico em que está inserida. No momento em que 

o então projeto de lei foi discutido, o país passava por grandes escândalos de 

corrupção que tinham como foco central as contratações públicas.16 O Congresso, 

por sua vez, busca dar uma resposta à população com um modelo de contratações 

altamente amarrado, sob o discurso de que, diminuindo o espaço de atuação do 

gestor, cessaria a corrupção e moralizar-se-ia a administração pública brasileira.17 

Tratando-se de norma geral, de competência privativa da União, as amarras 

promovidas pelo novo diploma legal limitariam também a atuação legislativa dos 

estados e municípios. Interessante notar que essa não era a característica dos 

diplomas anteriores ao Decreto-Lei nº 2.300/86. Até então, a Política Nacional de 

Contratações Públicas determinava diretrizes para a seleção de fornecedores, mas 

os procedimentos eram definidos pelas administrações locais.18 

Passados anos da publicação da Lei nº 8.666/93, o discurso moralizante 

que fundamentou sua criação ainda a acompanha, o que dificulta qualquer refor-

ma profunda no sistema. Afinal, quem ousará se insurgir contra um sistema que 

pretende barrar a corrupção?

Ocorre que essa premissa, segundo André Rosilho, também é falsa. Ou seja, o 

maximalismo não é capaz necessariamente de produzir contratações mais eficientes 

ou probas. Pode-se resumir as razões do autor em três elementos principais: (i) a 

lei não é capaz de prever, em detalhes, todas as possibilidades de comportamentos 

dos agentes (gestores públicos ou licitantes); (ii) textos legislativos muito detalhistas 

dão abertura a interpretações restritas, apegadas à literalidade, o que reforça a 

imobilidade da norma; (iii) ao transferir os poderes decisórios da administração para 

o Legislativo, bloqueia-se a inovação. Nesse cenário, gera-se uma dependência de 

mudanças legislativas para que seja possível inovar.19 

15 ROSILHO, André. As licitações segundo a Lei 8.666/93: um jogo de dados viciados. Revista de Contratos 
Públicos [recurso eletrônico], Belo Horizonte, v. 2, n. 2, set. 2012/fev. 2013. Disponível em: http://dspace/
xmlui/bitstream/item/11504/PDIexibepdf.pdf?sequence=1.

16 No ano de 1991, começaram a surgir denúncias de compras superfaturadas na administração do governo 
do então presidente Fernando Collor, que acabaram por culminar na abertura do processo de impeachment 
em 1992. 

17 O autor vai além e explica que o procedimento da Lei nº 8.666/93, tal como idealizado, embora tenha 
sido coberto pelo discurso moralizante, também é resultado de uma captura pelas empreiteiras de médio 
porte. Isso porque o modelo, mesmo amarrado, seria passível de ser dirigido por esses atores se seguido 
à risca. ROSILHO, André. Op. cit., p. 14.

18 ROSILHO, André. Licitação no Brasil. São Paulo: Malheiros, 2013. 
19 “Apostou-se na ideia de que a lei deveria ser o grande instrumento de regulação das licitações, antecipando 

comportamentos, condutas e escolhas. Ao administrador público – apontado à época como o grande 
responsável pela corrupção nas licitações – caberia apenas o papel de cumpri-la [...] Ao apostar em 
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De fato, anos de convivência com o marco legal têm mostrado que limitar a 

discricionariedade do gestor não acarreta, necessariamente, previsibilidade, efi-

ciência ou moralidade. Ao contrário, pode gerar uma estagnação da administração 

pública, alavancada também pelo hiperativismo dos órgãos de controle.20 Tudo 

está ligado: normas muito detalhistas impulsionando interpretações restritas e, 

consequentemente, atuações mais rígidas do controle, que também se pautam 

na desconfiança generalizada quanto à atuação do gestor – o mesmo sentimento 

que, lá atrás, incentivou a edição de normas menos flexíveis. 

Da análise do contexto histórico da publicação da Lei nº 8.666/93 e das suas 

antecessoras, vê-se que várias foram as razões para que seu modelo, notadamente 

burocrático, fosse adotado. Ao mesmo tempo, percebe-se que esse modelo não 

foi sempre o eleito no país, assim como não necessariamente é sinônimo de 

contratações mais probas ou mais eficientes. 

Importante ressaltar, desde logo, que não se ignoram aqui os inúmeros casos 

de improbidade e crimes contra a administração pública já vivenciados na história 

do país. O que se procura demonstrar, contudo, é que um modelo formalista não 

só não implica na extirpação das condutas criminosas de prejuízo ao erário como 

também pode ser um obstáculo às contratações eficientes, aos bons gestores, 

bem como à inovação. 

Não se pode perder de vista que o dia a dia da administração pública envolve 

uma série de variáveis com as quais o gestor tem que lidar. Uma legislação de-

masiadamente rígida dificulta uma atuação eficiente, que dê conta dos problemas 

inerentes à dinâmica realidade vivenciada pela máquina pública. 

Em um mundo cada vez mais tecnológico, no qual as inovações são constantes, 

a tendência é que a administração se depare com modelos de contratação fora 

dos padrões previstos atualmente. A falta de enquadramento nos rígidos requisitos 

atuais, porém, não pode ser um óbice para que a máquina pública usufrua dos 

benefícios dessas novidades. 

Ademais, conferir maior discricionariedade ao gestor não implica em liberdade 

pessoal. Pelo contrário, a atuação discricionária deve estar acompanhada de uma 

soluções normativas exaustivas, o maximalismo deixa pouca margem de manobra para correções de 
percurso e adaptações. Assim, eventuais equívocos legais tendem a se perpetuar no tempo, já que para 
serem corrigidos dependem de mobilização do legislador. Além disso, a transferência de praticamente 
toda a competência decisória para o Legislativo também acarreta o bloqueio à inovação e à criatividade 
na gestão pública, pois incentiva que os agentes se limitem a reproduzir os comportamentos e atividades 
expressamente descritos em lei” (ROSILHO, André. Op. cit., p. 230).

20 BONATTO, Hamilton. Reflexos da COVID-19 nas contratações de obras e serviços de engenharia: 
precisamos todos rejuvenescer. Disponível em: http://www.novaleilicitacao.com.br/2020/05/19/
reflexos-da-covid-19-nas-contratacoes-de-obras-e-servicos-de-engenharia-precisamos-todos-rejuvenescer/-_ftn2.
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carga de compromisso, que poderá ser avaliado por meio da qualidade de suas 

entregas.21

Divergências à parte, fato é que, desde 1993, o que se vê é uma série de 

alterações na Lei de Licitações, além da enxurrada de normas afastando a sua 

aplicação, todas no sentido de flexibilizar os procedimentos e, consequentemente, 

aproximar-se do modelo minimalista. Atualmente, inclusive, tramita um projeto de lei 

no Senado Federal para substituir a Lei nº 8.666/93 incorporando os regramentos 

mais recentes.22 

Com o advento da pandemia, mais uma vez, foram editadas normas flexibilizando 

os procedimentos de licitações e contratos. Não se ignora que são todas normas 

temporárias, válidas apenas enquanto durar a emergência de saúde pública, de 

modo que não se pode falar em uma reforma do regramento atual.

No entanto, ainda que as mudanças tenham sido pensadas para o momento 

de exceção, não significa que algumas delas não possam servir de parâmetro para 

reformas em momentos de normalidade. Afinal, a maioria delas propõe justamente 

uma aproximação ao modelo minimalista, na linha das reformas ocorridas nos 

últimos anos. 

Estabelecidas as premissas acima, passemos a uma análise minuciosa das 

disposições da Lei nº 13.979/20, MP nº 961 e MP nº 951, pensando no que pode 

vir a servir de lição para o futuro. 

4 O que pode servir de lição para o futuro? 

Passado o momento de expor as novidades legislativas, chegamos ao ponto 

mais relevante do presente estudo: pensar quais delas poderiam ser adequadas 

também para tempos de normalidade. 

De início, cabe esclarecer que já há um projeto de lei aguardando apreciação 

do Senado Federal que pretende substituir a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 10.520/02 

e a Lei nº 12.462/11, consolidando todas as modalidades em um só diploma 

normativo. O PL nº 1.292/95, entretanto, não representa uma grande inovação 

na disciplina do tema. Com 190 artigos, o projeto mantém o modelo maximalista, 

adentrando em diversos aspectos procedimentais, inclusive com a incorporação de 

dispositivos de decretos e de instruções normativas. Em breves termos, o substituto 

mantém estrutura similar à da Lei nº 8.666/93, além de compilar normas do pregão 

e do RDC. De resto, o texto incorpora entendimentos consolidados do Tribunal de 

21 OLIVEIRA, R. S. L. A segurança jurídica e a qualidade das contratações públicas no contexto do marco legal 
brasileiro. Disponível em http://www.licitacaoecontrato.com.br/assets/artigos/artigo_download_17.pdf. 

22 O texto do PL nº 1.292/95 foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2019 e está aguardando apreciação 
pelo Senado Federal.
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Contas da União e delimita melhor as funções dos agentes públicos envolvidos 

nos procedimentos licitatórios e nas contratações.23 

Quanto aos contratos, as novidades também são sutis, e a tão criticada estrutura 

de primazia da administração sobre o particular se preserva.24 Perdura-se, portanto, 

o viés maximalista, impulsionado pela predominante desconfiança em relação à 

atuação dos gestores, capitaneada pelos tribunais de contas e Ministério Público. 

A essa altura, podemos chegar a uma conclusão parcial: o cenário pré-pandê-

mico da disciplina de licitações e contratos era marcado pelo maximalismo da Lei nº 

8.666/93, a qual vinha sendo afastada aos poucos por leis mais modernas, como 

do RDC e Pregão, e um projeto de lei que, embora louvadamente incorpore as positivi-

dades desses dois, não é exatamente inovador e prossegue no modelo maximalista. 

O cenário absolutamente inesperado de uma crise de saúde pública como 

não se viu neste século obrigou as autoridades públicas a encontrarem soluções 

diferentes das existentes nas legislações postas. Alcançamos agora o objetivo central 

deste estudo: pensar se alguma ou algumas delas poderiam ser definitivamente 

adotadas, em leis de vigência indeterminada. 

O §4º do art. 4º foi incluído pela MP nº 951 para permitir o uso do sistema 

de registro de preços por meio de contratação direta. Na legislação anterior, nada 

se falava sobre o tema, o que dava ensejo a interpretações literais no sentido de 

sua impossibilidade. Ainda que já houvesse também posicionamentos a favor da 

utilização do SRP nesse caso,25 fato é que o já comentado apego à interpretação 

literal da lei poderia gerar insegurança para o gestor. Sendo assim, andou bem 

a mudança legislativa, que, importante ressaltar, está também prevista no PL nº 

1.292/95.26 A previsão é positiva porque encerra qualquer dúvida sobre o tema e 

abre mais uma possibilidade de atuação para os entes. 

Como ensina Marçal Justen Filho, o registro de preços é um “contrato nor-

mativo, constituído como um cadastro de produtos e fornecedores, selecionados 

mediante licitação, para contratações sucessivas de bens e serviços, respeitados 

lotes mínimos e outras condições previstas no edital”.27 Enquanto instituto de 

23 AMORIM, Victor. O PL nº 1.292/1995: até quando ficaremos presos ao “pecado original” do maximalismo 
legal? Disponível em: http://www.novaleilicitacao.com.br/2020/04/15/o-pl-no-1-292-1995-ate-quando-
ficaremos-presos-ao-pecado-original-do-maximalismo-legal/#_ftn31.

24 As chamadas cláusulas exorbitantes foram mantidas no art. 103 do projeto de lei. 
25 Nesse sentido, vide consulta do Zênite em 22.10.2012. Disponível em: https://www.zenite.blog.br/

registro-de-precos-e-obrigatoriedade-de-licitacao/.
26 Art. 81. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor 

sobre: [...]

 § 6º O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de 
inexigibilidade e de dispensa de licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por 
mais de um órgão ou entidade.

27 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: RT, 2014. 
p. 306.
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natureza tipicamente contratual, nada impede que advenha de contratação direta, 

ainda que não seja o usual. 

Afinal, a contratação pelo registro de preços é uma solução para casos de 

necessidades variáveis, ou seja, quando não é possível determinar, desde já, o 

quantitativo exato que será contratado, o que pode ocorrer também em casos de 

impossibilidade de competição ou de hipóteses legais de dispensa. Pode-se pensar, 

por exemplo, numa hipótese em que só há um fornecedor para determinado bem 

cuja demanda seja incerta. Da mesma forma, municípios de pequeno porte que 

fazem várias compras por dispensa de valor poderiam formalizar uma ata para o 

período de doze meses.28 

Prosseguindo na análise dos dispositivos legais, tem-se que o art. 4º-A permitiu 

a aquisição de equipamentos usados pela administração pública, inovando em 

relação à legislação tradicional, que admite apenas produtos novos. A autorização 

foi pensada para o contexto de crise atual por conta da escassez de determinados 

insumos no mercado internacional. 

Ocorre que, mesmo em tempos de normalidade, pode haver necessidade de 

aquisição de bens pouco comuns no mercado, de alta durabilidade ou cuja finali-

dade de uso seja por tempo limitado. Em casos assim, pode ser vantajoso para a 

administração adquirir bens usados, pelo valor ou pela necessidade imediata de 

recebimento, desde que, claro, estejam em boas condições de uso. 

O próprio art. 4º-A deixa claro que o fornecedor deverá se responsabilizar 

pelo funcionamento do bem, salvaguardando o ente público de possíveis prejuízos. 

Tendo essas premissas em mente, pensamos que esta é, sem dúvida, uma regra 

que poderá servir de lição para o futuro. 

Os artigos 4º-C, 4º-D e 4º-E debruçam-se sobre a fase de planejamento das 

contratações, mitigando-a. O comando dos referidos artigos vai de encontro à 

tendência da regulamentação atual na matéria de licitações e contratos. Embora a 

Lei nº 8.666/93 trate genericamente do tema, já são várias as normas infralegais 

que o regulamentam em detalhes. A Instrução Normativa nº 05/17 estabelece que 

o planejamento deve ser composto das seguintes etapas: (i) estudos preliminares; 

(ii) gerenciamento de riscos; e (iii) termo de referência ou projeto básico. 

O estudo técnico preliminar (ETP) é um documento que se destina a esclarecer 

a necessidade da contratação e seus requisitos, bem como analisar sua viabilidade 

técnica e construir o arcabouço básico para a elaboração do termo de referência ou 

28 CAMARÃO, Tatiana. Medida Provisória 951 – reflexões sobre a adoção da dispensa de licitação pare 
registro de preços pelos Municípios. Disponível em: http://www.novaleilicitacao.com.br/2020/05/28/
medida-provisoria-951-reflexoes-sobre-a-adocao-da-dispensa-de-licitacao-para-registro-de-precos-pelos-
municipios/#_ftn9.
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projeto básico. O TCU já entendia há um tempo pela obrigatoriedade do documento, 

o que foi incorporado pelo PL nº 1.292/95, que o previu expressamente.29 Recen-

temente, foi publicada a IN nº 40/20, estabelecendo os elementos que deverão 

estar presentes no ETP, bem similar à previsão do PL.30 

O gerenciamento de riscos, por sua vez, é o conjunto de ações para identifica-

ção dos principais riscos que permeiam a contratação, de modo que seja possível 

preveni-los ou mitigá-los. 

A MP nº 926 dispensou a elaboração de ETP para bens e serviços comuns, 

assim como o gerenciamento de riscos na fase de planejamento, mantendo a obriga-

toriedade na fase contratual, portanto. Essa permissibilidade encontra semelhança 

na regulamentação atual constante do §2º do art. 20 da IN SEGES nº 5/2017.31 

No caso do projeto básico, também foi permitida uma versão simplificada. 

A mitigação do passo a passo da fase de planejamento teve fundamento na 

necessidade de celeridade que as contratações voltadas ao enfrentamento da 

pandemia demandam. Mais uma vez, porém, há que se questionar se as mudanças 

não podem ser aproveitadas futuramente. 

Nesse ponto, cabe esclarecer que não se pretende diminuir a importância 

da fase de planejamento. Ao contrário, a maior parte dos problemas que surgem 

tanto no procedimento licitatório quanto na execução contratual decorre de falta de 

planejamento. É nesta que são definidas as especificações da demanda (objeto, 

prazos, quantitativos etc.), valor estimado da contratação, requisitos de habilitação, 

entre outros. 

Para ilustrar, pensemos na hipótese em que a descrição do objeto é demasia-

damente genérica. Como consequência, as propostas poderão ser discrepantes, 

bem como o objeto recebido ao final não ser adequado à necessidade da adminis-

tração. Da mesma forma, a estimativa incorreta de quantitativos pode levar a dois 

cenários igualmente indesejáveis: adquirir mais bens do que necessário, com o 

consequente desperdício de recursos públicos, ou aquém da demanda, deixando 

de suprir igualmente o interesse público. 

29 Art. 6º [...] XX – estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento 
de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao 
anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade 
da contratação.

30 Art. 18, §1º do PL nº 1.292/95 e art. 7º da IN nº 40/20. Devido à grande extensão dos artigos, pelo 
número de elementos obrigatórios, deixaremos de transcrevê-los aqui.

31 § 2º Salvo o Gerenciamento de Riscos relacionado à fase de Gestão do Contrato, as etapas I e II do caput 
ficam dispensadas quando se tratar de: a) contratações de serviços cujos valores se enquadram nos 
limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993; ou b) contratações previstas nos incisos IV 
e XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993. § 3º As contratações de serviços prestados de forma contínua, 
passíveis de prorrogações sucessivas, de que trata o art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, caso sejam objeto 
de renovação da vigência, ficam dispensadas das etapas I, II e III do caput, salvo o Gerenciamento de 
Riscos da fase de Gestão do Contrato.
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Isso não significa, porém, que a mudança não possa ser uma oportunidade 

de analisar quais são os fatores realmente essenciais nesse planejamento, con-

siderando que a tendência atual é exigir cada vez mais requisitos que, na prática, 

podem dificultar consideravelmente o trabalho do gestor.32 

Afinal, a legislação temporária, embora tenha simplificado algumas exigên-

cias, não extinguiu a fase de planejamento, preservando requisitos absolutamente 

essenciais, tais como a previsão dos quantitativos, fundamentação da solução 

adotada etc. Os elementos necessários no projeto básico simplificado, por exemplo, 

correspondem à quase totalidade dos já exigidos na IN nº 5.33

Ainda sobre a fase de planejamento, cabe tecer comentários às disposições 

acerca da estimativa de preços. A legislação temporária flexibiliza consideravelmente 

esse requisito, desobrigando a pesquisa por mais de uma fonte, permitindo a sua 

dispensa, desde que devidamente justificada pela autoridade competente (art.4º-E, 

§2º) e a contratação por valor superior ao estimado (art.4º-E, §3º). 

A pesquisa de preços é necessária para que a administração possa chegar 

ao valor estimado da contratação, o qual definirá vários aspectos importantes, seja 

do procedimento licitatório ou da contratação direta. São alguns deles: modalidade 

de licitação (ou até mesmo o enquadramento na dispensa de valor), justificativa de 

preços na contratação direta, identificação de proposta possivelmente inexequível 

ou superfaturada. 

Fica claro que, ao editar a Lei nº 13.979/20, o legislador optou por fazer 

prevalecer, diante do contexto de crise, o princípio da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III, da CRFB/88), no viés da inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput, 

da CRFB/88), sobre o princípio da economicidade (art. 70, caput, da CRFB/88). No 

entanto, não foi a primeira e nem será a última vez em que as autoridades públicas 

se depararão com situações emergenciais nas quais se deva ponderar entre a vida 

humana e a economicidade, sendo óbvia a prevalência da primeira. É o caso, por 

exemplo, dos desastres naturais. 

32 Joel de Menezes Niebuhr, ao comentar sobre a IN nº 1/19, a qual dispõe sobre regras para contratação 
de soluções de tecnologia, critica a excessiva burocratização do planejamento: “Trata-se de uma peça 
genuína e disfuncionalmente burocrática. [...] Para que se tenha uma ideia melhor da complicação, de 
acordo com a Instrução Normativa n. 01/2019, apenas para o Estudo Técnico Preliminar são exigidas 
vinte e sete providências e informações distintas, a maioria de grande complexidade e subjetividade, que 
demandam esforço de investigação, como ‘soluções disponíveis no mercado’, ‘análise de projetos similares’, 
‘capacidade e alternativas do mercado’, ‘análise e comparação entre os custos totais de propriedade 
das soluções identificadas’ e ‘avaliação e definição dos recursos materiais e humanos necessários à 
implementação e à manutenção’. O termo de referência, o principal documento da fase de planejamento, 
requer diretamente dez informações. No entanto, essas dez informações são subdivididas em pelo menos 
seis dezenas de outras informações, quase tudo bem complexo”. Disponível em: https://mnadvocacia.
com.br/a-vitoria-da-burocracia-sobre-a-inovacao/.

33 Foram excluídos apenas os modelos de execução do objeto, de gestão do contrato e a forma e critérios de 
seleção do fornecedor, estes últimos podendo ser incluídos nos requisitos da contratação (Art. 4º-E, §1º, IV). 
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No cenário pré-pandêmico, as contratações emergenciais, com exceção das 

destinadas a áreas de risco ou atingidas por desastres,34 eram regidas pela Lei nº 

8.666/93, que se limita a prever uma hipótese de dispensa de licitação no art. 24, 

IV, mas mantém os requisitos formais das contratações diretas em geral. O que se 

questiona é: é razoável adotar o mesmo procedimento no caso das contratações 

emergenciais? 

Diogo de Figueiredo e Flávio Amaral debruçaram-se sobre o tema em 2014, 

ao analisar o caso das chuvas intensas que atingiram a Região Serrana do Rio de 

Janeiro em janeiro de 2011. Os autores explicam que a previsão da Lei nº 8.666/93 

é genérica, sendo certo que há graus de urgência. Assim, os autores defendem 

que desastres naturais e catástrofes não podem receber o mesmo tratamento de 

demandas quotidianas, tampouco daquelas emergenciais, mas que não envolvam 

risco à vida. Em casos de tamanha urgência, as providências formais, como a 

cotação de preços, deveriam ser relativizadas.35 

Filiamo-nos aqui à ideia pelos autores defendida de que a interpretação da 

norma de acordo com os princípios constitucionais já seria suficiente para relativizar 

as providencias formais da Lei nº 8.666/93 para casos em que houvesse risco 

à vida humana. No entanto, os próprios autores reconhecem que a alteração da 

legislação é importante para aumentar a segurança jurídica. Lembremos aqui as 

lições de André Rosilho no sentido de que normas detalhistas, como a atual Lei 

de Licitações, tendem a ser interpretadas restritivamente. Assim, a ausência de 

um regime claro para contratações emergenciais certamente inibiria os gestores 

a afastar o previsto em lei, sob o risco de serem responsabilizados pelos órgãos 

de controle. 

Para além da fase de planejamento, outra interessante alteração diz respeito 

à possibilidade de prorrogação dos contratos emergenciais enquanto durar a 

emergência de saúde pública (art. 4º-H). 

Sabe-se que a lei atual prevê o prazo de 180 dias improrrogáveis, independen-

temente se a situação de emergência que originou o contrato perdura. O Tribunal 

34 A Lei nº 12.340 prevê que, nesses casos, aplicam-se as disposições da Lei nº 12.462/11 (art. 15-A). 
35 “Toda e qualquer contratação direta, inclusive as emergenciais decorrentes de catástrofes naturais, deve 

atender ao princípio da economicidade, aqui compreendido como a melhor relação econômica, de custo/
benefício, e não apenas sob o ponto de vista meramente financeiro. Se assim o fosse, estaria irremedia-
velmente vilipendiado o interesse público primário. Nos casos em que o serviço se inicia imediatamente 
por força do perigo iminente de dano à vida das pessoas e do patrimônio público e privado, a pesquisa de 
preços, ainda que elaborada em momento posterior, tem como principal objetivo verificar se o preço cobrado 
está alinhado aos parâmetros de mercado, afastando-se o risco de preços exorbitantes ou superfaturados. 
Portanto, possível concluir que essa pesquisa de preços – em situações de absoluta emergência como 
aquelas decorrentes de calamidades públicas – não é determinante para a escolha do contratado” (MOREIRA 
NETO, Diogo de Figueiredo; GARCIA, Flavio Amaral. Desastres naturais e as contratações emergenciais. 
Revista de Direito Administrativo, 2014). 
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de Contas da União já há um tempo relativiza essa previsão, permitindo a prorro-

gação caso haja risco de danos irreparáveis na realização de nova contratação. 

De fato, considerando um contexto de crise, não é difícil imaginar situações em 

que a realização de nova contratação, ainda que direta, prejudique o atendimento 

da emergência. Mais uma vez, a regra atual parece não atender adequadamente 

contextos de grave urgência.36

Nesse momento, já é possível concluir que as lições futuras das novidades 

legislativas decorrentes da emergência de saúde pública não só podem servir para 

contratações em tempos de normalidade, mas também para aprimorar a legislação 

aplicável a outras eventuais emergências que acometam os entes federativos, 

especialmente quando houver perigo à vida humana.37 

Prosseguindo na análise dos dispositivos da Lei nº 13.979/20, passemos à 

previsão do art. 4º-F. A fase de habilitação é, notadamente, um dos símbolos da 

burocracia da Lei nº 8.666/93. A lei criou requisitos que servem como indícios de 

que aquele licitante será capaz de executar corretamente a prestação contratual. 

Ocorre que é possível que um particular não preencha os requisitos de habi-

litação exigidos em lei e seja capaz de executar o contrato, bem como o inverso. 

Na verdade, esse excesso de documentos, certidões e atestados pode fazer com 

que os ganhadores sejam aqueles que melhor cumprirem as condições formais, 

não necessariamente os mais aptos. 

Foi necessário que a lei criasse um padrão, que, porém, não é impassível 

de flexibilização quando se mostre oportuno. O art. 4º-F reflete que o legislador 

optou por excepcionar a exigência de habilitação nas hipóteses em que não hou-

ver fornecedores habilitados. De fato, não é razoável que a administração deixe 

de proceder com uma contratação de interesse público simplesmente porque o 

único fornecedor adequado ou todos os interessados possuem uma dívida fiscal. 

Ora, isso não significa que seja permitida a contratação de sujeitos incapazes 

de executar satisfatoriamente o objeto. No entanto, há que se cogitar de outros 

modos de aferir essa capacidade nessas situações excepcionais, sem abrir mão 

dos requisitos inafastáveis.38

O art. 4º-G previu um procedimento mais célere do pregão, com prazos reduzi-

dos pela metade. Interessa notar que, mesmo havendo uma hipótese de dispensa 

de licitação, o legislador entendeu que, em determinados casos, a solução mais 

36 O PL nº 1.292/95 também não permite a prorrogação dos contratos emergenciais, embora tenha estendido 
o prazo máximo para 1 ano ao invés de 180 dias (art. 74, VIII). 

37 Ressalte-se que o PL nº 1.292/95 também não prevê um regime diferenciado para as contratações 
emergenciais.

38 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 13.
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vantajosa seria a adoção do pregão, porém com prazos reduzidos por conta da 

situação emergencial. 

Trata-se de uma espécie de procedimento sumário para essa modalidade 

licitatória. De fato, é possível que advenham, no dia a dia da administração, 

situações em que se demande uma contratação célere, porém não se trate de 

hipótese de dispensa emergencial. Joel Niebuhr39 propõe que, para avaliar quando 

utilizar um ou outro, deve-se inferir o grau de emergência da demanda, na linha do 

entendimento de Diogo de Figueiredo e Flávio Amaral acima explanado. Ainda que 

ambas demandem uma urgência, fato é que existem graus de urgência, de modo 

que o gestor teria que fazer essa análise no caso concreto. 

Diz o autor que, considerando que a regra é a licitação, seria prudente que o 

gestor adotasse o pregão simplificado quando a alta intensidade da emergência não 

fosse evidente. A escolha ficaria a cargo da discricionariedade do gestor, que poderia 

optar por um dos dois, levando em conta as circunstâncias do caso concreto.40

Como já dito em outras oportunidades nesse estudo, o dia a dia da admi-

nistração é altamente dinâmico, sendo comum ocorrerem situações que não se 

enquadram corretamente nos moldes da lei atual. Em momentos assim, o gestor 

se vê impedido de atender ao interesse público da melhor maneira possível. Nesse 

sentido, é benéfico para as contratações públicas que mais possibilidades de atuação 

sejam criadas, dentre elas a possibilidade de ação de um rito sumário do pregão. 

Superadas as considerações pertinentes à Lei nº 13.979/20, adentremos 

agora nas alterações promovidas pela MP 961. Em primeiro lugar, permitiu-se a 

utilização do RDC para quaisquer licitações e contratações durante o período de 

emergência pública, seja para aquisição de bens, prestação de serviços ou obras. 

Mais uma vez, a legislação amplia o alcance da Lei nº 12.462/11, diminuindo 

ainda mais o espaço da Lei nº 8.666/93, tendência essa já vista no contexto 

pré-pandêmico e adotada pelo PL nº 1.292/95. A mudança servirá praticamente 

como uma transição entre os modelos. 

A novidade, sem dúvida, mais relevante para os fins do presente estudo da 

referida medida provisória foi a possibilidade de pagamento antecipado pela admi-

nistração pública. A norma possibilita a inversão das clássicas fases de execução 

39 NIEBUHR, J. M. Regime Emergencial de contratação pública para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. 
Belo Horizonte: Fórum. p. 44.

40 Marçal Justen Filho elenca algumas hipóteses em que o gestor poderia optar pela licitação na modalidade 
pregão ao invés da contratação direta: “Assim, por exemplo, a Administração poderá optar pelo pregão 
quando a contratação direta envolver dificuldades na obtenção de um preço justo. Em outros casos, pode 
existir uma pluralidade de fornecedores, todos potencialmente interessados em realizar o fornecimento, 
inexistindo um critério objetivo para escolher entre eles. Também é possível que a contratação apresente 
valor muito elevado, o que reduz a conveniência de escolhas fundadas em critérios de conveniência e 
oportunidade” (JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 15). 
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da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. A ordem é prevista na Lei 

nº 4.320/64, mas também pode ser inferida da redação do inciso XIV do artigo 40 

e inciso II, c, do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

A MP, na verdade, é mais relevante pela desburocratização do que pelo ine-

ditismo. Isso porque parte da doutrina já interpretava a legislação de modo que 

fosse possível o pagamento antecipado,41 bem como a jurisprudência do TCU já o 

admitia em situações excepcionais.42 

Assim como a jurisprudência do TCU, a norma de vigência temporária exigiu 

alguns requisitos para o pagamento antecipado: (i) a antecipação deve ser indis-

pensável para se viabilizar a contratação ou propiciar significativa economia de 

recursos; (ii) deve haver previsão no edital; e, (iii) na hipótese de inexecução do 

objeto, a administração deverá exigir a devolução integral do valor. 

Percebe-se que o legislador incorporou os requisitos já elencados pelo Tribunal 

de Contas e pela Orientação Normativa nº 37 da AGU.43 Excluiu-se apenas a obri-

gatoriedade da prestação da garantia, que, na MP nº 961, foi prevista como uma 

faculdade do gestor (art. 1º, §2º).44 Considerando que já havia uma permissibilidade 

quanto ao tema, conclui-se que a intenção do legislador foi dar mais segurança 

à atuação do gestor. Inclusive, norma semelhante consta do PL nº 1.292/95.45 

Fato é que, embora excepcional, o pagamento por antecipação não é exata-

mente uma novidade no cenário público. O mais relevante, na verdade, é trazer à 

discussão a importância de repensar o sistema ordinário de pagamentos dos entes 

públicos. Afinal, não há como falar em atualizar as normas referentes às licitações 

e contratos sem considerar que o pagamento é uma peça-chave para assegurar a 

economicidade e eficiência das contratações públicas. 

41 Anderson Sant’Ana Pedra, Rafael Sérgio de Oliveira e Ronny Charles Lopes de Torres defendem que o 
pagamento antecipado não é vedado pela Lei nº 8.666/93, pelo contrário, foi admitido pelo legislador 
ao determinar, no art. 15, III, que a administração acompanhasse as práticas do setor privado quanto ao 
pagamento das contratações públicas (PEDRA, Anderson Sant’Ana; OLIVEIRA, R. S. L.; TORRES, Ronny 
Charles Lopes de. A mística da impossibilidade de pagamento antecipado pela Administração Pública. 
Disponível em: http://licitacaoecontrato.com.br/artigo_detalhe.html). 

42 Nesse sentido: Acórdão nº 1.383/2011 – Plenário; Acórdão nº 3.614/2013 – Plenário; Acórdão nº 158/2015 
– Plenário; Acórdão nº 1.665/2015 – Plenário; Acórdão nº 374/2011 – Plenário.

43 “A antecipação de pagamento somente deve ser admitida em situações excepcionais, devidamente 
justificada pela administração, demonstrando-se a existência de interesse público, observados os seguintes 
critérios: 1) represente condição sem a qual não seja possível obter o bem ou assegurar a prestação do 
serviço, ou propicie sensível economia de recursos; 2) existência de previsão no edital de licitação ou nos 
instrumentos formais de contratação direta; e 3) adoção de indispensáveis garantias, como as do art. 56 
da Lei 8.666/93, ou cautelas, como por exemplo a previsão de devolução do valor antecipado caso não 
executado o objeto, a comprovação de execução de parte ou etapa do objeto e a emissão de título de 
crédito pelo contratado, entre outras” (ON AGU nº 37).

44 BRITO, Wesley. Medida Provisória 961: os riscos e as vantagens da nova norma anticrise. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-mai-17/wesley-bento-mp-961-riscos-vantagens.

45 Art. 144. 
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O sistema como está posto hoje gera altos riscos ao particular, o que, na-

turalmente, diminui o número de interessados em contratar com a administração 

pública. Com a restrição da competição, torna-se mais difícil contratar pelo melhor 

preço e produtos de melhor qualidade. Ou seja: a administração paga mais caro 

por produtos piores.46 

É claro que o pagamento antecipado, por si só, não é a solução para todos 

os problemas. Ainda há muito a evoluir, e as soluções, provavelmente, passarão 

pela rendição da administração às tecnologias.47 A Medida Provisória nº 961, 

assim como as demais normas de vigência temporária analisadas neste estudo, 

representa um começo. 

5 Conclusões 

A pandemia do novo coronavírus afetou a vida em sociedade em todos os 

seus aspectos, não ficando o direito de fora. Em meio às normas criadas para 

enfrentamento da crise, destacam-se as relativas às contratações públicas, que, 

em sua maior parte, flexibilizaram o modelo atual. Ou seja, as regras novas partiram 

do pressuposto de que as atuais não seriam capazes de promover contratações 

eficientes nesse período. 

Essa crítica em relação ao modelo atual de licitações e contratos não é uma 

novidade da pandemia. Antes mesmo do advento do estado de emergência, o 

que se tinha era o fenômeno do by-pass, com leis tomando o espaço da atual Lei 

de Licitações sem que, no entanto, fosse realizada uma reforma legislativa para 

revogá-la. Ao mesmo tempo, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para 

substituí-la. 

Com o advento da pandemia, mais uma vez, foram editadas normas flexibilizan-

do os procedimentos de licitações e contratos. Ainda que sejam todas de vigência 

temporária, fato é que muitas delas podem ser aproveitadas como parâmetros para 

reformas em tempos de normalidade. 

A conclusão acima, importa dizer, parte da premissa de que um modelo for-

malista como o atual não é capaz de extirpar condutas criminosas contra o erário, 

como também pode ser um obstáculo a contratações eficientes e à inovação. Há 

46 DERBLI, Felipe. Do café à COVID-19: por um novo regime de pagamentos para os entes públi cos. 
Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/felipe-derbli/do-cafe-a-covid-19-por-um- 
novo-regime-de-pagamentos-para-os-entes-publicos.

47 Felipe Derbli, por exemplo, defende que a administração pública poderia se espelhar nos particulares, os 
quais já se utilizam de sistemas integrados de gestão empresarial (ERP – Enterprise Resource Planning), que 
permitem “o gerenciamento de suas contas e compras, com automação e armazenamento de informações. 
Sistemas de ERP permitem a qualquer empresa compatibilizar os pagamentos com o seu orçamento, definir 
distintos níveis de acesso e, a posteriori, rastrear falhas e identificar todos os participantes de uma cadeia 
de atos”. Idem.
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que se superar, de uma vez por todas, o mantra de que maior discricionariedade 

implica em maior liberdade pessoal e corrupção. Ao contrário, conferir maior dis-

cricionariedade significa impor uma carga maior de compromisso público, a ser 

aferido pela diligente atuação do gestor. 

Não se pode desconsiderar que o dia a dia da administração pública envolve uma 

série de variáveis com as quais o gestor tem que lidar. Uma legislação demasiada-

mente rígida dificulta uma atuação eficiente, que dê conta dos problemas inerentes 

à dinâmica realidade vivenciada pela máquina pública. O excesso de burocracia, 

na verdade, faz com que a administração não necessariamente escolha o melhor 

contratante, mas apenas aquele que cumpriu corretamente os requisitos formais. 

As alterações legais podem ser temporárias, mas é um começo. A crise, 

como todas as outras que já vivemos, em algum momento, vai passar. Em meio 

às dificuldades inevitáveis, porém, surgem as oportunidades de aprendizado. Como 

já dizia Churchill, “o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; o otimista vê 

oportunidade em cada dificuldade”. Sejamos otimistas. 

Abstract: The present article intends, first, to closely study the temporary laws published during Covid-19 
pandemic about public contracts in that period, highlighting its differences compared to the permanent 
laws related to the same theme. Afterwards, it will be discussed if those innovations can be used as 
inspiration to the necessary modernization of the current arrangement. 

Keywords: Acquisition and Contracts. The Covid-19 pandemic. Law nº 13.979/20. Law 8.666/93. Bill 
nº 1.292/95.
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Liberdade de expressão e arquitetura 
de escolhas: um “empurrão” em 
direção a redes mais sociais
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Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Resumo: O presente artigo parte dos ensinamentos da ciência comportamental para sustentar o uso de 
nudges como solução preferencial para a regulação do exercício da liberdade de expressão nas redes 
sociais, visto que consentâneo com a natureza preferencial prima facie da liberdade de expressão e 
a regra do art. 19 do Marco Civil da Internet. Desse modo, é apresentado em um primeiro momento a 
base teórica e normativa para defesa da regulamentação das arquiteturas de escolhas orientada pelos 
algoritmos dos provedores de redes. Após, serão enunciados alguns exemplos de nudges promissores 
e compatíveis com o ordenamento pátrio, cujo uso poderia ser incentivado para reduzir a circulação de 
fake news nas redes, sem prejuízo da enumeração de algumas das limitações da abordagem proposta.

Palavras-chave: Regulação. Liberdade de expressão. Redes sociais. Vieses. Nudges.

Sumário: Introdução – 1 Premissas gerais: entendendo os vieses – 2 Nudges e liberdade de expressão 
– 3 Transparência e informação – furando as bolhas epistêmicas – 4 Conclusões – Referências

Introdução

Em um contexto marcado pela profunda alteração da esfera pública,1 até 

então dominada por meios de comunicação, como livros, jornais, periódicos, rádio, 

televisão, um espaço cada vez mais digital, no qual todos se tornam ao mesmo 

tempo transmissores e receptores da informação, surge e, com ele, amplia-se cada 

vez mais o número de propostas regulatórias, que incentivam o monitoramento e 

retirada de conteúdos fraudulentos (fake news) das redes sociais. 

1 O termo esfera pública é vago, mas uso aqui o conceito de Thomas Vesting, que, aproximando-se das lições 
de Habermas sobre esfera pública, a define como o surgimento de determinada cultura, que estabiliza a 
forma como a informação política e social se constitui e dissemina dentro de um Estado. Há, primeiramen-
te, a cultura das grandes cidades e, agora, cada vez mais, entramos na era da esfera pública das redes 
computacionais (Cf. VESTING, Thomas. A mudança da esfera pública pela inteligência artificial. In: Fake 
news e regulação, p. 193-212. Traduzido por Pedro Henrique Ribeiro e Revisão de Júlio Carvalho).

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.09
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Diante das críticas de que essas propostas regulatórias incentivariam à denúncia 

de conteúdo, inclusive lícito,2 acarretando um efeito amedrontador (chilling effect) 

ao exercício natural do direito de liberdade de expressão, este artigo cogita opções 

regulatórias possíveis e menos intrusivas às liberdades fundamentais, com foco na 

capacidade de certas arquiteturas de escolhas aproximarem as redes sociais de um 

ideal de espaço público de debate democrático pautado por transparência e razões 

eminentemente públicas. Consequentemente, um ambiente mais transparente e 

com mais pontos de contato entre os usuários da rede reduziria sua suscetibilidade 

às famigeradas notícias fraudulentas (fake news).

De modo mais específico, busca-se, a partir das premissas gerais da ciência 

comportamental, discutir em que medida nudges (“cutucão” ou “empurrãozinho” 

em tradução livre) podem ser utilizados como instrumento regulatório preferencial 

do debate público no âmbito das redes sociais, explorando suas potencialidades 

e limitações.

A pesquisa, do tipo exploratório, parte de premissas teóricas básicas da 

ciência comportamental e busca justificar o uso de nudges como opção regulatória 

preferencial à luz do contexto normativo-nacional e de precedentes dos tribunais 

superiores, especialmente sobre liberdade de expressão. Para tanto, foram anali-

sadas a bibliografia especializada sobre a temática, legislação, decisões judiciais, 

bem como demais documentos oficiais.

O roteiro se desenvolve em três seções. Primeiro, abordam-se noções gerais 

sobre o funcionamento de heurísticas e vieses e como a regulação operante sobre 

as denominadas “falhas comportamentais” pode se mostrar útil para a promoção 

de maior bem-estar social, em especial no espaço digital. Na segunda parte, será 

indicado por que nudges podem ser uma ferramenta mais adequada para incentivar 

a circulação de informações qualificadas nas redes, à luz da primazia prima facie 

do direito fundamental à liberdade de expressão e informação. Na terceira, serão 

explorados possíveis mecanismos para reorientar a arquitetura de escolhas da 

internet a uma esfera pública digital mais plural e informada, com menção aos 

exemplos de aplicabilidade. Ao fim, serão abordados alguns questionamentos e 

limitações do modelo. 

A finalidade deste artigo é, portanto, contribuir para o debate sobre regulações 

nas redes sociais, apresentando opções que vão além das tradicionais normas 

proibitivas estatais ou da alegada excepcionalidade regulatória das redes.

2 Logo após a vigência da lei alemã de regulação das redes sociais, a NetzDG, houve a polêmica retirada do 
Twitter da página de uma revista satírica alemã denominada TITANIC (Cf. EIFERT, Martin. A Lei Alemã para 
a melhoria da Aplicação da Lei nas Redes Sociais (NetzDG) e a Regulação da Plataforma In. Fake News e 
Regulação. P.170-191. Traduzido por Pedro Henrique Ribeiro).
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1 Premissas Gerais: entendendo os vieses

A compreensão sobre o funcionamento de nudges e a importância da arqui-

tetura de escolhas demanda uma análise preliminar das premissas teóricas da 

ciência econômica comportamental (behavorial economics), em especial da noção 

de heurísticas e vieses.

O conceito de heurísticas e vieses fora construído em 1972 a partir dos estudos 

de Daniel Kahneman e Amos Tversky3 sobre os principais aspectos concernentes 

ao julgamento e à tomada de decisões humanas. Dentre outros achados, esses 

estudos comprovaram a inconsistência dos julgamentos humanos, pois o processo 

cognitivo é influenciado por heurísticas que, por vezes, afastam o processo de 

tomada de decisão daquela que seria a mais racional de acordo com as regras de 

probabilidade.4

Heurísticas são estratégias cognitivas que permitem a adoção de escolhas 

rápidas e fáceis, ignorando parte das informações disponíveis. Esse processo 

cognitivo é um verdadeiro atalho mental que configura uma espécie de adaptação 

evolutiva, já que permite saídas mais simples para situações em que nem todas 

as informações estão à disposição do tomador da decisão, possibilitando atuações 

intuitivas rápidas que, não raro, se revelam corretas.5 

Kahneman explica, no entanto, os limites da heurística, valendo-se de um 

modelo teórico que prevê o mecanismo cognitivo de tomada de decisões como dual. 

Há um sistema 1 (no qual operam as heurísticas), mais intuitivo, rápido, associativo 

e suscetível às emoções e ao ambiente externo; e um sistema 2, mais lento e 

reflexivo, controlado e autoconsciente. A esse sistema 2 cabe monitorar e controlar 

pensamentos e ações “sugeridos” pelo sistema 1, responsável pela construção 

das “primeiras impressões”, mas esse autocontrole, por demandar energia, é uma 

tarefa muitas vezes exaustiva e desagradável. O risco de falhas cognitivas decorre, 

3 Para profunda compreensão do tema, Cf. KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. 
Ed. Objetiva, 2018. 

4 BARON, Jonathan. Heuristics and Biases. In: The Oxford Handbook of Behavorial Economics and Law. Oxford 
University Press. p. 3-27. 

5 Kahneman em seu livro relata o interessante exemplo de bom uso da heurística. “Uma equipe de bom-
beiros que entrou numa casa na qual a cozinha pegava fogo. Assim que começaram a jogar água com a 
mangueira, o comandante ouviu sua própria voz berrando “Todo mundo pra fora já!”, sem perceber o motivo 
de ter feito isso. O chão desabou quase imediatamente após os bombeiros escaparem. Somente após o 
fato ocorrido o comandante se deu conta de que o incêndio estava surpreendentemente silencioso e que 
suas orelhas ficaram extraordinariamente quentes. Juntas, essas impressões induziram o que ele chamou 
de “sexto sentido do perigo”. Ele não fazia ideia do que estava errado, mas sabia que havia alguma coisa 
errada. Como se descobriu depois, o foco do incêndio não era a cozinha, mas o porão, sob o lugar onde 
os homens haviam estado”. A atuação rápida e sem elementos sólidos que a embasassem fora fruto da 
intuição especializada do bombeiro, isto é, uma heurística. (Cf. KAHNEMAN, op. cit., p. 20).
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justamente, do conforto cognitivo propiciado pela criação de atalhos mentais (as 

heurísticas) para a tomada de decisões e realização de julgamentos.6

Os vieses cognitivos manifestam-se, muitas vezes imperceptivelmente, como 

resultado do mau uso dos atalhos mentais produzidos pelo sistema 1, que produzem 

julgamentos que se afastam, de forma sistemática, daqueles que seriam o melhor 

ao caso, isto é, aquele capaz de promover a máxima utilidade para o interessado.7 

Cass Sunstein e Richard Thaler argumentam que essa suscetibilidade do 

sistema 2 (reflexivo, racional e controlado) aos arroubos do sistema 1 (automático, 

rápido e intuitivo) demanda maior compreensão e transparência dos contextos 

que cercam o processo de tomada de decisões. A arquitetura de escolhas – termo 

cunhado pelos autores – é algo onipresente e inevitável em qualquer processo 

decisório e pode, em alguns casos, levar a resultados ruins, quando implica ex-

ploração dos vieses em prejuízo ao próprio tomador da decisão, ou bons, quando 

direciona o responsável pela decisão a escolhas mais racionais e consentâneas 

com o seu bem-estar.8

Nudges são esses mecanismos de criação de arquiteturas de escolhas que 

dão um “empurrãozinho” à adoção de decisões em determinado sentido, sem privar 

o indivíduo de sua liberdade de escolha. Quando utilizados pelo Estado, o objetivo 

dessas arquiteturas deve ser a conformidade com os fins constitucionalmente 

estabelecidos. Cass Sunstein intitula essa ferramenta como o principal instrumento 

regulatório do movimento político que denomina de paternalismo libertário.9

O termo busca aproximar duas propostas aparentemente inconciliáveis. O 

paternalismo parte da premissa de que nem sempre as pessoas sabem o que é 

melhor para si. Daí é necessária a atuação estatal para realinhar seus interesses 

ao ideal de máxima satisfação do indivíduo e promoção do bem-estar social. Os 

nudges são instrumentos paternalistas, pois são evocados para corrigir falhas 

comportamentais individuais que possam ser prejudiciais ao próprio tomador da 

decisão e à sociedade. Por outro lado, são também ferramentas libertárias, pois 

criam contextos decisórios a custos materiais insignificantes sem reduzir a liberdade 

do indivíduo. Ele é direcionado à escolha pretensamente correta, mas tem toda 

6 KAHNEMAN, Op. cit., p. 52-66.
7 O conceito de interesse tem como parâmetro a ideia de homem racional adotada pela teoria econômica 

clássica, que aponta como propósito da ação humana a maximização da satisfação individual (Neste sentido, 
POSNER, Richard. The Economic Approach to Law. University of Chicago Law School. Chicago Unbound. 
V.53.1975. p.757-782)

8 THALER, Richard; SUNSTEIN, Cass. Nudges. Como tomar as melhores decisões sobre saúde, dinheiro e 
felicidade. 1. ed. Editora Objetiva, 2019. p. 260. 

9 Cf. SUNSTEIN, Cass. Why nudges? The Politics of Libertarian Paternalism. Yale Press University Press New 
Haven and London. 
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autonomia para seguir opção diversa. Regulações estatais podem, portanto, induzir 

comportamentos positivos sem se valer de instrumentos coercitivos.

Seguindo essa lógica, a regulação estatal não deve somente se desenhar por 

meio de normas de comando e controle voltadas à correção das falhas de mercado. 

Há, ainda, um novo elemento justificador, as falhas comportamentais, que, por vezes, 

levam os indivíduos a escolhas racionalmente incoerentes, por força de múltiplos 

vieses cognitivos. Neste terreno, instrumentos menos intrusivos, especialmente 

quando afetam direitos fundamentais, são bem-vindos.

O ambiente digital é um exemplo rico para inserção de nudges. Na esfera 

digital, todos são produtores e receptores de informação, o que aumenta expo-

nencialmente a quantidade de elementos informativos à disposição. Segundo o 

economista Herbert Simon, “em um mundo rico em informação, sua riqueza significa 

a escassez de algo mais: a escassez de tudo que esta informação consome. O que 

a informação consome é bastante óbvio: a atenção de seus destinatários”.10 Nesse 

modelo, a atenção11 é o produto a ser explorado, e saber utilizar vieses cognitivos 

é fundamental para o sucesso do empreendimento.

Como a viabilidade da economia de atenção depende necessariamente de 

apelos a vieses cognitivos que mantenham o usuário sempre conectado para 

aumentar suas receitas (e.g. com publicidade), tais empresas se valem de uma 

série de instrumentos de arquitetura de escolhas, como, por exemplo, mecanismos 

de recompensa12 e encaminhamentos de mensagens e conteúdos pertinentes ao 

gosto do usuário, que sejam capazes de mantê-lo “conectado”. Tal modelo produz 

um ciclo perverso: a arquitetura das redes busca manter os usuários cada vez mais 

conectados às redes, e quanto mais tempo permanece-se online, mais dados são 

coletados para a construção de perfis comportamentais cada vez mais precisos, 

que possibilitam o encaminhamento de informações moldadas aos seus vieses.13

10 Trecho de palestra de Herbert Simon: Designing Organizations for in Information Rich-World. In: GREENBERGER, 
M. (Ed.). Computers, Comunication, and the public interest. Baltimore, MD. The Johns Hopkins Press, 1971. 
Disponível em: https://digitalcollections.library.cmu.edu. Acesso em: 01 dez. 2021.

11 A era da economia da atenção, vale dizer, não se iniciou com a internet, visto que já era explorada por 
outros meios de comunicação (televisão, jornais e revistas). Nada obstante, seu caráter extremamente 
descentralizado e velocidade intensificam esse modelo de economia.

12 Ferramentas como likes, curtidas, compartilhamentos e telas infinitas são exemplos de mecanismos 
de recompensa, que operam diretamente sobre o sistema 1 para manter usuários conectados às redes 
sociais. Para mais informações, Cf. BHARGAVA, Vikram; VELASQUEZ, Manuel. Ethics of Attention Economy: 
The Problem of Social Media Addiction. SANTA CLARA UNIVERSITY. 2020. Business Ethics Quarterly 31:3 
(July 2021), p. 321-359. DOI: 10.1017/beq.2020.32. Published by Cambridge University Press on behalf 
of the Society for Business Ethics.

13 A economista Shoshana Zuboff chega a utilizar a expressão “capitalismo de vigilância” para se referir a esse 
modelo de geração de riquezas. O conhecimento das gigantes da tecnologia (Google, Amazon, Facebook e 
Apple) sobre o nosso comportamento – a partir de modelos de perfis com alta capacidade preditiva produzida 
por algoritmos – implica um amplo domínio sobre a natureza humana, que permite a essas empresas 
não somente direcionar os produtos, informações ou serviços mais compatíveis para cada usuário, mas 
também modificar o próprio comportamento humano em prol de seus interesses econômicos. Cf. ZUBOFF, 
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Tal prática, aparentemente inofensiva, quando se pensa na facilidade pro-

porcionada por esses instrumentos para escolhas de filmes na Netflix ou músicas 

no Spotify, pode trazer efeitos deletérios quando descamba para discussões de 

temas de repercussão política e social, em razão dos conteúdos publicados nas 

redes sociais. Como o usuário só tem acesso àquilo que confirma suas pré-com-

preensões, as ideias e discursos se radicalizam a ponto de que aquele que pensa 

diferente é incompreendido e passa a ser visto como inimigo, e não mais alguém 

digno de igual respeito e consideração. A polarização extremada torna-se, então, 

um cenário fértil para divulgação de notícias fraudulentas, que confirmam pré-con-

ceitos enraizados (viés de confirmação), ainda que não correspondam à realidade 

objetiva. Com efeito, resta prejudicados o diálogo e o ideal liberal democrático de 

buscar no outro uma manifestação da individualidade de si próprio14 e um debate 

pautado por razões públicas e um dever de civilidade,15 uma vez que a experiência 

na internet – altamente personalizada – gera o efeito colateral de nivelamento de 

percepções individuais e conhecimento objetivo, “transformando a incerteza na 

única verdade confiável”.16

Os algoritmos induzem as ações dos usuários ao definir o que é permitido 

ou não no âmbito das redes.17 Sua natureza regulatória revela algo importante. É 

preciso reorientar a “arquitetura de escolhas” das redes a uma esfera comunicativa 

efetivamente mais social, que estabeleça pontos de contatos entre as múltiplas 

visões de mundo e, ainda, defina com clareza a veracidade e natureza das infor-

mações nelas veiculadas, aproximando a esfera digital de um ideal democrático 

de esfera pública produtora de debates informados que permitam a construção 

de consensos.

A regulação da arquitetura digital e seus algoritmos apresenta-se, assim, 

como um mecanismo adequado que o mercado e o Estado possuem para conciliar 

o modelo de negócios pautados na economia de atenção dos provedores de redes 

sociais a outros fins sociais legítimos, como a preservação da pluralidade e do 

debate democrático e informado. O desafio aqui é possibilitar respostas regulató-

rias, que, de um lado, confiram transparência aos critérios utilizados pelas redes 

Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future At the New Frontier of Power. 
Public Affairs, New York, 2019.

14 HABERMAS, Jurgen. Reconciliation Through the Public use of Reason: Remarks on John Rawls’s Political 
Liberalism. Journal of Philosophy, Vol. 92, No. 3, Mar. 1995, p. 109-131. 

15 RAWLS, John. O Liberalismo Político. Ed. Presença. 1. ed. 1997. p. 209-245.
16 CASTELLS, Manuel. A Ruptura. A Crise da democracia Liberal. Ed. Zahar, 2017. p. 28.
17 Nesta esteira, Clara Iglesias Keller, ao citar as lições de Lawrence Lessig, afirma que os algoritmos ou 

códigos seriam a “lei” do ciberespaço (code is law), determinando quais comportamento serão aceitos e 
quais não. Nesse sentido, a regulação por arquitetura se destaca por ser mais eficaz quanto à capacidade 
de se influenciar ou determinar comportamentos na internet. Cf. KELLER, Clara Iglesias. Regulação Nacional 
de Serviços na Internet. Editora Lumen Juris, 2019. p. 63-64.
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sociais para operacionalizar seus códigos e algoritmos, redirecionando-os a fins 

constitucionalmente legítimos, sem olvidar o risco que eventual intervenção por 

atores estatais representa para as liberdades individuais fundamentais. Nesse 

contexto, a construção de nudges, pelos operadores das redes ou incentivada pelo 

Estado, surge como uma promissora possibilidade regulatória.

2 Nudges e liberdade de expressão

José Vicente Santos de Mendonça indaga em que medida nudges seriam 

necessários no contexto brasileiro.18 O questionamento é pertinente, porquanto a 

forte rejeição às políticas públicas paternalistas próprias do contexto norte-ameri-

cano não se observa com o mesmo rigor em terrae brasilis, já que a ênfase aos 

direitos sociais no processo de construção da cidadania nacional,19 historicamente 

dependente de concessões arbitrárias por parte do Poder Executivo, reforça uma 

maior aceitação de políticas públicas interventivas estatais por parte dos nacionais.

De fato, se o contexto histórico-social favorece a uma participação maior do 

Estado, as lições da ciência comportamental, ainda que agreguem algum grau de 

sofisticação à argumentação jurídica, seriam, na maioria das vezes, percebidas como 

inadequadas quando se há razoável aceitação quanto a instrumentos mais contunden-

tes de intervenção estatal para regulação da vida social e econômica dos cidadãos.

Essa conclusão, contudo, demanda duas reflexões. Primeiro, a ênfase que 

o modelo constitucional de 1988, de nítida inspiração liberal, conferiu à ideia de 

dignidade da pessoa humana, elevando-a ao status de princípio fundamental da 

República, que, se não confere uma primazia ao indivíduo em face do Estado, 

ao menos estabelece um estado de ponderação entre os múltiplos interesses 

salvaguardados pelo texto constitucional. Assim, ainda que nossa tradição seja 

estadista, fato é que o modelo jurídico normativo idealizado pela Carta Magna 

confere status fundamental às liberdades civis, o que demanda que a justificativa 

de toda intervenção regulatória seja confrontada com os custos que essas políticas 

possam ter aos indivíduos. Neste ponto, intervenções menos drásticas – como as 

suscitadas pelas ferramentas do paternalismo libertário – tendem a ser facilmente 

justificáveis à luz do texto constitucional. 

A segunda reflexão é mais específica ao objeto deste artigo. Ainda que a 

tradição estatal seja presente no Brasil, o reflexo de um longo período de ditadura 

militar somado ao viés individualista da Constituição de 1988 confere à liberdade 

18 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito Constitucional Econômico. A intervenção do Estado à luz da 
razão pública e do pragmatismo. 2. ed. Ed. Lumen Juris, p. 369.

19 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo caminho. 25. ed. Ed. Civilização Brasileira, 2019.
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de expressão – e, mais especificamente, à liberdade de imprensa – uma espe-

cial proteção, que levou respeitável segmento da doutrina e o Poder Judiciário 

a reconhecerem, em diversas oportunidades, sua primazia prima facie quando 

em confronto com outros direitos fundamentais ou interesses sociais relevantes 

constitucionalmente qualificados. 

Nessa esteira, por exemplo, Cláudio Chequer20 reconhece que, a despeito da 

insuficiente proteção à liberdade de expressão diante de pleitos indenizatórios, os 

tribunais superiores conferem especial proteção à manifestação de pensamento, 

quando se trata de avaliar hipóteses de controle de conteúdo que possam configurar 

censura. No mesmo sentido, Gustavo Binenbojm,21 arguindo a natureza de fórum 

público do Facebook, defende que a derrubada de conteúdo na internet é medida 

excepcional, que depende de sólida fundamentação jurídica, sob pena de se criar 

um efeito silenciador na sociedade.

São afirmações que reforçam a primazia prima facie da liberdade de expressão, 

pensamento e imprensa, consagrada no art. 5º, IV, V, IX e XIV, e art. 220 da Cons-

tituição Federal. É necessário, no entanto, um adendo. A primazia em abstrato não 

implica o predomínio absoluto dessa espécie de direito. Tal orientação fora refutada 

no julgamento da ADPF nº 130/DF. A despeito do acolhimento do voto do ministro 

relator Carlos Ayres Britto, que declarou a Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) como 

não recepcionada pela Constituição de 1988, com base em uma prevalência absoluta 

dessa espécie de direito, os demais ministros da Suprema Corte consideraram a 

norma como não recepcionada à luz da técnica da ponderação. Levaram em conta, 

entretanto, a especial relevância do direito fundamental à liberdade de expressão, 

enquanto elemento constitutivo da democracia e essencial à formação de uma arena 

deliberativa, como argumento apto a asseverar a desproporcionalidade da lei federal. 

No mesmo sentido se posicionou o STF no julgamento do Recurso Extraor-

dinário nº 511.961/SP quando afastou a exigência de diploma para exercício da 

atividade jornalística, asseverando expressamente que o exercício do poder de 

polícia estatal é vedado no campo em que imperam as liberdades de expressão e 

de imprensa à luz do art. 220, §1º, e do art. 5º, XIII, da Constituição Federal, sob 

pena de configurar censura prévia.22

20 CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental prima facie. Análise crítica e proposta 
de revisão ao padrão jurisprudencial brasileiro. 2. ed. Ed. Lumen Juris, 2017. p. 203-204.

21 BINENBOJM, Gustavo. Liberdade igual. Ed. História Real, 2020. p. 65-66.
22 O aspecto preferencial da liberdade de expressão é reforçado em outros precedentes, tais como a ADI 

nº 3.741 (afastou proibição de divulgar pesquisas eleitorais a menos de quinze dias do pleito); ADPF nº 
187 (que reconheceu a licitude da proclamada “Marcha da Maconha”); ADI nº 4.815 (que confirmou a 
constitucionalidade de biografias não autorizadas); ADI nº 2.566 (julgou inconstitucional a proibição de 
“proselitismo” por rádios comunitárias); ADI nº 4.451 (que tratou da proibição de uso de humor e sátira 
durante período eleitoral); e RE 1.010.606/RJ (que considerou o direito ao esquecimento como incompatível 
com a Constituição).
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Essa preferência em abstrato traduz, em verdade, uma exigência “de cargas 

de argumentação e justificação mais intensas quando se trata de fundamentar 

restrições a direitos preferidos, que são aqueles que ostentam maior relevância 

no texto constitucional”.23 

De fato, ainda que os tribunais não sejam claros quanto ao que exatamente 

significa “exigência de carga argumentativa reforçada”, o que se percebe é que 

medidas restritivas à liberdade de expressão, especialmente quando dispensam 

autorização judicial, tendem a ser percebidas com maior resistência e desconfiança 

pelo Poder Judiciário, demandando daquele que defende a viabilidade da preten-

são regulatória do direito fundamental maior ônus argumentativo e probatório na 

apresentação das razões e elementos justificadores da restrição.

A relevância da liberdade de expressão em um regime democrático também 

não fora desconsiderada pelo legislador quando da elaboração do Marco Civil da 

Internet (Lei nº 12.965/2014), especialmente seu artigo 19, que assim dispôs 

sobre a responsabilidade dos provedores de aplicação no caso de conteúdo nocivo 

gerado por terceiros:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impe-
dir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá 
ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo 
gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as 
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e 
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado 
como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de 
nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como 
infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos 
de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, 
que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias 
previstas no art. 5º da Constituição Federal.

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorren-
tes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, 
à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a in-
disponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de 
internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º, poderá anteci-
par, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 
inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse 
da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde 

23 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais. 2. ed. Ed. Saraiva, 
2018. p. 295.
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que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor 
e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com efeito, embora o diploma legislativo não tenha impedido os provedores 

de internet de suprimirem conteúdo que viole suas políticas de uso,24 cria uma 

estrutura normativa que claramente desincentiva qualquer tipo de controle nas 

mídias digitais, visto que somente serão responsabilizados por eventual conteúdo 

nocivo se, após ordem judicial,25 não adotarem as providências necessárias. 

O Superior Tribunal de Justiça reforça essa orientação ao dispor que “não con-

sidera como atividade intrínseca dos provedores de internet o prévio monitoramento 

das informações e conteúdo que trafegam e são publicadas em seus serviços e 

plataformas”,26 cabendo, precipuamente, ao Poder Judiciário aferir se o conteúdo 

deve ou não ser extirpado da rede mundial de computadores. A orientação majo-

ritária será objeto de análise em recurso extraordinário, com repercussão geral já 

reconhecida, no qual se discute a constitucionalidade do indigitado dispositivo.27

O uso preferencial de nudges, cujo enfoque maior é a ampliação do debate 

democrático, mais do que a censura de conteúdos falsos e fraudulentos, revela-se 

potencialmente salutar à luz desse contexto normativo e jurisprudencial nacional.

Desde a Constituição de 1988, liberdades fundamentais e, em especial, 

liberdade de expressão e imprensa recebem um tratamento preferencial, ao menos 

em abstrato, o que se soma à resistência de o Poder Judiciário assumir, como 

proporcional, medidas gerais de censura de conteúdo pretensamente informativo. 

Assim, qualquer tentativa regulatória que possa implicar a não divulgação ou 

exclusão de conteúdo e informações na esfera pública virtual – sem prévia autori-

zação judicial – traduz um ônus argumentativo reforçado, que exija a comprovação 

inequívoca da ausência de outro meio menos oneroso para endereçar a questão. 

Ademais, não é irrazoável cogitar que o ônus de monitoramento do conteúdo por 

parte dos provedores de redes sociais possa configurar uma sobrecarga excessiva, 

considerando, inclusive, que, em caso de exclusão indevida de conteúdo, esses 

24 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Responsabilidade Civil dos Provedores de Acesso e de Aplicações de 
Internet: evolução jurisprudencial e os impactos da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). In: LEITE, 
George Salomão; LEMOS, Ronaldo (Orgs.). Marco Civil da Internet. 1. ed. v. 1. São Paulo: Atlas, 2014, 
Ebook, p. 1-25, p. 3.4 apud KELLER, Clara Iglesias. Regulação Nacional de Serviços na Internet. Editora 
Lumen Juris, 2019. p. 277.

25 A única exceção legal a essa regra decorre do art. 21 do Marco Civil da Internet, que prevê a possibilidade de 
responsabilização subsidiária do aplicador de internet se não adotar as providências cabíveis para a retirada 
de material com cena de nudez ou atos sexuais de caráter privado, após notificação pelo interessado.

26 Neste sentido, REsp nº 1.641.133/MG, Dje: 01.08.2017; REsp nº 1.403.709/GO, Terceira Turma, Dje: 
25.03.2014; REsp nº 1.308.830/RS, Terceira Turma, Dje: 08.05.2012.

27 RE nº 1.037.396/SP-RG, Min. Rel. Dias Toffoli. 
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mesmos provedores poderão ser responsabilizados por violações à liberdade de 

expressão caso o Poder Judiciário traga entendimento diverso sobre a matéria.

Por outro lado, o apelo social para regulamentação das redes sociais cresce 

em razão de dois elementos. Primeiro, não há garantias quanto à veracidade das 

notícias que circulam nesses meios e tampouco da origem de fake news que se 

disseminam pelo universo digital. Diferentemente dos meios de comunicação tradi-

cionais, nos quais há parâmetros próprios de aferição da veracidade da informação 

jornalística, tais critérios não existem no meio digital. Ainda no meio jornalístico, 

caso esses standards venham a falhar, o responsável pela divulgação pode ser 

facilmente identificado e responsabilizado posteriormente; nas redes sociais, ao 

contrário, a velocidade da disseminação da notícia dificulta a identificação e, inclusive, 

eventual utilidade de atuação posterior do Poder Judiciário e ressarcimento repa-

ratório pelo prejuízo causado. No mais, o uso de algoritmos que, a partir de dados 

pessoais coletados em rede, produzam arquiteturas de escolhas que incentivam a 

disseminação de conteúdo viral, nem sempre fidedigno, mas confirmador de vieses, 

transforma o meio digital e, cada vez mais, o seio social em grupos de pessoas 

presas em suas próprias bolhas e câmaras de eco, favorecendo a circulação de 

conteúdos e opiniões enviesadas e sensacionalistas.

A potencialidade do nudge subsiste, justamente, na maior transparência que 

confere à natureza dos conteúdos veiculados nas redes sociais e na ampliação 

dos pontos de contato entre diferentes grupos aprisionados em suas bolhas epis-

têmicas, orientado pelo propósito democrático de criação de condições favoráveis 

para a circulação de informações fidedignas. Trata-se, portanto, de uma medida 

de contrainformação (counterspeech) que, além de afastar a pecha de “censor” 

desses provedores, reforça a metáfora do livre mercado de ideias, na medida em 

que busca reorientar os algoritmos das redes em direção a um espaço de discussão 

público mais informado.

Há, no entanto, outro ponto a ser considerado: nudges exigidos pelo Estado, 

ainda que não restrinjam substancialmente o direito à liberdade de expressão, podem 

produzir novas obrigações às empresas privadas que gerenciam as aplicações de 

redes sociais na internet. 

Nesse caso, convém distinguir os tipos de nudges a serem considerados. 

“Cutucões” meramente informativos – como é o caso dos alertas de fact-checking 

– raramente incorrerão em alguma espécie de inconstitucionalidade, pois visam 

tão somente incrementar a consciência e o grau de informação dos cidadãos.28 

Mesmo a garantia constitucional da “livre-iniciativa” (art. 170, caput, da Constituição 

28 V. SCHWEIZER, Mark. Nudging and the principle of proportionality: obliged to nudge? Mimeo.
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Federal) é condicionada à existência “digna” de todos, e a dignidade pressupõe 

consentimento informado. O minimalismo interventivo dessa espécie de nudge, 

embora acarrete alguma leve restrição à atividade econômica, dificilmente poderá 

suscitar questionamentos mais sensíveis a nível constitucional. Entretanto, é pos-

sível cogitar que “cutucões” digitais que se valham da lógica das opções padrões 

(default rules) possam influir de forma mais robusta sobre o núcleo da atividade 

econômica desenvolvida por essas empresas e, eventualmente, suscitem conflitos 

entre normas constitucionais, que demandarão dos tribunais ponderar o risco que 

um ambiente digital desregulado possa ter para o debate democrático, bem como 

o impacto do nudge ao desempenho da atividade econômica das empresas das 

quais se exigiu sua implementação.

Esses riscos devem ser avaliados em cada caso, mas, ao menos em tese, é 

possível afirmar que o foco em nudges (especialmente informativos) transparece, 

por regra, medidas não só adequadas, mas necessárias e proporcionais aos fins 

a que se destinam. Na nova esfera pública – as redes sociais –, isso significa o 

fortalecimento de um debate efetivamente plural e informado, corolário do nosso 

modelo democrático constitucional.

3 Transparência e informação – furando as bolhas epistêmicas

O caráter minimalista dos nudges, de fato, favorece sua justificação jurídica, 

pois aposta na coordenação do debate público por meio de contextos que favore-

çam a produção de informações fidedignas e ampliem os pontos de contato entre 

pessoas com pensamentos e opiniões distintas. 

É preciso ir além, contudo, já que é inegável que cada nudge tem uma efetividade 

e traduz algum tipo de condicionamento particular, mesmo que mínimo. Conquanto 

uma defesa da juridicidade em tese dos “empurrõezinhos” seja possível, é sempre 

observando a adequação, necessidade e proporcionalidade de cada nudge que se 

terá uma completa compreensão de sua compatibilidade com direitos fundamentais 

básicos, como o da liberdade de expressão.

Pela novidade do tema, muitas das sugestões de cutucões para redes sociais 

carecem de análise mais robusta quanto à sua efetividade. Em todo caso, um 

desenho das principais hipóteses já suscitadas permitirá explorar eventuais bene-

fícios e possíveis questionamentos que possam vir a surgir na sua implementação.

3.1 Modelos de nudges

O primeiro dos nudges explorados é a etiquetagem de informações falsas 

veiculadas nas mídias sociais, conhecida como alerta de fact-checking. Trata-se de 
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mecanismo que começou a ser utilizado após fortes pressões sociais subsequentes 

ao escândalo Cambridge Analytica em redes sociais como Facebook, Twitter e You-

Tube, desde 2018, com especial repercussão desde 2020, em razão da pandemia 

provocada pelo novo coronavírus e das eleições norte-americanas.

A etiquetagem de uma informação como falsa ou, ainda, a consignação de que 

afirmações carecem de comprovação fática decorre de uma avaliação formulada 

por esses provedores após análise de notícias ou declarações por agências de 

fact-checking.29 A partir da avaliação por essas terceiras partes, os provedores de 

redes sociais poderão rotular a mensagem como potencialmente falsa – reduzindo 

sua circulação nas redes – ao invés de meramente censurar ou derrubar o conteúdo.

Para assegurar a credibilidade da atuação dessas agências, os principais 

provedores de redes sociais têm buscado fechar parcerias com agências de 

fact-checking cujas práticas, serviços e métodos sejam reconhecidos por alguma 

instituição que lhes confira um certificado de reputação.30 

A etiquetagem, mais do que apostar na censura do conteúdo falacioso proposto, 

alerta ao usuário sobre ausência de credibilidade para a informação. Apela, assim, 

ao sistema 2 para que reflita sobre a veracidade da informação antes de divulgá-la 

e reproduzi-la acriticamente pelas redes sociais. A lógica não é muito distinta da 

utilizada em caso de eventual declaração falsa ou fraudulenta feita perante um 

veículo tradicional de imprensa. Usualmente, após essas manifestações, é comum 

que o editor (em jornais ou revistas impressos) ou jornalistas (nos canais televisi-

vos) teçam breves comentários sobre a falta de comprovação do afirmado. Esse 

filtro alerta o receptor da notícia quanto à necessidade de avaliar com cuidado o 

conteúdo que fora apresentado sem implicar negativa à circulação da informação.

Esse nudge foi especialmente utilizado em 2020, um período crítico marcado 

por uma pandemia e um turbulento processo eleitoral nos Estados Unidos. Em 27 

de maio de 2020, o Twitter etiquetou pela primeira vez uma mensagem do perfil do 

presidente Donald Trump como potencialmente falsa. A mensagem do presidente 

afirmava que os votos por correios seriam roubados e substancialmente fraudulen-

tos, sem apresentar provas para tanto. A mensagem fora então marcada com um 

aviso seguido por um sinal de exclamação, no qual constava a mensagem “Get the 

fact about mail-in ballots”31 grifada em azul. Ao clicar na mensagem, o usuário era 

direcionado a uma notícia que discorre sobre a falta de fundamento na alegação 

29 A assunção de parcerias com agências de fact-checking faz parte de um projeto de resposta do Facebook 
às demandas sociais de maior controle de qualidade sobre as notícias circuladas nas redes, denominado 
Third Party Fact Checker Project, iniciado em 2018.

30 Um exemplo é a International Fact-Checking Network (IFCN), instituição criada em 2015 com o intuito de 
reunir agências de fact-checking em todo o mundo, sob um código de ética e princípios de atuação que 
garanta um padrão mínimo de qualidade para o funcionamento dessas agências.

31 Em tradução livre, “saiba os fatos sobre os votos por correio”.
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do presidente, fazendo referência a diversas fontes com reputação consolidada 

no país, como CNN, Washington Post, entre outras. Nas vésperas das eleições 

norte-americanas, Twitter e Facebook anunciaram o uso do mesmo expediente em 

posts que declarassem vitória antecipada.32 

Veja-se que a iniciativa não impede o direito de manifestação do agente público, 

mas amplia o conhecimento sobre os fatos aos usuários, na medida em que torna 

claro que aquela afirmação não é corroborada por inúmeros canais de mídias, de 

matizes ideológicos distintos, que cobrem o assunto. 

Há discussões acerca da efetividade da medida. Como já antecipado, pelo 

caráter inovador do uso de nudges em redes sociais, são poucos os estudos sobre 

o tema. De todo modo, uma das poucas pesquisas empíricas já realizadas sobre 

o tema traz evidências de que expor os usuários a alertas de fact-checking reduz 

substancialmente a probabilidade de compartilhamento de notícias se comparado 

àqueles que não foram expostos a esse tipo de alerta,33 mesmo para quem alimenta 

certo ceticismo quanto a fontes tradicionais da mídia.34

No mais, é difícil questionar a juridicidade de tais medidas. Como já exposto, 

não se trata de censura, já que as mensagens de pessoas, agentes públicos ou de 

fontes das mídias (especialmente as pouco conhecidas), por regra, permanecerão 

com seu conteúdo imodificável nas redes. O alerta apenas sinaliza para o caráter 

controverso da afirmação, à luz de fatos analisados por agências de fact-checking. 

Com efeito, produz-se mais informação ao usuário e, se há mais informação, é 

reduzido o enviesamento produzido pelas bolhas, filtros e câmaras de eco, apri-

morando a formação de pensamento do cidadão.35

Poder-se-ia suscitar, ainda, em que medida cabe exigir das redes sociais algum 

monitoramento nesse sentido. Nada obstante, a partir do momento em que redes 

sociais se tornam plataformas de debate público e palanque político para candidatos, 

a reconhecida eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe alguns parâmetros 

32 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/11/03/facebook-e-twitter-terao-
alerta-em-posts-que-declarem-vitoria-antecipada-nas-eleicoes-dos-eua.ghtml. Acesso em: 03 nov. 2020.

33 NEKMAT, Elmie. Nudge effect of fact-check alerts: Source influence and media skepticism on sharing 
of News information in social media. Social media +Society, p. 1-14. Disponível em: https://doi.
org/10.1177/2056305119897322.

34 Na verdade, o que se observou para além da redução dos compartilhamentos é que, para os céticos quanto 
à mídia tradicional, eventual etiquetagem de uma notícia de uma mídia tradicional como falsa produz um 
efeito sobre a reputação dessa mídia maior do que aquele que é observado para canais de mídia não 
tradicionais.

35 O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 2.404/DF, já reconheceu como constitucional o sistema de indicações, 
classificação, recomendações e informações acerca de conteúdos audiovisuais. O mecanismo – espécie 
de nudge informativo – fora considerado um ponto de equilíbrio entre o direito à liberdade de expressão e 
o interesse de se fazer uma escolha refletida acerca da programação ofertada ao público infanto-juvenil, 
não implicando espécie de censura. O precedente, ainda que voltado aos programas televisivos, traz 
argumentos que podem ser extensíveis ao espaço digital, visto que o foco é o fornecimento de elementos 
para uma decisão mais informada. 
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à atuação de páginas gerenciadas por empresas privadas para evitar tanto a ne-

gligência no combate à falsidade nas redes sociais quanto eventuais excessos. 

A etiquetagem é o exemplo de nudge mais conhecido das redes sociais, 

mas não é o único.36 Há ainda medidas de transparência que também agregam 

informações simples, porém fundamentais, ao espaço virtual. Plataformas como 

Facebook e Instagram admitem, por exemplo, o uso de ferramentas denominadas 

como conteúdos impulsionados.

O impulsionamento de conteúdo é uma ferramenta disponível nessas pla-

taformas que aumenta o alcance original de uma página ou conteúdo publicado. 

Em vez de o conteúdo impactar apenas seus contatos, ele será exibido a mais 

possíveis interessados, conforme análise preditiva dos algoritmos utilizados por 

essas plataformas. O problema é que nem sempre esses conteúdos são claramente 

identificados como impulsionados, o que impede o indivíduo de perceber que a 

popularidade daquele conteúdo é alavancada artificialmente. 

Esses conteúdos são inteligentemente explorados para fins políticos e susci-

tam o efeito manada (também um viés). Muitos usuários são surpreendidos com 

um conteúdo cuja popularidade é artificial, mas não tem plena consciência disso 

e, afetos pelo poder impressionista da suposta popularidade, passam a seguir a 

tendência daquele comentário, aumentando sua projeção.

A transparência quanto aos conteúdos impulsionados na rede e à identificação 

de quem pagou por esse serviço é relevante para esclarecer o caráter propagandístico 

do conteúdo veiculado e reduzir o impacto que esse tipo de informação possa ter 

sobre nossos vieses, em especial o de efeito manada, que pode levar a usuários 

a confiar acriticamente na popularidade de determinado posicionamento político. 

O Projeto de Lei nº 2630/2020, em trâmite na Câmara dos Deputados, que visa 

regulamentar a liberdade, transparência e responsabilidade nas redes sociais, 

abre espaço para o uso deste nudge ao exigir transparência quanto à identificação 

de conteúdo patrocinado e impulsionado nas redes (arts. 19 a 23).37 Apenas em 

setembro de 2020, o Facebook passou a disponibilizar ferramentas de transparência 

para anúncios políticos em suas redes.38

36 Há ainda outras ferramentas similares, como o aviso ou lembrete em fase de implementação pelo Twitter. 
A ideia é que, antes do compartilhamento do conteúdo, seja perguntado ao usuário se ele já leu todo o 
conteúdo, ensejando maior reflexão antes do compartilhamento automático. V. https://eandt.theiet.org/
content/articles/2020/06/twitter-nudges-users-to-read-before-they-retweet/. Acesso em: 01 dez. 2021.

37 Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8110630&ts=1600365763740
&disposition=inline.

38 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/22/facebook-disponibiliza-
ferramentas-de-transparencia-para-anuncios-politicos-no-brasil.ghtml. Acesso em: 01 dez. 2021.
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Cass Sunstein, em obra seminal sobre o tema,39 argumenta ainda que o espaço 

virtual, marcado por inúmeros blogs, fóruns e grupos virtuais, gera um efeito perverso 

sobre a “cola social”, que é essencial a um modelo de deliberação efetivamente 

democrático e republicano. Sua tese é que a fragmentação do espaço virtual em 

diversos grupos e fóruns compostos por pessoas que pensam da mesma forma 

acirra a polarização e reduz as possibilidades de um diálogo efetivamente produtivo.40 

Na versão mais recente da obra,41 já no apogeu da era das redes sociais, o 

autor sugere um peculiar nudge para propiciar maiores pontos de contato entre 

pessoas, visões de mundo, grupos e fóruns no âmbito das redes sociais. São os 

serendipity buttons (ou botões de aleatoriedade).42

O feed de notícias de redes sociais, notadamente do Facebook e Instagram, é 

comumente abastecido com informações de seus amigos, conteúdos patrocinados 

ou impulsionados e notícias. Esse painel, por óbvio, é adaptado às preferências 

do usuário, por meio de análises produzidas pelos algoritmos dessas redes. A 

sugestão do ilustre professor para ampliar o contato com outros pontos de vista 

e evitar a polarização extremada é manter como configuração padrão nessas 

redes a “aleatoriedade”, assegurando ao usuário o direito de facilmente alterar 

essa configuração – desligando o serendipity button – para só receber notícias e 

conteúdo personalizados.43

Trata-se de uma estratégia regulatória que vai além do problema das notícias 

fraudulentas, pois busca construir uma arquitetura de escolha voltada à pluralidade 

e à multiplicidade de pontos de vista, valendo-se do viés da inércia ou do status quo 

(tendemos a seguir a configuração padrão, pois nosso sistema 2 é preguiçoso).44 A 

sugestão intrigante, mais uma vez, respeita a liberdade do indivíduo de dispor sobre 

39 SUNSTEIN, Cass R. Republic.com 2.0. Princeton Press. New Jersey. 2007. 
40 A tese do autor é fundada em inúmeros experimentos psicológicos. Talvez o mais interessante consista 

na avaliação da polarização de grupo. Termo utilizado para se referir a conjunto de pessoas que, após a 
deliberação, se movem ao ponto mais extremo, distinto daquele ao qual o grupo estava originariamente 
inclinado. Um experimento em Colorado, em 2005, trouxe três questionamentos polêmicos sobre casa-
mento entre pessoas do mesmo sexo, aquecimento global e ações afirmativas nas relações de trabalho. 
Após a resposta individual anônima de cada um dos participantes da pesquisa, estes foram divididos em 
dois grupos (liberais e conservadores) para deliberar por cerca de quinze minutos sobre o tema. O que se 
verificou é que, após o debate, as opiniões tanto de liberais quanto de conservadores se tornaram mais 
intensas e radicais que as opiniões originariamente afirmadas individualmente. Do mesmo modo, as poucas 
divergências entre os grupos eram rapidamente solucionadas. O estudo fora ainda reproduzido em outros 
países apresentando resultados similares. O que o resultado empírico evidencia, além da inclinação à po-
larização pelo grupo, é que a ausência de diversidade dentro do conjunto considerado amplia as diferenças 
entre grupos distintos e obsta a aceitação de argumentos e pensamentos diversos. Ob. cit., p. 60-64.

41 SUNSTEIN, Cass R. #Republic. Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton Press. New Jersey. 
2017.

42 Op. cit., p. 232-233.
43 Em algumas redes sociais – como o Twitter –, a aleatoriedade é adotada como uma configuração opcional.
44 Esse tipo de viés é o que fundamenta as regras de adesão automática a regimes de previdência, por 

exemplo. 
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quais notícias gostaria de receber, mas estabelece como padrão uma configuração 

que, potencialmente, reduziria os impactos negativos de só ter acesso àquilo que 

confirma pré-compreensões enraizadas. No limite, contudo, é difícil imaginar que tal 

mecanismo seja voluntariamente construído pelas redes sociais – ao contrário das 

demais medidas informativas –, pois focar na ampliação de informações de matizes 

ideológicas distintas afeta, em alguma medida, o modelo de negócio fundado na 

economia de atenção. Se imposto pelo Estado, é possível antever questionamen-

tos judiciais à luz do princípio da livre-iniciativa (art. 170, caput, da Constituição 

Federal). A manutenção do modelo pode vir a demandar comprovação, portanto, 

de sua adequação à finalidade pretendida (evidências empíricas substanciais dos 

efeitos positivos) e, especialmente, a ausência de outro meio menos oneroso para 

atingir resultados similares.

Esse rol exemplificativo de nudges demonstra, contudo, como medidas, no 

geral, sutis e de simples implementação podem contribuir de algum modo para a 

democratização do espaço virtual, assegurando ao mesmo tempo clareza quanto à 

natureza do conteúdo veiculado e, ainda, possibilitando o acesso a múltiplos pontos 

de vista, sem que isso implique algum tipo de restrição à garantia fundamental 

da liberdade de expressão e pensamento. Em todos os casos, o que se produz é 

mais informação para evitar um vício na formação de vontade do cidadão, sem que 

haja censura ao seu conteúdo.

3.2 Questionamentos e limites

É preciso, contudo, destacar que não há panaceia para um fenômeno tão 

novo e complexo como o funcionamento das redes sociais. Os inputs da ciência 

comportamental são, certamente, relevantes para as medidas regulatórias do setor, 

mas – sem prejuízo de se buscarem outros nudges em um exercício criativo – nem 

todas as mazelas que afetam o funcionamento do principal espaço de debate no 

mundo digital podem ser solucionadas por meio dessa ferramenta regulatória. Alguns 

questionamentos e limites certamente surgirão quando da sua implementação.

O primeiro questionamento que pode vir a surgir é o alcance desses nudges, 

em particular, se etiquetagens e alertas de fact-checking devem ser direcionados 

a qualquer conteúdo e manifestação nas redes. A resposta que se sugere é ne-

gativa. O enfoque dessas etiquetagens é trazer à reflexão notícias informativas 

apresentadas por pretensas fontes públicas de informação que circulem notícias 

nas redes sociais. O intuito é evitar que o usuário seja possivelmente enganado 

por suposta fonte fidedigna de informação, bem como evitar que agentes políticos 

se valham da sua especial posição para usar as redes como um espaço para es-

palhar conteúdos falaciosos e anticientíficos de modo oportunista, escapando dos 
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filtros tradicionais da imprensa.45 Não há motivo para estender o alcance desses 

alertas a simples manifestações de opiniões por particulares que não gozam dessa 

especial credibilidade. 

Há, ainda, dúvidas quanto à boa-fé das empresas criadoras dessas redes 

sociais em adotar medidas autorregulatórias para coordenar o controle de qualidade 

das informações veiculadas na rede. Até o momento, as iniciativas para adoção de 

nudges partiram do setor privado, que preferem tais instrumentos a assumir aber-

tamente o ônus de decidir o que deve permanecer ou ser excluído das redes. Por 

outro lado, não se pode negar que o modelo subjacente ao negócio dos provedores 

(economia de atenção) pode suscitar conflitos de interesses, o que recomenda 

alguma participação estatal nesse processo regulatório.

 Ainda que o aprofundamento do tema fuja do escopo deste artigo, é possível 

cogitar a resposta em um modelo de autorregulação regulada, como preconizado na 

lei alemã de regulação das redes, NetzDG, e no PL nº 2.630/2020, em trâmite na 

Câmara dos Deputados. Assegurar ao agente estatal mecanismos de fiscalização 

e sanção para aferir a adequação dos instrumentos autorregulatórios privados pode 

evitar que os propósitos positivos de mecanismos autorregulatórios – como os 

nudges idealizados pelo próprio mercado – possam ser desvirtuados em benefício 

do interesse particular dos agentes econômicos.46 47

É possível que se questione a efetividade dessas medidas. A cultura nacional, 

já acostumada com intervenções mais drásticas do Estado em temas que ganham 

repercussão social, pode ter a impressão de que nudges seriam medidas minima-

listas demais para produzir algum resultado útil. O avanço nos estudos da ciência 

comportamental vem indicando, no entanto, que tais instrumentos já produziram 

resultados substancialmente positivos em diversas áreas da política pública, sempre 

a um custo individual e orçamentário reduzido.48

45 Note-se que essa preocupação parece estar presente no Projeto de Lei nº 2.630/2020, que, em seu art. 18, 
submete as declarações dos agentes públicos em redes sociais, mesmo em conta privada, a um escrutínio 
mais rigoroso, porquanto as considera sujeitas aos princípios que devem orientar a administração pública 
(art. 37, caput, da CF).

46 Na definição de André Saddy, a autorregulação regulada pode assumir três formas: um modelo de au-
torregulação complementar ou suplementar regulada, pelo qual o Estado regula determinada atividade 
econômica e a iniciativa privada se autorregula de forma complementar ou suplementar; um modelo de 
autorregulação regulada subsidiária ou supletiva, pelo qual o particular se autorregula e o Estado apenas 
regula nos aspectos necessários; e um modelo de autorregulação regulada pura, em que o Estado super-
visiona, fiscaliza e controla a autorregulação autônoma do particular. O modelo idealizado para regulação 
das redes sociais no Brasil se aproxima do último tipo. V. SADDY, André. Regulação Estatal, Autorregulação 
Privada e Códigos de Conduta e Boas Práticas. Ed. Lumen Juris, 2015. p. 117.

47 Essa preocupação se torna ainda mais evidente diante de novos vazamentos e denúncias que revelaram a 
maior “deferência” do Facebook com conteúdo postados por celebridades, políticos e demais personalidades 
capazes de produzir maior engajamento às redes, mesmo quando violadoras de sua política de moderação. 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58704588. Acesso em: 01 dez. 2021.

48 BERNARTZI, S.; BESHEARS, J.; MILKMAN, K. L.; SUNSTEIN, C. R.; THALER, R. H.; SHANKAR, M.; TUCKER-
RAY, W.; CONGDON, W. J.; GALING, S. Should Government invest more in nudging? Psychological Science, 
28, p. 1.041-1.055, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1177%2F0956797617702501.
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No campo das redes sociais, mesmo com a inovação da maioria das propostas, 

os poucos estudos empíricos são promissores. Mesmo a recente experiência do 

Tribunal Superior Eleitoral com o WhatsApp para rastreio de fake news nas eleições 

municipais parece ter sido bem-sucedida.49 Em todo caso, a criação de uma unidade 

para estudo de nudge no âmbito do Conselho de Transparência da Internet – a que 

alude o PL nº 2.630/2020 – poderia fornecer não só as informações necessárias 

ao poder público para avaliar a efetividade das medidas implementadas pelo setor 

privado como também para analisar seu custo-benefício e solicitar aprimoramentos. 

A criação de equipes para estudo do impacto dessas medidas revela-se uma ten-

dência mundial50 e pode ser útil, inclusive, na indicação dos casos em que nudges 

não produzem os resultados práticos almejados.

De fato, há casos em que conteúdos fraudulentos podem, excepcionalmente, 

vir a justificar ações mais drásticas do que os “cutucões”.51 Casos de vídeos adul-

terados – conhecidos como deepfakes – possuem um tipo único de “autenticidade” 

que pode torná-los mais críveis que representações verbais. Nesses casos, dada 

a dificuldade de distinguir imagens reais de falsas, mesmo que o sistema 2 seja 

adequadamente informado, pode ser que o sistema 1 permaneça sob influências 

daquilo que fora apresentado.52 Nessas situações, uma ação mais contundente das 

empresas privadas que gerenciam esses espaços digitais pode ser necessária.53 

Destaca-se, por fim, que o enfoque na abordagem sobre os efeitos psicoló-

gicos dos “cutucões” é a sua utilidade para redução da disseminação de notícias 

falsas e conteúdos fraudulentos postados na internet a um reduzido custo jurídico. 

O combate dessas medidas em sua origem, por meio da criação de novas expres-

sões,54 instrumentos de responsabilização e até mesmo de criminalização, bem 

49 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/11/13/presidente-do-tse-diz-ver-reducao-de-
fake-news-nessas-eleicoes.htm. Acesso em: 14 nov. 2020. 

50 BERNARTZIS et al. Op. cit.
51 Recentemente – apesar dos constantes alertas de fact-checking e ponderações dos veículos de mídia tra-

dicional –, a insistência do presidente Donald Trump em afirmar a fraude na condução do último processo 
eleitoral presidencial norte-americano, mesmo sem nenhuma evidência comprobatória, fora crucial para 
impulsionar ataques às instituições democráticas norte-americanas e gerar convulsão popular, o que parece 
indicar uma limitação do potencial dos nudges quando agentes públicos se valem do especial prestígio que 
sua posição lhe confere para, repetidamente, negar fatos comprovados ou sustentar teorias conspiratórias. O 
evento suscita novos debates quanto à necessidade de medidas mais drásticas por parte das redes sociais. 
A relevância da liberdade de expressão, contudo, parece sugerir a necessidade de uso de instrumentos 
menos intrusivos em um primeiro momento antes de se cogitar uma derrubada imediata do conteúdo.

52 SUNSTEIN, Cass R. Falsehoods and the First Amendment. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3426765.

53 Frise-se que é possível extrair do ordenamento jurídico casos em que a responsabilização do provedor 
por não indisponibilização de conteúdo pode prescindir de decisão judicial. O Marco Civil da Internet já 
prevê, por exemplo, que aplicações de internet têm o dever de indisponibilizar determinados conteúdos 
sensíveis, como é o caso de materiais contendo nudez ou atos sexuais de caráter privado (art. 21 da Lei 
nº 12.965/2012).

54 O Facebook criou recentemente o conceito de “comportamento inautêntico coordenado”, que consiste no 
uso de contas falsas e verdadeiras para criar uma rede de contatos que se retroalimentam, aumentando 
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como discussões acerca da política de coleta de dados em redes, é tema correlato, 

mas que merece abordagem própria à luz dos desafios que impõem, escapando 

do escopo deste artigo.

A despeito dessas limitações, a preferência em abstrato da liberdade de ex-

pressão e os riscos que intervenções drásticas de censura e controle de conteúdo 

possam ter sobre o funcionamento do espaço público virtual e o regime democrá-

tico, como um todo, justificam a experiência com os famigerados “cutucões” ou 

“empurrões” para a construção de redes efetivamente mais sociais.

4 Conclusões

A ascensão das redes sociais como o principal espaço para debate e trocas de 

ideias sobre assuntos variados, inclusive aqueles de repercussão social e política, 

produziu não só o empoderamento daquele que é, ao mesmo tempo, receptor e 

transmissor da informação, como também tornou a arena pública cada vez mais 

instável, já que não sujeita aos tradicionais parâmetros jornalísticos que pautam 

a produção de informação nas mídias tradicionais. 

A circunstância agrava-se em um modelo de economia, no qual o lucro das 

redes sociais depende necessariamente da captura de atenção dos usuários de 

seus serviços. As arquiteturas das escolhas da rede nos direcionam a conteúdos 

cada vez mais sensacionalistas e moldados a nossas pré-compreensões, inviabi-

lizando o debate e esgarçando o tecido social com o acirramento da polarização 

nas redes. Em um contexto de polarização extremada e entrincheiramento das 

pessoas em bolhas epistêmicas, aumenta-se a suscetibilidade dos usuários das 

redes às notícias fraudulentas (fake news). Nesse cenário, cresce a pressão sobre 

a necessidade de regulação das redes sociais e entre modelos orientados ao uso 

das tradicionais normas de comando e controle e a ausência de regulação, e obser-

va-se nos mecanismos dos nudges uma promissora ferramenta regulatória capaz 

de corrigir as falhas comportamentais produzidas pelas arquiteturas de escolhas 

sugeridas pelos algoritmos das redes sociais.

Os nudges possibilitam a construção de contextos decisórios que induzem o 

cidadão a uma maior reflexão, com objetivo de resguardar um debate efetivamente 

democrático nas redes, pautado por certos parâmetros de civilidade e respeito ao 

próximo. São instrumentos essenciais para tornar o espaço virtual, a um só tempo, 

artificialmente a popularidade de um conteúdo. Uma vez identificado este tipo de comportamento, o 
provedor derrubaria a conta. O objetivo é evitar o viés de manada, mas aqui o remédio não é um nudge e 
sim uma ação impositiva. 
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mais informado por meio da criação de simples filtros capazes de atestar a qualidade 

e a natureza dos conteúdos postados em redes e, ainda, ampliar os pontos de 

contato entre múltiplos pontos de vistas, furando as bolhas epistêmicas das redes. 

Sob o ponto de vista jurídico, o caráter minimalista dessa ferramenta regula-

tória revela-se promissor como referencial ao legislador, posto que se mostra em 

conformidade com a primazia prima facie de direitos fundamentais, como a liberdade 

de expressão e pensamento, estando ainda em consonância com o regramento 

estabelecido no art. 19 do Marco Civil da Internet.

Na prática, alguns exemplos autorregulatórios já podem ser colhidos, como é 

o caso dos alertas de fact-checking, cujo uso fora ampliado pelas principais mídias 

sociais para combater a desinformação no contexto da pandemia e, especialmente, 

das eleições norte-americanas. Os resultados iniciais são positivos e parecem 

indicar que a experiência com nudges pode traduzir uma ferramenta eficiente para 

muitos dos problemas relacionados às notícias fraudulentas na internet. 

De certo que nudges não são a solução para todos os males da dissemi-

nação de notícias fraudulentas nas redes. Há outros pontos nevrálgicos que 

merecem atenção específica, como deepfakes, que podem exigir respostas 

mais drásticas. Não é possível ignorar, no entanto, que a relevância especial da 

liberdade de expressão e o sucesso dos estudos das ciências comportamentais 

os recomendam como um instrumento regulatório preferencial para o debate 

público nas redes sociais.

Abstract: This article draws from the teachings of behavioral science to support the use of nudges as 
the preferred solution for regulating the exercise of freedom of expression on social networks, since it 
is in line with the prima facie preferential nature of freedom of expression and the rule of art.19 of the 
Marco Civil da Internet. Thus, the theoretical and normative basis for defending the regulation of choice 
architectures guided by network providers’ algorithms is presented first. After that, some examples of 
promising nudges will be enunciated, compatible with the Brazilian legal system, whose use could be 
encouraged to reduce the circulation of fake news on networks, without prejudice to the enumeration of 
some of the limitations of the proposed approach.

Keywords: Regulation. Freedom of expression. Social networks. Biases. Nudges.
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Resumo: Este artigo pretende demonstrar que o exercício das funções da advocacia pública, em todos 
os entes políticos, é exclusivo de servidores públicos efetivos. O tema abordado possui índole prática, 
haja vista os debates em torno da PSV nº 18, a qual, embora mencione essa exclusividade, alija da 
imposição os municípios que não tenham organizado suas procuradorias. Tal enunciado será questionado 
tendo por base: i) os princípios da simetria e da igualdade entre os entes da federação; ii) o fato de a 
advocacia pública constituir carreira típica de Estado, cujo exercício reclama inviolabilidade, efetividade 
e estabilidade funcional qualificada; iii) as conclusões obtidas pelo 1º Diagnóstico da Advocacia Pública 
Municipal no Brasil, que apontam ser mais econômico realizar concurso para admitir advogado público 
efetivo do que manter servidor comissionado; iv) o adequado desempenho das competências adminis-
trativas municipais delineadas na Constituição requerer, sempre, atividades jurídicas de controle interno 
de legalidade, bem como a defesa do ente público em juízo, mesmo no município menos populoso do 
país. Em seguida, a PSV nº 18 será criticamente analisada, e sugerida emenda de ofício pelo STF para 
excluir a ressalva do texto original e consignar: “O exercício das funções da Advocacia Pública, na União, 
nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios constitui atividade exclusiva dos advogados públicos 
efetivos a teor dos artigos 37, II, 131 e 132 da Constituição Federal de 1988”.
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1 Introdução

O presente artigo analisa o teor do enunciado da Proposta de Súmula Vinculante 

nº 18, de autoria da União dos Advogados Públicos Federais do Brasil (UNAFE), 

sucedida pela Associação Nacional de Advogados Públicos Federais (ANAFE),1 que 

versa sobre a obrigatoriedade do exercício das funções de advocacia pública por 

servidores efetivos nos entes que compõem a organização político-administrativa 

da República Federativa do Brasil. 

O requerimento, protocolizado no dia 7 de março de 2009, apresenta a suges-

tão originária de verbete: “O exercício das funções da Advocacia Pública, na União, 

nos Estados e nos Municípios, nestes onde houver, constitui atividade exclusiva 

dos advogados públicos efetivos a teor dos artigos 131 e 132 da Constituição 

Federal de 1988”.2

Nas razões que justificaram o seu pedido, aponta que se entrevê a “atribuição 

do exercício e das funções exclusivas dos advogados públicos federais a não inte-

grantes das respectivas carreiras da Advocacia Geral da União, acarretando grave 

insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica”.3

O verbete proposto pela UNAFE – em que pese digno de aplausos – merece 

análise mais aprofundada, pois, conquanto reconheça a atividade de advocacia 

pública como exclusiva de advogados efetivos na União e nos estados, limitou – 

indevidamente, a nosso ver – essa obrigatoriedade apenas aos municípios que já 

disponham de órgão de advocacia pública.

A mesma razão que levou a UNAFE a apresentar a Proposta de Súmula Vincu-

lante nº 18, qual seja, rechaçar a usurpação do exercício das funções exclusivas 

1 Criada em outubro de 2015, com primeira diretoria eleita em fevereiro de 2016, a Associação Nacional 
de Advogados Públicos Federais resulta da fusão entre duas outras associações classistas: a ANPAF 
(Associação Nacional dos Procuradores Federais), fundada em 1990, e a UNAFE (União dos Advogados 
Públicos Federais do Brasil), surgida em 2006. 

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Projeto de Súmula Vinculante nº 18. União dos Advogados Públicos Federais 
do Brasil (UNAFE). Disponível em: http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/
ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2667247. Acesso em: 19 jan. 2018.

3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Projeto de Súmula Vinculante nº 18. Petição Inicial, p. 2. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.
jsf?seqobjetoincidente=2667247. Acesso em: 19 jan. 2018.
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de advogados públicos por agentes extraquadros no âmbito federal, justifica o 

enfrentamento desse problema sob uma abordagem municipalista.

Explica-se: nesses entes da federação, o exercício das funções de advogados 

públicos por servidores não efetivos é usual. Tal assertiva, até pouco tempo intuitiva, 

tornou-se dado, estatisticamente confiável, a partir da publicação do 1º Diagnóstico 

de Advocacia Pública Municipal no Brasil,4 realizado pela Associação Nacional dos 

Procuradores Municipais (ANPM), em parceria com a Herkenhoff & Prates. 

O 1º Diagnóstico de Advocacia Pública Municipal no Brasil revelou, com 

ineditismo, que 65,6%5 dos municípios brasileiros não dispõem de um advogado 

público efetivo sequer. 

A publicação dessa pesquisa permite analisar criticamente o enunciado da 

Proposta de Súmula Vinculante nº 18 para que a fixação da tese acerca da exclu-

sividade do exercício das funções da advocacia pública seja enfrentada sob uma 

perspectiva estritamente jurídica.

Para enfrentar esse problema, dividiu-se este trabalho da seguinte forma: 

inicialmente, o estudo voltar-se-á para o exame da obrigatoriedade de instituição 

de órgão de advocacia pública nos três níveis federativos do modelo adotado pela 

Constituição Federal de 1988. Nessa quadra, serão abordadas as repercussões 

do princípio da igualdade jurídica entre os entes da federação (arts. 1º e 18 da 

CRFB) e do princípio da simetria para justificar a organicidade da advocacia pública 

intrínseca a todos os entes.

Ultrapassada essa discussão, analisar-se-á a pertinência da presença de 

agente público incumbido, com exclusividade, do mandato legal de procurador. Para 

tanto, identificar-se-ão as atribuições características da advocacia pública e, em 

seguida, perquirir-se-á se os agentes responsáveis pelo seu exercício integram as 

denominadas carreiras típicas de Estado, privativas de servidores públicos efetivos.

Ademais, deve-se averiguar se a inviolabilidade funcional garantida a todo 

advogado (art. 134, CRFB) é condição bastante para o desempenho isento das 

atribuições de advocacia pública, independentemente da natureza da sua investi-

dura junto à administração, ou se, além dela, o causídico deve ostentar garantias 

inerentes ao servidor aprovado por concurso público, como a estabilidade funcional.

Por fim, verificar-se-á se limitação econômica e baixo volume de demandas 

jurídicas são argumentos aptos a excluir municípios que não disponham da insti-

tucionalização da advocacia pública da tarefa de organizá-las.

4 MENDONÇA, Clarice Corrêa de; PORTO, Nathália França Figueiredo; VIEIRA, Raphael Diógenes Serafim. 1º 
Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum; Herkenhoff & Prates, 
2018.

5 Ibidem, p. 34.
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Superados os percalços que se apresentarem neste caminho, restarão de-

monstradas duas teses autônomas: primeira, que o órgão de advocacia pública é 

obrigatório no âmbito dos três níveis de estratificação federativa; segunda, que o 

exercício das funções da advocacia pública, na União, nos estados e nos municípios 

constitui atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos.

Ao final, procurar-se-á responder às seguintes indagações: dispõe a UNAFE de 

legitimidade especial e pertinência temática para apresentar proposta de súmula 

vinculante que discipline o exercício da advocacia pública municipal? É constitucional 

estabelecer que o exercício das funções da advocacia pública deve ser exclusivo de 

advogados públicos efetivos apenas naqueles municípios que já tenham instituído 

quadro próprio de advogados? 

Ao cabo dessas divagações, defender-se-á o aprimoramento do verbete originário 

da Proposta de Súmula Vinculante nº 18, de ofício, pelo Supremo Tribunal Federal.

Mencione-se que a discussão proposta neste trabalho possui relação direta 

com o atual cenário de crise pelo qual passa o Estado Democrático de Direito. Cada 

vez mais, a profissionalização da administração pública e a criação de instrumentos 

que efetivem o controle interno da juridicidade dos atos administrativos assumem 

relevo, dada a impossibilidade de os órgãos de controle externo estarem onipre-

sentes e oniscientes a respeito dos atos e contratos administrativos praticados 

em cada um dos 5.570 municípios brasileiros. 

Considerando que os advogados públicos ostentam atribuições típicas de 

controle de juridicidade preventivo dos atos administrativos, além das consabidas 

funções de representação, assessoramento e consultoria do Poder Público, sua 

presença nos municípios brasileiros mostra-se uma importante ferramenta no 

combate à corrupção e na conformação das práticas da administração ao direito.6 

Tais características denotam, por si só, a relevância do tema em desenvolvimento.

2  O exercício das funções da advocacia pública como 
atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos

Neste capítulo, pretende-se demonstrar que os alicerces jurídicos da tese que 

reconhece a obrigatoriedade do órgão de advocacia pública, dotado de advogado 

público efetivo, na União, nos estados e no Distrito Federal, estendem-se, mutatis 

mutandis, a todos os municípios, independentemente do seu porte populacional, 

6 Sobre a função de controle interno desempenhada pelos advogados públicos, indispensável a leitura do 
artigo A advocacia pública como instituição de controle interno da Administração, de autoria do procurador do 
município de São Paulo Carlos Figueiredo Mourão. In: GUEDES, Jefferson Carús; MOESSA, Luciane (Coord.). 
Advocacia de Estado: questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça: estudos em 
homenagem a Diogo Figueiredo Moreira Neto e José Dias Toffoli. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 129-137.
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vigor econômico ou prévia estruturação do órgão de advocacia pública. Trata-se 

da aplicação da regra de hermenêutica jurídica segundo a qual ubi eadem ratio ibi 

idem jus (onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito), bem como 

dos princípios da simetria e igualdade entre os entes da federação. 

A discussão apresenta-se, a princípio, obscura, pois, a partir de um raciocínio 

lógico dedutivo, parece forçoso concluir que, da existência de uma estrutura orgânica 

de advocacia pública, decorre, inevitavelmente, a presença de advogado efetivo 

para desincumbir-se das funções desse órgão.

Porém, essa relação não é necessariamente interdependente, pois há diver-

sas realidades que desmistificam esse falso silogismo: i) ente dotado de órgão de 

advocacia pública, mas sem advogado público efetivo; ii) ente despido de órgão de 

advocacia pública, mas com advogado(s) público(s) efetivo(s); e, finalmente, iii) ente 

com advogados públicos efetivos, mas com suas atribuições sendo usurpadas por 

servidores extraquadros.

Desse modo, arremata-se esta passagem com a demonstração de que o exer-

cício das funções da advocacia pública constitui atividade exclusiva de servidores 

investidos em cargo de provimento efetivo, independentemente da existência do 

órgão de advocacia pública no respectivo ente.

2.1 Princípio da igualdade entre os entes da federação

A Constituição da República Federativa do Brasil adotou o modelo federalista 

de organização do Estado, pautado sobre relação assentada sobre duas ideias 

fundantes: autonomia dos estados-membros e centralização em torno de um deles, 

a figurar como poder central: União.7 

Os entes compreendidos nessa organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 

todos autônomos, nos termos da Constituição (art. 18, CRFB).

O Brasil é uma federação desde a proclamação da república, em 1889.8 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o padrão secular, de inspiração 

norte-americana, foi alterado para um novo modelo de federalismo tridimensional, 

elevando-se os municípios à categoria de entes da federação. Assim, o art. 1º 

da Constituição Federal os classifica como integrantes da “República Federativa 

7 MARQUES, Mauro Luiz Campbell. (As)simetrias no Federalismo Brasileiro. In: LEITE, George Salomão; 
LEITE, Glauco Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Ontem, os Códigos! Hoje, 
as Constituições: homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 68-75.

8 Antes da proclamação da república em 1889, o Brasil Império era formado por um Estado Unitário, segundo 
o art. 1º da Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 09 jan. 2018.
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do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal” (grifo nosso). 

Com isso, os municípios passaram a ser providos de autonomia (competências 

constitucionais próprias) e de igualdade jurídica (vedação de tratamento hierárquico 

em relação aos demais integrantes da federação), tal como seus coirmãos federados. 

Inobstante pareça obviar do próprio texto constitucional a igualdade entre os 

entes, visto que todos guardam “autonomia, nos termos da Constituição” (art. 18, 

CRFB), a inovação demandou que a doutrina se manifestasse expressamente sobre 

o perfil jurídico dessa situação de igualdade, in verbis:

A ideia de igualdade dos entes federativos pode parecer bastante óbvia. 
Mas não é. [...] Inexiste hierarquia entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios. Há, na verdade, dentro de cada ordem jurídica, 
um feixe de competências determinado pela Constituição da República. 
A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios são 
juridicamente iguais, embora haja na própria Constituição originária 
certa concentração de poderes na União. Não se admite qualquer 
ingerência no âmbito de competência das pessoas políticas de Direito 
Público interno, cuja repartição foi rigidamente feita pela Constituição. 
É por isso que são inadmissíveis emendas constitucionais e leis que 
estabeleçam tratamento jurídico desigual entre União, Estados-mem-
bros, Distrito Federal e Municípios.9 

Com efeito, como se tentou demonstrar, dentro da substância constitucional 

do princípio federativo, encontra-se a máxima da igualdade jurídica das entidades 

da federação. Sendo assim, a cláusula pétrea da forma federativa de Estado 

impede tratamento discriminatório entre a União, os estados, o Distrito Federal e 

os municípios.10 

Sob essa perspectiva, poder-se-ia cogitar discriminatório o fato de o constituinte 

originário dotar apenas a União, estados e Distrito Federal do órgão de advocacia 

pública, pois as funções de contencioso, consultivo e controle interno são idênticas 

e comuns também aos municípios. 

Além disso, a imposição constitucional de existência do órgão de advocacia 

pública nos municípios se arrima na igualdade, formal e material, que a Constituição 

9 DA SILVA, Anderson Santos. O conteúdo constitucional do princípio federativo. Revista Jurídica da Presidência 
da República, vol. 15, nº 106. Brasília: Centro de Estudos Jurídicos da Presidência da República, p. 461-463, 
2013. Disponível em: https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/issue/viewIssue/15/11. 
Acesso em: 05 jan. 2018.

10 Com a mesma opinião, ressalta Marco Aurélio Marrafon: “Tema sempre presente na agenda política pátria, o 
federalismo surge na Constituição de 1988 como um princípio estruturante da ordem jurídico-institucional do 
Estado Brasileiro (preâmbulo e art. 1º da CF/88) e também como cláusula pétrea” (grifo nosso) (MARRAFON, 
Marco Aurélio. Federalismo brasileiro: reflexões em torno da dinâmica entre autonomia e centralização. In: 
CLÉVE, Clèmerson Merlin (Coord.). Direito Constitucional Brasileiro: organização do Estado e dos Poderes. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

RPGM_01_MIOLO.indd   260 22/09/2022   16:09:05



261RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 255-290, jul. 2021/jun. 2022

O EXERCíCIO DAS FUNÇÕES DA ADVOCACIA PúBLICA COMO ATIVIDADE EXCLUSIVA DOS ADVOGADOS...

deve assegurar aos entes da federação. Atribuir-lhes competências materiais sem 

lhes fornecer os mesmos mecanismos de assessoramento técnico e eficiência na 

execução das respectivas políticas públicas importaria em dispensar-lhes tratamento 

notadamente diferenciado e ocasionaria um vácuo na função de controle interno da 

administração, afetando sobremaneira a regular execução das políticas públicas. 

Outrossim, nesses entes a preservação do interesse público restaria preju-

dicada, porque sujeita exclusivamente ao controle externo a cargo do Ministério 

Público e dos tribunais de contas, cuja atuação principal ocorre após a prática do 

fato potencialmente lesivo de interesses da coletividade. 

Na medida em que todos os entes da federação, ao perseguirem a concretização 

de políticas públicas em sua esfera de competência, devem recorrer ao respectivo 

órgão de advocacia pública para juridicizá-las, vislumbra-se a necessidade de tam-

bém os municípios serem dotados de órgão para realizar tal função pública. Nessa 

toada, Gustavo Binenbojm afirma que o compromisso jurídico do advogado público 

é “ajustar os atos dos gestores públicos e do aparato administrativo ao quadro de 

possibilidades e limites oferecidos pelo ordenamento jurídico, na realização de um 

controle de juridicidade que é tanto prévio quanto sucessivo (...)”.11

A toda evidência, a igualdade federativa é ideia que empresta sentido à Carta 

de 1988. Partindo-se dessa premissa constitucional de isonomia, permite-se aplicar 

o princípio da simetria, de acordo com o qual os estados e municípios devem se 

organizar de acordo com o desenho institucional tracejado pelo arquétipo da Cons-

tituição Federal.12 Essa imposição torna obrigatório, por exemplo, que os governos 

estaduais, distritais e municipais sejam estruturados com base no princípio da 

separação dos poderes. 

Desse modo, propõe-se que o silêncio13 do constituinte originário a respeito 

da instituição do órgão de advocacia pública nos municípios seja resolvido por meio 

da aplicação do princípio da simetria, consectário do princípio federativo.

11 BINENBOJM, Gustavo. Do parecer no tocante à constitucionalidade de dispositivos do Projeto de Lei 
Complementar nº 205, de 2012, que tem por objetivo modificar a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União 
(Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993), de 26 de março de 2013. p. 5. Disponível em: http://
www.anajur.org.br/downloads/artigos/parecer-dr-gustavo-plp-205-2012.pdf. Acesso em: 19 jan. 2018.

12 Segundo Luiz Alberto David de Nunes Júnior, “o princípio da simetria, segundo consolidada formulação 
jurisprudencial, determina que os princípios magnos e os padrões estruturantes do Estado, segundo a 
disciplina da Constituição Federal, sejam, tanto quanto possível, objeto de reprodução simétrica nos textos 
das Constituições estaduais” (ARAúJO, Luiz Alberto David de; NUNES JúNIOR, Vidal Serrano. Curso de 
Direito Constitucional Positivo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 14-15).

13 Com o propósito de corrigir a omissão do texto, foi apresentada pelo então deputado federal Maurício 
Rands (PT/PE) a Proposta de Emenda Constitucional nº 153/2003, que altera a redação do art. 132 da 
Constituição Federal para incluir, expressamente, os procuradores dos municípios. A proposta de emenda 
constitucional, após aprovação na Câmara dos Deputados, recebeu o número 17 de 2012 no Senado 
Federal, onde se encontra pronta para votação plenária desde 11 de maio de 2017.
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2.2 Princípio da simetria

O princípio da simetria constitucional exige uma relação de semelhança, tanto 

quanto possível, entre determinados institutos jurídicos da Constituição Federal, 

das constituições dos estados-membros e das leis orgânicas. Segundo Bullos 

(2015), “por meio da simetria federativa, a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios procuram seguir o modelo traçado na Constituição da República, 

evitando, assim, lacunas, discrepâncias e, sobretudo, antagonismos”.14 

Se, de um lado, o princípio do federalismo confere aos entes de segundo 

e terceiro graus a necessária autonomia para se auto-organizarem na busca do 

desenvolvimento social desejado, de outra sorte, limita-a mediante a imposição de 

alguns paradigmas constitucionais que, à simetria da organização federal, devem 

ser obrigatoriamente adotados. 

É o que decorre da interpretação sistemática dos artigos 25 e 29 da Constituição 

Federal c/c art. 11 do ADCT, que impõem aos estados se organizarem e se re-

gerem pelas constituições e leis que adotarem, observados os “princípios desta 

Constituição”, e aos municípios, por sua vez, se regerem por sua Lei Orgânica, 

“atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do 

respectivo Estado”.

A esse respeito, Gonet Branco adverte que a simetria tem servido, casuisti-

camente, à Suprema Corte “para designar a obrigação do constituinte estadual de 

seguir fielmente as opções de organização e de relacionamento entre os poderes 

acolhidos pelo constituinte federal”.15 O mesmo raciocínio estende-se, mutatis 

mutandis, aos municípios, mas estes, além de atenderem aos princípios estabe-

lecidos na Constituição Federal, devem observar os preceitos da constituição do 

respectivo estado.

Conquanto inegável a aplicação do princípio da simetria, é forçoso reconhecer o 

casuísmo que lhe tem emprestado a jurisprudência do STF na definição das normas 

sobre as quais deva incidir. Dentre as principais regras objeto da simetria, estão 

os elementos orgânicos (forma republicana, regras eleitorais e outras regras de 

repetição obrigatória).16 Nesse núcleo de normas fundamentais a exigir simetria por 

parte dos estados-membros, Distrito Federal e municípios, deve-se compreender 

a norma constitucional que confere organicidade às funções de advocacia pública, 

14 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 9 ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. 
p. 925-926.

15 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 947.

16 MARQUES, Mauro Luiz Campbell. (As)simetrias no Federalismo Brasileiro. In: LEITE, George Salomão; 
LEITE, Glauco Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Ontem, os Códigos! Hoje, 
as Constituições: homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 72.
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elevando este órgão ao núcleo central da Constituição como “Função Essencial à 

Justiça” (Seção II do Capítulo IV, CRFB).

Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao dissertar sobre a natureza do órgão de 

advocacia pública, enfatiza que a sua “essencialidade está afirmada na própria 

designação constitucional das funções. Elas não podem deixar de existir, com as 

características e roupagem orgânica que lhes são próprias, e nem tolhidas ou pre-

judicadas no seu exercício”.17 Desse modo, arremata que a “sua essencialidade, 

em última análise, diz respeito à manutenção do próprio Estado Democrático de 

Direito e à construção do Estado de Justiça”.18 

Se a Constituição da República reconhece à Advocacia-Geral da União função 

estruturante do Estado Democrático de Direito – estágio da organização social 

humana que, por óbvio, deve vigorar em todo território nacional –, a consequência 

lógica, à luz do princípio da simetria, é que todos os demais entes federados sejam 

dotados de instituição com atribuições e prerrogativas similares, previstas em suas 

respectivas leis de fundação. 

Dessarte, o desenho institucional básico da advocacia pública, previsto na 

Constituição Federal para a União (art. 131) e para os estados e o Distrito Federal 

(art. 132), deve ser de reprodução obrigatória para as leis orgânicas dos municípios, 

haja vista que as atribuições desempenhadas por esse órgão jurídico, além de 

idênticas, são essenciais para todos os entes integrantes do nosso federalismo 

tridimensional. Tanto isso é verdade que, onde foram criados, tais órgãos são 

sempre responsáveis pelo mesmo plexo de misteres, quais sejam: representar o 

ente, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, ainda, as atividades de consultoria 

e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Em igual sentido se posicionou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo em acórdão, da lavra do desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de 

Mendonça. Estribando-se na reprodução obrigatória dos arts. 131 e 132 da CRFB, 

o desembargador demonstra a necessidade de dotar os municípios do respectivo 

órgão de advocacia pública, à simetria da União Federal.19 Desafiado por recurso 

extraordinário, o relator ministro Roberto Barroso inadmitiu-o, monocraticamente, 

sob o fundamento de que o aresto estava alinhado à jurisprudência do STF.20

17 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. As Funções Essenciais à Justiça e as Procuraturas Constitucionais. 
Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: Procuradoria Geral 
do Estado, v. 45, 1992, p. 50. 

18 Ibidem, página 50. 
19 ESPíRITO SANTO. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 0000159-27.2012.8.08.0000 (100.12.000159-7). Relator: Desembargador Sérgio Bizzoto Pessoa de 
Mendonça. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdão, 21 de junho de 2012. Disponível em: http://aplicativos.
tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/cons_jurisp.cfm. Acesso em: 19 jan. 2018.

20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 759.931/ES (Espírito Santo). 
Relator: Ministro Roberto Barroso. Pesquisa de Jurisprudência, Decisão Monocrática, 09 de dezembro de 
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Enfim, tecidas essas considerações sobre o órgão de advocacia pública, de-

ve-se reconhecer que a norma criadora e estruturante dessa instituição no âmbito 

federal é de reprodução obrigatória para os demais entes políticos, porque todos 

eles reclamam representação judicial e extrajudicial, assessoramento jurídico e 

controle interno.

De todo modo, ainda que, argumentativamente, não se reconheça à regra 

constitucional instituidora do órgão de advocacia pública a natureza jurídica de 

norma de reprodução obrigatória, o exercício das funções de advocacia pública 

constitui exclusividade de servidor público efetivo.21 Trata-se de carreira típica de 

Estado, cujo adequado desempenho requer inviolabilidade, efetividade e estabilidade 

qualificada, como será exposto na sequência. 

2.3 Advocacia pública: carreira típica de Estado

O propósito deste breve tópico é trazer subsídios para a compreensão do que 

seja carreira típica de Estado a partir de alguns lineamentos sobre as carreiras 

que, dadas as suas peculiaridades, natureza, grau de responsabilidade e comple-

xidade, representam reservas de exercício no setor público, e, apreendido o seu 

conceito jurídico, evidenciar que a advocacia pública se enquadra perfeitamente 

nessa categoria.

É consabido que carreira consiste no agrupamento vertical e hierarquizado 

de várias classes e categorias, as quais, por seu turno, reúnem os indivíduos 

que exercem uma mesma função pública, equitativamente remunerados.22 Com 

isso, afastam-se da definição as funções que prescindem da organização dos 

seus servidores em carreira, como as de execução material (v.g. servente, artífice, 

mecanógrafo, ascensorista, contínuo, motorista etc.).

A maior dificuldade na conceituação da expressão jurídica, porém, reside em 

precisar o alcance e o sentido que advenham da presença do adjetivo “típicas” no 

seio do sintagma em questão, a denotar traços de indelegabilidade da função assim 

2014. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp. Acesso 
em: 19 jan. 2018.

21 A distinção ficou mais clara a partir dos elementos colhidos na pesquisa apresentada no 1º Diagnóstico da 
Advocacia Pública Municipal. Os dados permitem inferir que há municípios sem procuradores concursados, 
mas com órgão de advocacia pública, e, inversamente, que há municípios com procuradores concursados, 
mas sem o respectivo órgão de advocacia pública. A tendência é o maior grau de institucionalização nos 
municípios que possuem procurador concursado. MENDONÇA, Clarice Corrêa de; PORTO, Nathália França 
Figueiredo; VIEIRA, Raphael Diógenes Serafim. Op. cit., p. 34.

22 Nesse sentido, OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 2 ed., rev., atual. e ampl. 
Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 630; e CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 
28 ed., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Atlas, 2015. p. 633. 
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qualificada, exclusividade no seu desempenho ou mesmo ausência de paralelo 

entre determinadas carreiras de Estado e aquelas exercidas pela iniciativa privada.

A Constituição da República, apesar de não estabelecer a relação numerus 

clausus das funções compreendidas em sua fórmula, municia o intérprete23 com 

as pistas necessárias para delimitar o que se deve entender por carreira típica 

de Estado, a partir do enunciado normativo contido no caput do artigo 247 da 

Constituição.

Segundo a norma, as leis que mitiguem o princípio da estabilidade no serviço 

do titular do cargo efetivo,24 nas situações previstas no inciso III do §1º do art. 41 

(reprovação na avaliação periódica de desempenho) e no §7º do art. 169 (redução da 

folha de pagamento com pessoal para adequação às metas fiscais), estabelecerão 

critérios e garantias especiais para a sua perda quando o seu titular desenvolva 

“atividades exclusivas de Estado”. Nesse sentido, fala-se que os servidores com-

ponentes desse grupo ostentam estabilidade funcional ainda mais rígida do que 

aquela prevista no art. 41, caput, da Constituição.

Isso se dá porque as atividades típicas de Estado integram o núcleo estratégico 

da administração pública e, por essa razão, devem ser desempenhadas, privati-

vamente, por agentes públicos dotados de salvaguardas jurídicas que contenham 

os efeitos perversos de vulnerabilidade às ingerências de interesses puramente 

político-partidários de ocasião ou de crises econômicas transitórias. Segundo Marcelo 

Dias Ferreira, “este núcleo estratégico deve atuar no planejamento, formulação, 

avaliação e fiscalização das políticas públicas e na defesa do Estado”.25 26

23 Esse grau de detalhamento não caracteriza as legislações, e sim os conceitos jurídicos, os quais, segundo 
Bandeira de Mello (2012, p. 380-381), “não passam, então, de sistematizações, de classificações (...). 
Quando é outorgado pelo próprio direito positivo o estudioso já encontra pronta, organizada previamente, 
uma relação de situações que o direito unificou ao eleger, por antecipação, os fatores que ditam a intrusão 
de tais ou quais realidades jurídicas, de tais ou quais fatos, dentro do conjunto (...). Diversamente, quando 
a lei não aglutina previamente certas realidades debaixo de uma nomenclatura, é o estudioso do Direto 
quem trata de promover estas aglutinações”. 

24 Relembre-se que a estabilidade no serviço público pressupõe aprovação no estágio probatório do servidor 
público titular de cargo de provimento efetivo aprovado em concurso público (art. 41 da CF), ou seja, a 
estabilidade pressupõe a prévia efetividade no cargo, ressalvada a hipótese excepcional do art. 19 da ADCT.

25 FERREIRA, Marcelo Dias. Carreiras típicas do Estado: profissionalização do serviço público e formação do 
núcleo estratégico. Disponível em: http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=1965&revista_caderno=4. Acesso em: 08 jan. 2018.

26 O autor, ainda sobre o núcleo estratégico de estado, continua: “Evidentemente, compõe-se de servidores 
dotados de alta qualificação técnica – nível superior, portanto – e visão global do processo decisório do 
Estado. A estes quadros, fundamentalmente, cabe subsidiar o processo de formulação das políticas 
governamentais. Devem, por suas atribuições e responsabilidades diretamente ligadas ao exercício do 
poder de Estado, merecer um regime de estabilidade mais rígido, protegidas das injunções conseqüentes 
à alternância no Poder Estatal. Seu enquadramento estatutário, reiteradamente caracterizado e reconhecido 
como próprio e específico das Carreiras Típicas de Estado, visa dar aos seus integrantes garantias no 
exercício de seus cargos contra o Poder Político e discricionário, já que é inerente - e natural - às atribuições 
do Núcleo Estratégico a possibilidade de contrariar interesses que, não raras vezes, não se coadunam com 
os princípios elementares da Administração Pública, violando-se por conseguinte os interesses permanentes 
do Estado” (FERREIRA, Marcelo Dias. Carreiras típicas do Estado: profissionalização do serviço público e 
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Segundo o marco teórico citado, é possível enquadrar as funções de advocacia 

pública no conceito de carreira típica de Estado, pois seus profissionais realizam a 

“defesa do Estado” (representação judicial e extrajudicial do Ente), detêm a atribuição 

de conformar o “planejamento, formulação e avaliação das políticas públicas” ao 

direito (consultoria e assessoramentos jurídicos), além de, inegavelmente, exercerem 

a fiscalização das atividades administrativas (controle interno da juridicidade dos 

atos administrativos e políticas públicas).

Assim, sob qualquer dos três prismas sobre os quais se vislumbrem as funções 

da advocacia pública (contencioso, consultivo e controle interno), revela-se o seu 

perfeito amoldamento ao conceito de carreira típica de Estado.

Por mais essa razão, reforça-se a tese principal defendida neste trabalho, no 

sentido de que o exercício das funções da advocacia pública constitui atividade 

exclusiva dos advogados públicos efetivos. Como os integrantes das carreiras 

típicas de Estado são dotados de estabilidade funcional diferenciada (estabilidade 

dotada de critérios e garantias especiais) e sendo certo que apenas os servidores 

públicos efetivos podem, após a aprovação no estágio probatório, adquirir estabili-

dade funcional, logo, conclui-se, por silogismo, que apenas aos advogados públicos 

concursados é lícito desempenhar as funções características da advocacia pública. 

Por fim, convém trazer mais dois elementos jurídicos a confirmar a inserção 

da advocacia pública na moldura teórica das carreiras típicas de Estado. Primeira-

mente, o artigo 2º da Lei Federal nº 6.185/1974, com redação dada pela Lei nº 

6.856/1980, que se dedicou à missão de determinar regime jurídico “de estatuto 

próprio” para determinadas classes de servidores que desempenhem atividades 

inerentes ao Estado. Veja-se:

Art. 2º Para as atividades inerentes ao Estado como Poder Público 
sem correspondência no setor privado, compreendidas nas áreas de 
Segurança Pública, Diplomacia, Tributação, Arrecadação e Fiscalização 
de Tributos Federais e Contribuições Previdenciárias, Procurador da 
Fazenda Nacional, Controle Interno, e no Ministério Público, só se 
nomearão servidores cujos deveres, direitos e obrigações sejam os 
definidos em Estatuto próprio, na forma do art. 109 da Constituição 
Federal. (Grifo nosso)

Depreende-se do dispositivo legal que as funções de “controle interno” e de 

“procurador da Fazenda Nacional”, incluídas dentre as funções de advocacia pública, 

foram expressamente contempladas na legislação como “atividades inerentes ao 

Estado”. Ademais, merece especial destaque o fato de o Ministério Público, à época 

formação do núcleo estratégico. Disponível em: http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_
leitura&artigo_id=1965&revista_caderno=4. Acesso em: 08 jan. 2018).
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da promulgação da Lei Federal nº 6.856/1980, acumular atividades hoje atribuídas 

à Advocacia-Geral da União e ao Ministério Público Federal.27 Com isso, desde os 

idos de 1980, já se compreendia a atividade exercida pelo advogado público como 

típica, específica, própria do Estado, porque sem paralelo na iniciativa privada – ou, 

por assim dizer, como carreira típica de Estado. 

Ainda, merece menção o Projeto de Lei Complementar nº 248, de 1998,28 

que, ao disciplinar a perda de cargo público por insuficiência de desempenho do 

servidor público estável no âmbito federal, previu, expressamente, o cargo de ad-

vogado público efetivo como integrante do bloco de carreiras consideradas como 

típicas de Estado:

DA DISPENSA DO SERVIDOR EM ATIVIDADE EXCLUSIVA DE ESTADO

Art. 15. Desenvolve atividade exclusiva de Estado, no âmbito do Po-
der Executivo da União, o servidor integrante das carreiras de:

I - Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Assistente 
Jurídico da Advocacia-Geral da União;

II - Procurador e Advogado dos órgãos vinculados à Advocacia-Geral 
da União; [...]

Parágrafo único. No âmbito do Poder Executivo dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, desenvolve atividade exclusiva de Es-
tado o servidor integrante de carreiras, cujos cargos tenham funções 
equivalentes e similares às inerentes às carreiras mencionadas nes-
te artigo. (Grifo nosso)

Considerando que o projeto de lei regulamenta o disposto no inciso III do 

§1º do art. 41 e no art. 247 da Constituição de 1988 apenas no âmbito federal, 

reservou aos estados, Distrito Federal e municípios a autonomia para legislar 

sobre a matéria, desde que apenas as funções equivalentes ou similares àquelas 

classificadas como típicas de Estado no âmbito federal sejam assim enquadradas 

no plano estadual e municipal, em obediência ao princípio da simetria.

Ante o exposto, foi demonstrado que as funções de advocacia pública são 

consideradas como atividades integrantes do núcleo denominado carreiras típicas 

de Estado; além disso, deve-se assegurar prerrogativas compatíveis ao exercício 

independente dos misteres dos agentes públicos pertencentes a esse núcleo, 

dentre as quais a estabilidade funcional rígida. Sendo tais características privativas 

27 Tanto assim que o artigo 29, §2º, do ADCT facultou aos então procuradores da República a permanência 
no MPF ou o ingresso na Advocacia-Geral da União.

28 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar - PLP nº 248/1998. Disciplina a perda 
de cargo público por insuficiência de desempenho do servidor público estável, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21616. Acesso 
em: 24 jan. 2018.
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de servidores públicos efetivos aprovados em concurso público, é forçoso concluir 

que o exercício das funções da advocacia pública, independentemente do ente da 

federação, constitui atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos.

2.4  Da inviolabilidade, da efetividade e da estabilidade 
qualificada como condições necessárias ao exercício 
técnico e independente das funções de advocacia pública

O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por 

seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, segundo o 

art. 134 da Constituição. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre 

o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por sua vez, 

reforça essa prerrogativa funcional no plano infraconstitucional ao estatuir que, “no 

exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos 

limites desta lei” (art. 2º, §3º).

É importante o registro de que tal prerrogativa se aplica não apenas aos 

advogados privados, como também aos advogados públicos, que, igualmente, se 

sujeitam ao regime jurídico do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), além do regime próprio a que se subordinem no âmbito do respectivo 

ente em que se encontram investidos (art. 3º, §1º, Lei nº 8.906, de 4 de julho de 

1994). Nesse passo, indaga-se: o exercício imparcial e independente das funções 

de advocacia pública pode ser desempenhado por advogados públicos efetivos 

e por advogados sem efetividade (puramente comissionados ou pertencentes a 

escritório de advocacia contratado pelo ente),29 sob o argumento de que é bastante 

a inviolabilidade assegurada pela Constituição Federal a todos os advogados? 

A resposta a essa indagação só pode ser negativa. Inobstante os advogados, 

independentemente da espécie de vínculo que entretenham com a administração, 

sejam dotados de idêntica prerrogativa legal, o exercício plenamente imparcial das 

29 Sobre a impossibilidade dos exercícios típicos de advocacia pública por escritórios de advocacia, Cláudio 
Madureira é preciso em sua obra: “Todavia, a Constituição da República (arts. 131 e 132), quando discipli-
nou o exercício dessas atividades típicas no âmbito das unidades federadas, as conferiu, expressamente, 
aos órgãos de advocacia pública. Além disso, o texto constitucional concebe extenso aparato de controle 
da atividade administrativa, composto por órgãos externos e internos (art. 70), o que torna necessária 
a realização, no âmbito interno da Administração Pública, do controle da juridicidade das posturas admi-
nistrativas. O exercício das atividades de consultoria jurídica e contencioso judicial apresenta-se, nesse 
contexto, como o instrumento por meio dos qual esse controle interno de juridicidade é realizado. Posto 
isso, o seu desempenho por advogados contratados ou por escritórios de advocacia, sobretudo se for 
realizado de forma reiterada, de modo a que esses profissionais assumam, por completo, a consultoria 
jurídica e o contencioso judicial dos entes públicos, além de contrariar a opção político-normativa assenta-
da nos artigos 131 e 132 da Constituição, converterá essa atividade de controle, que se supõe controle 
interno, em controle realizado com auxílio externo, em evidente subversão do regime jurídico concebido 
pelo constituinte” (MADUREIRA, Claudio. Advocacia Pública. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 414).
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funções privativas de advocacia pública requer instrumentos efetivos que assegurem, 

in concreto, a blindagem necessária para materializar essa “independência técnica”. 

Seria deveras ingênuo acreditar que essa independência se realizasse a partir 

de mera enunciação normativa. Embora não se negue a necessidade jurídica de 

erigir as prerrogativas ao plano legal, por outro lado, não se pode reconhecer esse 

incipiente passo como o bastante para dotar o seu operador de meios jurídicos 

eficazes para o efetivo exercício independente. 

Tome-se o seguinte exemplo: advogado público comissionado é ofendido pela 

autoridade nomeante após regular atuação profissional. No plano teórico, o Estatuto 

da OAB prevê ato de desagravo público contra a autoridade que ofender o causídico 

no exercício de suas funções (art. 7º, XVII, EAOB). Todavia, não é razoável crer que 

servidor demissível ad nutum seja mantido em seu cargo após a realização de ato 

de desagravo público em repúdio à sua autoridade nomeante. O mesmo se diga 

de advogado comissionado que exarasse parecer tecnicamente adequado, mas 

contrário aos interesses do governante de ocasião, responsável por sua admissão. 

Posto o obstáculo jurídico, a autoridade poderia exonerar o servidor, dado que essa 

forma de provimento, calcada na confiança, prescinde de motivação formal. 

E quais seriam os instrumentos capazes de viabilizar a efetiva e concreta 

independência técnica ao ocupante da função de advogado público? Além de re-

muneração condigna ao exercício dessa função típica de Estado, a independência 

aclamada apenas se licenciaria mediante a existência de estabilidade funcional no 

serviço, prerrogativa privativa do servidor público titular de cargo de provimento efetivo 

aprovado em concurso público e confirmado no estágio probatório, que garante des-

ligamento do cargo mediante processo administrativo disciplinar prévio, assegurada 

ampla defesa, ou sentença judicial com trânsito em julgado (art. 41, §1º, CRFB).

Convém salientar que a estabilidade não constitui comodidade assegurada 

aos servidores públicos, mas, na verdade, uma prerrogativa funcional que asse-

gura ao titular da função a necessária isenção para o trato da coisa pública, sem 

o receio de retaliações ou desmandos políticos, o que lhe permite atender, em 

primeiro plano, aos interesses da sociedade, mesmo quando estes colidirem com 

os interesses políticos de ocasião. Juarez Freitas trata da natureza jurídica da 

estabilidade funcional emprestando-lhe o seu verdadeiro significado teleológico 

em texto lapidar, in verbis: 

Destarte, o servidor público, designadamente ao exercer funções típicas 
e finalisticamente de Estado (funções-fim), carece de interpretações 
conducentes a enérgicos anteparos formais e substanciais contra 
perversidades de qualquer espécie. Tais anteparos não devem servir, 
está claro, para a comodidade do agente público, mas para que este 
se revista da necessária couraça neste mundo de intempéries e es-
tonteante rotatividade no regime de trabalho em geral. Esta segurança 
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mínima, longe de estimular a indolência, mostra-se benfazeja para o 
cumprimento da fidelidade plena aos princípios constitucionais, não 
aos chefes ou poderosos da hora. Vez por todas, a garantia patroci-
nada pelo princípio da estabilidade deve ser concebida, a despeito 
da reiteração de críticas acerbas, como uma proteção oferecida aos 
consumidores ou destinatários dos serviços públicos, donde segue não 
haver motivo aceitável para antagonizar bons servidores e os restantes 
membros da sociedade. Em lugar de hostilidade, uns e outros devem 
atuar como sinérgicos aliados no superior desígnio de impedir que se 
“virtualize” o Estado brasileiro, como se este pudesse deixar de ser 
feito por pessoas e para pessoas, sem prejuízo da luta contínua para 
que os agentes públicos pautem suas condutas sob o manto sagrado 
e finalístico da impessoal, independente e enraizada afirmação do 
interesse geral.30 (Grifo nosso)

Conferir status constitucional à independência técnica sem muni-la dos 

instrumentos hábeis é esvaziar por completo o seu sentido. Compete, portanto, 

ao próprio legislador desincumbir-se do ônus de preencher o conteúdo dessa 

prerrogativa funcional por meio de outros institutos jurídicos a fim de que alcance 

o seu real objetivo.

Por essa razão, inadmite-se que advogados despidos de efetividade prestem 

serviços jurídicos à administração pública. É que a genérica independência técnica 

desses profissionais, embora também reconhecida no plano constitucional, é des-

vestida de força jurídica bastante para se efetivar no exercício da função, diante da 

precariedade do vínculo que esse agente entretém com o Estado.

Os motivos que infirmam a possibilidade de um advogado puramente comissio-

nado prestar serviços jurídicos à administração são óbvios. Primeiramente, admitida 

a hipótese de advogado comissionado, deve-se ter em conta que é pressuposto 

jurídico do cargo em confiança o vínculo de fidúcia do contratado com a autoridade 

nomeante. Assim, enquanto o advogado público efetivo possui um compromisso 

permanente e impessoal com o interesse público personificado no Estado, o advo-

gado público desprovido de efetividade possui um compromisso direto e pessoal 

com o governante que o nomeia. 

Segundo, e como consequência da primeira constatação, o agente puramente 

comissionado, mesmo dotado de independência, possui a sua imparcialidade 

fragilizada pela natureza ad nutum da sua nomeação, já que pode ser exonerado 

30 FREITAS, Juarez. O Princípio da Estabilidade do Servidor Público: exegese sistemática dos arts. 41 e 169 da 
Constituição Federal. Revista da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, Porto Alegre: PGM, v. 11, n. 
12, set. 1998, p. 35-36. Disponível em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/pgm/default.php?p_secao=72. 
Acesso em: 19 jan. 2018.
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de ofício sem qualquer justificativa da autoridade nomeante, simplesmente impul-

sionada pela intenção psicológica subjetiva de que a fidúcia foi quebrada (móvel 

do ato administrativo).31

O professor Gustavo Binenbojm descreve as idiossincrasias que diferenciam 

o modo de agir do advogado público quando despido de estabilidade funcional, em 

citação que merece ser reproduzida ipsis litteris:

De fato, servidores comissionados, ocupantes de cargos de livre no-
meação e de livre exoneração, tornam-se vulneráveis a seus superiores 
hierárquicos, de quem dependem para se manterem no exercício da 
função. Como se sabe, os cargos em comissão são preenchidos por 
pessoas que mantêm um vínculo de confiança com aqueles que os 
nomeiam. Desta forma, o desempenho da função pública pode ficar 
comprometido, uma vez que a submissão política direta gera fortes 
incentivos de atuação parcial no exame da juridicidade dos atos da 
Administração Pública e na promoção do interesse público. (Grifo nosso)

Por outro lado, mesmo os advogados prestadores de serviços encomendados 

pela via do contrato administrativo – situação jurídica delicada, por sequer contar 

com procedimento licitatório prévio – estão sujeitos à idêntica oscilação diante 

da possibilidade de rescisão unilateral do contrato, a qualquer tempo, por ato de 

vontade da autoridade superior.

O tema merece ressalva. A discussão sobre a exclusividade do exercício das 

funções de advocacia pública por advogado efetivo não perpassa dúvida acerca 

da qualidade intelectual de advogados públicos efetivos ou sem efetividade para o 

exercício deste mister. O debate gira em torno, isto, sim, do grau de imparcialidade 

que se presume a partir de um vínculo funcional de compleição eminentemente 

fiduciária e subjetiva. 

Ilustrativamente, admita-se a mera enunciação normativa de independência 

técnica aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público para o exercício de 

suas funções, desprovida, contudo, da prerrogativa consubstanciada na vitalicieda-

de. É fácil deduzir que o exercício intimorato que se espera desses profissionais, 

sobretudo em temas sensíveis (como o combate à corrupção), estaria virtualmente 

comprometido diante da perda da segurança de manutenção no cargo após contra-

riarem interesses de autoridades poderosas. Assim, quanto menos sólido o vínculo 

institucional do agente público junto ao Estado, menor o grau de independência que 

se pode esperar dele, a bem do serviço público e dos interesses da sociedade. 

31 “Motivo é realidade objetiva e externa ao agente. É um antecedente, exterior ao ato, que transcorre na 
realidade empírica, servindo de suporte à realização do ato. Móvel é representação subjetiva, psicológica, 
interna do agente, correspondente àquilo que suscita a vontade do agente (intenção).” (BANDEIRA DE MELLO, 
Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 29 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 403.).
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Ao proferir a palestra de abertura do VI Encontro Nacional de Advogados Pú-

blicos Federais, sob o título A autonomia e a exclusividade da atividade consultiva 

e de assessoramento jurídico do Poder Executivo a membros concursados da AGU 

e os reflexos na prevenção à corrupção, o laureado administrativista Celso Antônio 

Bandeira de Mello, prescindindo do uso dos paliativos semânticos, vaticinou: 

“Quem atua com base em um parecer jurídico dado por alguém que está em cargo 

em comissão não tem nada. O parecer não vale nada. Se eu devo me apoiar em 

alguém, mas esse alguém depende de mim, eu não estou me apoiando em ninguém. 

A regra no serviço público é o concurso público”.32

Interessante lembrar que a Comissão Nacional da Advocacia Pública do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil possui enunciado de súmula 

nesse sentido: “Súmula 1 - O exercício das funções da Advocacia Pública, na União, 

nos Estados, nos Municípios e no Distrito Federal, constitui atividade exclusiva dos 

advogados públicos efetivos a teor dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal 

de 1988”.33 

O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, na vanguarda dentre as cortes 

de contas, editou norma no sentido de determinar a exclusividade dos serviços 

jurídicos prestados aos municípios por advogado público efetivo, por meio da 

Instrução Normativa nº 003/2016.34

O conjunto de entendimentos citados corrobora com a ideia esposada neste 

trabalho, qual seja, o exercício de função pública que exige isenção técnica do seu 

ocupante é condicionado à titularidade de estabilidade funcional.

Qualquer tentativa de infirmar essa tese não interessa ao Estado Democrático 

de Direito, cuja preservação está a cargo, entre outros, do órgão de advocacia pública, 

conforme já destacado anteriormente.35 No mesmo sentido, o saudoso publicista 

Marcos Juruena Villela Souto consignou que, “em síntese, a ninguém – salvo a 

32 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS PúBLICOS FEDERAIS – ANAFE. Notícias. Palestra Magna: Bandeira 
de Mello defende Advocacia Pública de Estado. 18 out. 2012. Disponível em: http://anafenacional.org.br/
palestra-magna-bandeira-de-mello-defende-advocacia-publica-de-estado/. Acesso em: 10 jan. 2018.

33 CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CFOAB. Notícias. Conselho Federal traça 
diretriz em defesa da advocacia pública, 06 nov. 2012. Disponível em: http://www.oab.org.br/noticia/24762/
conselho-federal-traca-diretriz-em-defesa-da-advocacia-publica. Acesso em: 09 jan. 2018.

34 A instrução normativa, considerando a jurisprudência dos tribunais de contas sobre o tema, estabelece 
que: “1. Quanto à contratação de advogado ou serviços jurídicos, de ser considerado o seguinte: a) Tendo 
os serviços jurídicos, incluída a defesa judicial ou extrajudicial dos interesses do Município, natureza de 
atividade administrativa permanente e continua, é recomendável que haja o correspondente cargo efetivo 
no quadro de servidores do município para atender tal função, com provimento mediante concurso público 
(art. 37 da Constituição Federal)” (BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Instrução Normativa 
nº 003, de 05 de julho de 2016. Dispõe sobre a realização dos serviços contábeis e jurídicos no âmbito da 
Administração Municipal alagoana. Disponível em: https://apromal.org.br/wp-content/uploads/2016/07/
DiarioEletronico08072016-TCE-AL.ass_.pdf. Acesso em: 09 jan. 2018).

35 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. As funções essenciais à justiça e as procuraturas constitucionais. 
Op. cit., p. 50.
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governos totalitários e/ou corruptos – pode interessar uma Advocacia Pública 

enfraquecida ou esvaziada”.36 E prosseguiu:

A democracia e o Estado de Direito só se fortalecem se houver sólidas 
e não fragmentadas instituições voltadas para o controle da legalida-
de, o que exige a garantia constitucional de um corpo permanente, 
profissionalizado, bem preparado, protegido e remunerado, sem riscos 
de interferências políticas indevidas no exercício de funções técnicas 
e despolitizadas.37 (Grifo nosso)

Assim, mesmo que se desconsidere que a Constituição Federal impõe aos 

municípios o dever de instituir o seu respectivo órgão de advocacia pública, à 

simetria da União e dos estados-membros (arts. 131 e 132, CRFB), é imperativa 

a presença de um advogado público efetivo em todos os entes da federação, 

inclusive nos municípios, visto que o exercício das funções da advocacia pública 

constitui atividade integrante do núcleo das carreiras típicas de Estado e, portanto, 

é exclusivo de servidores investidos em cargo de provimento efetivo, dotados das 

prerrogativas que essa condição jurídica lhes assegura para o exercício autônomo 

e independente do seu múnus público.38

2.5  Da divergência doutrinária e do tratamento jurisprudencial 
do tema

Em prestígio da diversidade de pensamentos, convém advertir que há diver-

gência doutrinária a propósito da tese defendida neste trabalho, ou seja, sobre a 

obrigatoriedade de constituição de órgãos de advocacia pública ou, minimamente, 

sobre a exclusividade do seu exercício por advogado público efetivo no âmbito dos 

municípios.

A esse respeito, é indispensável a leitura da obra Advocacia Pública, cujo 

autor, Cláudio Madureira Penedo, inventaria as diversas posições sobre a vexata 

quaestio. Segundo ele, na mesma linha defendida desse artigo, “a despeito de 

a Carta da República não o estabelecer expressamente, essas atividades típicas 

também foram adjudicadas à Advocacia Pública Municipal”.39 

Prossegue expondo que os autores César Antônio Alves Cordare e Ronny Charles 

Lopes Torres consideram “grave omissão a ausência de inclusão do município, pelo 

36 SOUTO, Marcos Juruena Villela. O papel da Advocacia Pública no controle da legalidade da administração. 
Revista Interesse Público, Belo Horizonte: Fórum, v. 6, n. 28, nov. 2004, p. 17. Disponível em: www.
buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/19859-19860-1-PB.pdf. Acesso em: 01 jan. 2018.

37 Ibidem, p. 17.
38 Nesse sentido, MADUREIRA, Claudio. Advocacia Pública. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 208.
39 Ibidem, p. 100.
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constituinte originário, do rol dos entes federados que devem ter seus serviços 

jurídicos organizados em carreira”.40 No mesmo diapasão, Cristiane Costa Nery 

ressalta que os procuradores municipais “ficaram fora do art. 132 da Constituição 

Federal, em uma equivocada omissão do texto constitucional”.41

Em sentido contrário, Pinho, Rossato e Silva assinalam que, “diferentemente das 

Procuradorias Estaduais, as Procuradorias Municipais são criadas não por imposição 

constitucional, mas a partir de opção própria”,42 sob o argumento de “ausência de 

recursos para a adequada instalação desse órgão em alguns municípios”.

Na jurisprudência, inobstante o tratamento menos aprofundado, tem domi-

nado a posição pela exclusividade das funções de advocacia pública no âmbito 

dos municípios. O Supremo Tribunal Federal tem encampado essa tese, conforme 

diversos precedentes.43 

No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, tem prevale-

cido a mesma tese, no sentido de que também em âmbito municipal impõe-se a 

exclusividade do “desempenho da função de Advocacia Pública municipal por Pro-

curadores Municipais concursados, integrantes de Estado (à exceção do Procurador 

Geral)”,44 conforme rica pesquisa jurisprudencial sumariada por Thiago Sanches 

Duarte e Gustavo Seabra Santos.45

40 Ibidem, p. 200.
41 NERY, Cristiane da Costa. A constitucionalização da carreira do procurador municipal: função essencial e 

típica de Estado. Revista Interesse Público, Belo Horizonte: v. 12, n. 60, mar./abr. 2010, p. 243-260.
42 PINHO, Américo Andrade; ROSSATO, Luciano Alves; SILVA, Nelson Finotti. Manual do Procurador do Estado. 

Salvador: JusPodivm, 2014. p. 21. 
43 Agravo em Recurso Extraordinário nº 759.931, Relator: Min. Roberto Barroso, publicado em 12.12.2014; Agravo 

em Recurso Extraordinário nº 873.745, Relator: Min. Roberto Barroso, publicado em 07.04.2015; e Recurso 
Extraordinário nº 864.458, Relatora: Min. Cármen Lúcia, publicado em 28.04.2016.

44 Interessante notar que as manifestações da Procuradoria Geral do Estado, nos autos dessas mesmas ações, 
embora militem no sentido de reconhecer a exclusividade das funções de advocacia pública ao advogado 
público efetivo, em detrimento dos cargos puramente comissionados, não reconhecem a obrigatoriedade de 
o município organizar a carreira de procuradores municipais, à simetria da União e dos estados-membros. É o 
que se extrai da seguinte passagem do parecer da PGE-RJ, nos autos da RI nº 0032300-54.2016.8.19.0000: 
“Quanto a estes, pois, não há obrigatoriedade de criação de uma Procuradoria do Município integrada por 
servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, sendo facultado a cada um desses entes a criação e 
organização dessas carreiras, de acordo com o seu juízo de conveniência e oportunidade” (RIO DE JANEIRO. 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Representação de Inconstitucionalidade nº 0032449-
21.2014.8.19.0000/RJ (Rio de Janeiro). Relator: Desembargador Marcus Quaresma Ferraz. Pesquisa de 
Jurisprudência, Petição nº 3204/2015.00106419, 09 de março de 2015. Disponível em: http://www4.
tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx. Acesso em: 19 jan. 2018). 

45 Os autores levantaram, com percuciência, o repertório de decisões do TJRJ sobre a matéria, em nove 
representações de inconstitucionalidade, envolvendo os municípios de Queimados, Cabo Frio, Mesquita, 
Cordeiro, São Sebastião do Alto, Paraty, Bom Jardim, Macuco e Resende (DUARTE, Thiago Sanches; 
SANTOS, Gustavo Seabra. A Advocacia Pública Municipal no quadro constitucional das funções essenciais 
ao Estado e à Justiça: indispensabilidade de instituição, privatividade de exercício por membros da carreira 
e concretização da determinação constitucional pelos Municípios. p. 101-158. In: REIS, Vanessa Velasco 
H. B. (Coord.). Administração Pública: uma reflexão sobre desafios contemporâneos. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Multifoco, 2017, p. 127).
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Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por unani-

midade, acolheu solicitação da Associação Nacional dos Procuradores Municipais 

para determinar que os municípios fluminenses, no prazo de 180 dias assinalado 

no acordão, organizem as suas procuradorias jurídicas e atribuam, com exclusivi-

dade, as funções de consultoria jurídica e de representação, judicial e extrajudicial, 

a procuradores ocupantes de cargos efetivos previamente aprovados em concurso 

específico para o cargo.46

Em que pese o tema ainda suscitar divergências, reservadamente no âmbito 

municipal, nota-se o caminhar da doutrina e, sobretudo, da jurisprudência pelo 

reconhecimento da exclusividade das funções de advocacia pública aos advogados 

públicos investidos no cargo efetivo, com fundamento no núcleo das atividades 

desempenhadas como carreira típica e permanente de Estado, a exigir o respeito 

à meritocracia no acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CRFB).

2.6  Do déficit institucional de procuradores efetivos nos 
municípios brasileiros – levantamento do 1º Diagnóstico 
da Advocacia Pública Municipal no Brasil (2017)

O 1º Diagnóstico de Advocacia Pública Municipal no Brasil, pesquisa inédita 

realizada pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM), em 

parceria com a Herkenhoff & Prates, revelou dados surpreendentes acerca dessa 

função pública em nosso país. 

Sem dúvida, o mais assustador dos números explicita o déficit institucional 

da presença de advogados públicos efetivos nos 5.570 municípios brasileiros. 

Segundo o levantamento, 65,6% dos municípios não dispõem de um advogado 

público efetivo (Gráfico 1), ou seja, cerca de 3.654 municípios não contam, em 

seu quadro de pessoal, com a atuação de um procurador, aprovado em concurso 

público, incumbido do exercício das funções de advocacia pública.

46 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Solicitação. Processo nº 225.221-8/17. Interessado: 
Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Relator: Conselheiro Substituto Marcelo Verdini Maia. Rio 
de Janeiro, 28 de agosto de 2018. Disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo/
List#. Acesso em: 29 ago. 2018.
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Gráfico 1 – Proporção de municípios brasileiros que contam com procurador 
ativo, efetivado por meio de concurso específico para a carreira

n = 360. Erro amostral = 5%. Nível de confiança = 95%. Amostra 3 (probabilística).

Fonte: 1º Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal no Brasil | Herkenhoff & Prates (2016).

Interessante notar que o índice de institucionalização é decrescente da Região 

Sul para a Região Norte do Brasil. Veja-se:

Gráfico 2 – Proporção de municípios brasileiros que contam com procurador 
concursado para a carreira, por região geográfica

n = 360. Amostra 3 (probabilística). Erro amostral = 5%. Nível de confiança = 95%.

Fonte: 1º Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal no Brasil | Herkenhoff & Prates (2016).

Finalmente, interessante mencionar que, ao contrário do que se imaginava, 

os municípios de Pequeno Porte I e II (até 50.000 habitantes) possuem, propor-

cionalmente, menor déficit institucional, de acordo com o critério presença de um 

advogado público efetivo, do que os municípios de médio porte (50.001 a 100.000 

habitantes).
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Gráfico 3 – Proporção de municípios brasileiros que contam com procurador con-
cursado para a carreira, por porte municipal47

n = 376. Amostra 3 adicionada da amostra das 16 metrópoles brasileiras que 

integram o Diagnóstico. Erro amostral = 5%. Nível de confiança = 95%.

Fonte: 1º Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal no Brasil | Herkenhoff & Prates (2016).

Muito embora todos os municípios demandem por serviços jurídicos, em muitos 

deles há diversas funções típicas da advocacia pública cometidas a servidores pura-

mente comissionados ou a escritórios de advocacia. Assim, os dados apresentados 

mostram uma realidade extremamente preocupante, na medida em que revelam 

que, em mais da metade dos municípios brasileiros, o assessoramento jurídico 

dos entes políticos na implementação de políticas públicas conforme o direito e 

o controle da juridicidade dos atos da administração estão sendo realizados por 

servidores livremente contratados, sem qualquer estabilidade funcional e totalmente 

sujeitos às ingerências políticas.

2.7  Dos argumentos metajurídicos invocados para resistir 
à obrigatoriedade da presença de um advogado público 
efetivo nos municípios brasileiros

A doutrina e os agentes políticos opostos à obrigatoriedade de todos os 

municípios instituírem órgão de advocacia pública ou de, ao menos, disporem em 

seu quadro permanente de um advogado público efetivo apegam-se, em regra, à 

insuficiência de capacidade econômica ou ao pequeno porte populacional de parte 

de alguns municípios.

47 MENDONÇA, Clarice Corrêa de; PORTO, Nathália França Figueiredo; VIEIRA, Raphael Diógenes Serafim. Op. 
cit., p. 36.
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Considerando-se que os contra-argumentos estritamente jurídicos da tese ad-

versa foram desconstruídos no percurso deste trabalho, passa-se ao enfrentamento 

das ilações metajurídicas, as quais constituem a última resistência argumentativa.

Para arrefecer a tenacidade dos opositores, os dados obtidos no 1º Diagnóstico 

de Advocacia Pública Municipal no Brasil revelam-se fundamentais. A suposta inca-

pacidade econômica foi desarticulada a partir do cotejo entre a média dos salários 

pagos aos advogados públicos efetivos e aos advogados puramente comissionados 

nos municípios de pequeno porte.

Nessa pesquisa estatística, restou comprovado que o custo médio total de um 

advogado público puramente comissionado é superior ao de um advogado público 

efetivo nos municípios classificados pelo IBGE como de Pequeno Porte I, Pequeno 

Porte II e Médio Porte,48 consoante se depreende do seguinte gráfico:

Gráfico 4 – Valor médio da remuneração total da classe de acesso, entre municípios 
com e sem procurador concursado, por porte municipal49

*n = 267. **n = 387. Foram retiradas as não respostas.

Obs.: as categorias Metrópole e Grande Porte não foram incluídas por não disporem 

de observações suficientes para embasar a comparação.

Fonte: 1º Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal no Brasil | Herkenhoff & Prates (2016).

48 As classificações segundo o porte do município obedecem a critério fixado pelo Censo Demográfico de 
2010 do IBGE, segundo o qual os municípios de Pequeno Porte I possuem até 20.000 habitantes; os 
de Pequeno Porte II, entre 20.001 e 50.000 habitantes; e os de Médio Porte possuem entre 50.001 e 
100.000 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATíSTICA – IBGE. Censo Demográfico 
2010: características gerais da população. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: http://www.ibge.
gov.br. Acesso em: 03 jan. 2018).

49 MENDONÇA, Clarice Corrêa de; PORTO, Nathália França Figueiredo; VIEIRA, Raphael Diógenes Serafim. Op. 
cit., p. 61.
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A interpretação desses dados inéditos permite concluir que a opção de contratar 

advogados extraquadros em detrimento de servidor efetivo, aprovado em concurso 

público, se revela contrária à economicidade. 

A comparação de custo entre servidores públicos efetivos e escritórios de 

advocacia não será objeto deste estudo, pois a atividade desempenhada recai sobre 

serviços distintos. Enquanto o advogado público efetivo realiza funções rotineiras 

e permanentes da administração, a contratação de escritório de advocacia apenas 

se justifica para a prestação de serviços jurídicos singulares (artigos 13, V, e 25, 

II, da Lei nº 8.666/93).50

Convém assinalar que a Instrução Normativa nº 03, de 2016, do Tribunal de 

Contas do Estado de Alagoas, ao reconhecer a exclusividade das funções de advocacia 

pública para advogados públicos efetivos, traz como uma das justificativas o fato 

de “que os custos de contratação de escritórios de advocacia e de contabilidade 

são, via de regra, maiores do que a remuneração fixada para os cargos públicos 

efetivos de Procurador Municipal e Contador, não havendo, assim, justificativa 

econômica para a não criação e provimento destes cargos”.51

De outra sorte, o argumento segundo o qual um pequeno município não de-

mandaria a prestação de serviços jurídicos também se revela insidioso. Todos os 

5.570 municípios brasileiros, desde o menos populoso (Serra da Saudade/MG)52 

ao mais populoso (São Paulo/SP),53 dispõem do mesmo acervo de competências 

administrativas e legais outorgadas pela Carta Magna.

Se a Constituição Federal estabeleceu sua organização político-administrativa 

pautada no federalismo simétrico, a igualdade jurídica deve ser observada tanto no 

plano vertical como no horizontal. Tal ideário seria rompido na hipótese de entes 

do mesmo plano federativo não desfrutarem de idênticas competências.

Assim, o tamanho da sua população, do seu território ou do orçamento público 

é característica que não implica em maior ou menor outorga de competências aos 

50 Para aprofundamento da questão, confira-se o artigo Procurador municipal deve ser regra, escritório a exceção 
(VIEIRA, Raphael Diógenes Serafim. Procurador municipal deve ser regra, escritório a exceção. Disponível 
em: https://www.jota.info/artigos/procurador-municipal-deve-ser-regra-escritorio-a-excecao-28062017. 
Acesso em: 19 jan. 2018).

51 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Instrução Normativa nº 003, de 05 de julho de 2016. 
Dispõe sobre a realização dos serviços contábeis e jurídicos no âmbito da Administração Municipal alagoana. 
Disponível em: https://apromal.org.br/wp-content/uploads/2016/07/DiarioEletronico08072016-TCE-AL.
ass_.pdf. Acesso em: 09 jan. 2018).

52 Segundo consulta realizada no sítio eletrônico do IBGE, o município Serra da Saudade (MG), que possuía 
população de 815 pessoas no último Censo (2010), possui a população estimada de 812 pessoas para 
2017 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATíSTICA – IBGE. Cidades: panorama. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/serra-da-saudade/panorama. Acesso em: 06 jan. 2018). 

53 Segundo consulta realizada no sítio eletrônico do IBGE, o município de São Paulo (SP), que possuía população 
de 11.253.503 pessoas no último Censo (2010), possui a população estimada de 12.106.920 pessoas 
para 2017 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATíSTICA – IBGE. Cidades: panorama. Disponível 
em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama. Acesso em: 06 jan. 2018). 
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municípios no texto constitucional, motivo pelo qual todos os municípios têm a 

obrigação de prestar os mesmos serviços públicos e de legislar sobre idênticas 

matérias. 

Para fins metodológicos, tome-se o exemplo do menor município do Brasil, 

Serra da Saudade (MG). A partir de consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais, identificou-se a existência de 79 processos judiciais 

em que o município Serra da Saudade figura como parte formal,54 dos quais 56 

(cinquenta e seis)55 tramitam em primeira instância e 23 (vinte e três)56 em segunda 

instância. Indubitavelmente, o acervo judicial do menor município do Brasil requer 

a presença de um advogado público efetivo.

Outrossim, a Constituição Federal outorgou diversas competências adminis-

trativas a todos os municípios, a teor do artigo 30, como instituir e arrecadar os 

tributos; prestar serviços públicos de educação fundamental e educação infantil57 

saúde, coleta de lixo e de resíduos sólidos e transporte coletivo; e promover o 

ordenamento territorial. Para implantar essas políticas públicas, operadas pela 

54 Pesquisa processual, pelo critério “nome da parte”, com busca pelo nome “Município Serra da Saudade”, 
realizada no sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A ferramenta dá acesso apenas aos processos 
movimentados nos últimos 30 dias. Diante dessa limitação temporal, pode-se deduzir que o acervo judicial 
desse município é bem superior ao indicado na consulta.

55 Os resultados obtidos na referida consulta em primeira instância foram os seguintes: 023203000006-
0; 023203000815-4; 023203000819-6; 023203000821-2; 023203002407-8; 023203002409-
4; 023203003325-1; 023204006126-8; 023204006905-5; 023204007716-5; 023205008530-6; 
023205009741-8; 023205009917-4; 023205010377-8; 023205011137-5; 023205011321-5; 
023205011403-1; 023206011667-9; 023206013002-7; 023207016706-8; 023208018462-4; 023208019154-
6; 023209021604-4; 023209022665-4; 023209022675-3; 023209022677-9; 023209022775-1; 
0006567-47.2010.8.13.0232; 0009975-46.2010.8.13.0232; 0016861-27.2011.8.13.0232; 
0018198-51.2011.8.13.0232; 0018388-14.2011.8.13.0232; 0020293-54.2011.8.13.0232; 
0020301-31.2011.8.13.0232; 0020319-52.2011.8.13.0232; 0020327-29.2011.8.13.0232; 
0020335-06.2011.8.13.0232; 0020343-80.2011.8.13.0232; 0020350-72.2011.8.13.0232; 
0020368-93.2011.8.13.0232; 0023693-76.2011.8.13.0232; 0025821-69.2011.8.13.0232; 
0007454-60.2012.8.13.0232; 0017485-08.2013.8.13.0232; 0015427-61.2015.8.13.0232; 
0022860-19.2015.8.13.0232; 0016985-34.2016.8.13.0232; 0003189-39.2017.8.13.0232; 
0010325-87.2017.8.13.0232; 0016918-35.2017.8.13.0232; 0023419-05.2017.8.13.0232; 
0023435-56.2017.8.13.0232; 0023450-25.2017.8.13.0232; 0023476-23.2017.8.13.0232; 0023492-
74.2017.8.13.0232; e 0023518-72.2017.8.13.0232 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
– TJ/MG. Pesquisa Processual. Disponível em: http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/processos/andamento-
processual/#.WmNxKTdG3IW. Acesso em: 1º jan. 2018).

56 Os resultados obtidos na consulta em segunda instância foram os seguintes: 1.0000.00.060537-8/000; 
1.0000.00.259229-3/000; 1.0000.07.462254-9/000; 1.0232.03.000821-2/001; 1.0232.03.002407-
8/001; 1.0232.05.009741-8/001; 1.0232.05.009741-8/002; 1.0232.05.010039-4/001; 
1.0232.05.011137-5/001; 1.0232.06.013569-5/003; 1.0232.06.013569-5/001; 1.0232.06.013569-
5/002; 0261879-41.2010.8.13.0000; 0005619-08.2010.8.13.0232; 0005619-08.2010.8.13.0232; 
0477907-03.2010.8.13.0000; 0018198-51.2011.8.13.0232; 0018198-51.2011.8.13.0232; 0025821-
69.2011.8.13.0232; 0022860-19.2015.8.13.0232; e 0003189-39.2017.8.13.0232 (TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TJ/MG. Pesquisa Processual. Disponível em: http://www.tjmg.
jus.br/portal-tjmg/processos/andamento-processual/#.WmNxKTdG3IW. Acesso em: 1º jan. 2018).

57 CRFB. Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração 
seus sistemas de ensino. [...] §2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil. §3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 
médio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
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burocracia necessária para a accountability, os agentes políticos socorrem-se 

inevitavelmente do adequado assessoramento jurídico do advogado público.58 

Por fim, no exercício de consultoria e de assessoramento jurídico da admi-

nistração, o advogado público efetivo controla a juridicidade dos atos e contratos 

administrativos para que a implantação das políticas públicas aconteça em total 

conformidade com a Constituição e com os princípios republicanos do Estado 

Democrático de Direito.

Dessarte, mesmo em se tratando do menor município do Brasil, é inarredável 

que a complexa gama de serviços públicos prestados e a presença de considerável 

número de processos judiciais demandem a presença permanente de pelo menos 

um advogado público. 

O fato de todos os municípios brasileiros disporem de acervo consultivo e 

contencioso, qualquer que seja seu porte populacional, requer a prestação de 

serviços jurídicos por um profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB).59 Some-se a isso a equivalência existente entre o custo de advogados públi-

cos efetivos e comissionados nos pequenos municípios, já referida, e não subjaz 

argumento válido para impedir que todos os municípios brasileiros disponham de, 

pelo menos, um advogado público efetivo.

Superados os entraves jurídicos, econômicos e organizativos à tese principal 

defendida neste trabalho, proceder-se-á ao exame crítico da Proposta de Súmula 

Vinculante nº 18, a qual versa justamente sobre a exclusividade das funções de 

advocacia pública por advogados efetivos. Após a análise, será sugerido o aperfei-

çoamento do texto para estender a necessidade de ao menos um advogado público 

efetivo a todos os municípios brasileiros.

3 Da Proposta de Súmula Vinculante nº 18

Súmula vinculante é “o instrumento que permite ao Supremo Tribunal Federal 

padronizar a exegese de uma norma jurídica controvertida, evitando insegurança 

e disparidade de entendimento em questões idênticas”.60 O estudo da natureza 

58 Há casos, até mesmo, que a própria lei previu a participação obrigatória do advogado público efetivo, como 
nos processos licitatórios para aquisição de bens, produtos e serviços, como previamente à celebração 
de contratos, convênios e ajustes realizados pela Administração, casos em que é obrigatória a oitiva da 
assessoria jurídica do ente (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

59 Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são 
privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),

 § 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se 
subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria 
Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.

60 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. 
p. 1.334.
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jurídica da súmula vinculante constitui tema extremamente rico na doutrina, mas, 

por seu tratamento teórico não constituir objeto central deste estudo, passa-se ao 

exame das repercussões desse instituto sobre o tema investigado. 

3.1 A PSV nº 18 e a realidade da advocacia pública municipal 

A UNAFE apresentou proposta que visa à edição de súmula vinculante com 

a seguinte sugestão originária de verbete: “O exercício das funções da Advocacia 

Pública, na União, nos Estados e nos Municípios, nestes onde houver, constitui 

atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos a teor dos artigos 131 e 132 

da Constituição Federal de 1988”.61

A usurpação das funções de advogado público efetivo ainda constitui realidade 

em todas as esferas federativas, a demandar edição de súmula vinculante. Se nem 

mesmo a Advocacia-Geral da União, com densa organicidade, foi capaz de coibir 

integralmente essa prática, imagine-se o grau de disseminação da conduta nos 

municípios brasileiros, dos quais 65,6% não contam com um procurador efetivo 

sequer. 

Diga-se que, em cerca de dois terços dos municípios em que há ao menos um 

advogado efetivo, este divide suas incumbências com causídicos não concursados. 

Apenas no terço restante é plenamente respeitada a tese de que as atribuições da 

advocacia pública municipal devem ser exclusivamente conferidas a procuradores 

efetivados por meio de concurso público específico para o cargo. Isso representa, 

aproximadamente, 657 municípios num universo de 5.570, ou 11,8% do total. Veja-se:

Gráfico 5 – Distribuição percentual dos municípios em que o procurador 
concursado divide as atribuições do cargo com profissionais não concursados

6262

n  = 429. Responderam somente os municípios com procurador concursado.

Fonte: 1º Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal no Brasil | Herkenhoff & Prates (2016).

61 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Projeto de Súmula Vinculante nº 18. União dos Advogados Públicos Federais 
do Brasil (UNAFE). Disponível em: http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/
ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2667247. Acesso em: 19 jan. 2018.

62 MENDONÇA, Clarice Corrêa de; PORTO, Nathália França Figueiredo; VIEIRA, Raphael Diógenes Serafim. Op. 
cit., p. 44.
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Inobstante a primogenia da função de advogado público no Brasil possa ser 

atribuída ao cargo de procurador municipal,63 depreende-se dos dados inéditos 

resultantes do 1º Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal no Brasil que o déficit 

institucional da carreira é extremamente preocupante. Seguramente, essa realidade 

enfraquece a simetria do federalismo brasileiro e, sobretudo, os pilares em que se 

assenta o Estado Democrático de Direito, cuja preservação requer o fortalecimento 

de instituições jurídicas técnicas e permanentes. 

Por isso mesmo, louva-se a iniciativa constante da PSV nº 18, que procura 

minorar o déficit institucional apresentado. Nada obstante, o teor do texto apresen-

tado não soluciona satisfatoriamente o problema verificado neste estudo. 

Isso posto, deve-se tecer duas considerações sobre a proposta de súmula 

vinculante sub examine: i) quanto à disciplina acerca da estruturação do órgão de 

advocacia pública no âmbito dos municípios; ii) quanto à sua forma de prestação.

Primeiramente, deve-se mencionar que a UNAFE, entidade de classe repre-

sentativa de advogados públicos federais, não detém legitimidade universal para 

apresentar proposta de súmula vinculante. A sua legitimidade é classificada como 

setorial e, portanto, está adstrita à demonstração de pertinência temática de seus 

objetivos institucionais, os quais, a teor do seu estatuto (art. 4º, VIII), cingem-se à 

representação e defesa dos seus filiados.64 Daí, decorre que o trecho que dispõe 

sobre a advocacia pública municipal desborda do seu poder de iniciativa.65 

Dito isso, deve-se perscrutar qual seria o tratamento constitucionalmente ade-

quado a ser dispensado à função de advocacia pública municipal em conformidade 

com a linha de raciocínio desenvolvida neste trabalho. 

63 Segundo Leonardo Sales de Aguiar, “o Foral de Olinda de 1537 é o documento mais antigo relativo à cidade 
de Olinda e é o único foral conhecido do país. Ocorre que, analisando o pergaminho escrito no longínquo ano 
de 1537, constatamos o registro da evidente existência do cargo de ‘Procurador do Conselho da Villa de 
Olinda’, então ocupado pelo Dr. Simão Paes. Portanto, décadas antes do Regimento de 7 de março de 1609, 
aludido acima, já existiam registros da atuação dos Procuradores ‘Municipais’ de Olinda” (AGUIAR, Leonardo 
Sales de. Procurador Municipal: meio milênio de fortalecimento da Advocacia Pública nacional. Disponível 
em: http://aapbh.com.br/attachments/article/56/procuradormunicipal_artigo_origem_leonardoaguiar.pdf. 
Acesso em: 19 jan. 2018).

64 UNIÃO DOS ADVOGADOS PúBLICOS FEDERAIS DO BRASIL – UNAFE. Estatuto Social da UNAFE. Brasília: 
2006. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=655794. Acesso 
em: 03 jan. 2018.

65 Em reforço, Leonardo Vizeu: “À semelhança do que ocorre com o processo objetivo de controle de consti-
tucionalidade, nos termos em que se consolidou a jurisprudência evolutiva do Supremo Tribunal Federal 
impondo o critério limitativo da demonstração de pertinência temática como forma de se restringir o número 
de demandas perante a referida corte, dever-se-á adotar, salvo melhor juízo, o mesmo critério no que se 
refere à propositura de súmulas vinculantes” (FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Súmula vinculante e a Lei 
nº 11.417/2006: apontamentos para compreensão do tema. Disponível em: http://jus.com.br/revista/
texto/9400. Acesso em: 27 dez. 2017).
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3.2 Da sugestão de modificação da PSV nº 18

A possibilidade de aperfeiçoamento da redação do verbete está aberta, pois, 

além da irregularidade do excerto no que toca às procuradorias municipais, nada 

obsta que o próprio STF, de ofício,66 aprimore o texto do enunciado de súmula para 

estender o mesmo tratamento dispensado à advocacia pública da União e dos estados 

aos municípios, declarando o seu exercício como privativo de advogados efetivos.

Assim, para se evitar o desalinho constitucional, sugere-se suprimir a expres-

são “nestes onde houver” e, ainda, incluir o ente “Distrito Federal”, além do “art. 

37, II, da CRFB” como preceito fundador do enunciado, para que o verbete passe 

a dispor da seguinte redação: “O exercício das funções da Advocacia Pública, na 

União, nos Estados, Distrito Federal e nos Municípios constitui atividade exclusiva 

dos advogados públicos efetivos, a teor dos artigos 37, II, 131 e 132 da Consti-

tuição Federal de 1988”.

4 Conclusões

O presente artigo demonstra que o exercício das funções da advocacia pública 

na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios constitui atividade 

exclusiva dos advogados públicos efetivos. Ao longo da pesquisa, obteve-se uma 

série de conclusões parciais, que, reunidas, confluem para atingir e reforçar o seu 

resultado final, sumariadas do seguinte modo:

1. Com o advento da Constituição de 1988, os municípios foram alçados à 

condição de entes da federação. Isso implica na sua igualdade em relação 

à União, estados e Distrito Federal, por força do próprio texto constitucional, 

que assegurou autonomia a todos na mesma medida (art. 18 da CRFB).

2. O princípio do federalismo confere aos entes de segundo e terceiro 

graus a necessária autonomia para se auto-organizarem na busca do 

desenvolvimento social desejado. Ao mesmo tempo, limita essa autonomia 

mediante a imposição de alguns paradigmas constitucionais que, à simetria 

da organização federal, devem ser obrigatoriamente adotados pelos demais 

componentes da federação.

3. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através 

de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, 

cabendo-lhe, ainda, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico 

66 O art. 2º, caput, da Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006, confere ao STF o poder para, de ofício, 
editar o enunciado de súmula vinculante e, na esteira do brocardo latino “in eo quod plus est semper inest 
et minus” (quem pode o mais, pode o menos), dispõe, mutatis mutandis, do poder para realizar ajustes e 
modificações que julgar convenientes.
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do Poder Executivo. Pelo princípio da simetria, as constituições estaduais e as 

leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios devem criar os respectivos 

órgãos de advocacia pública, incumbidos das mesmas atribuições e seguindo 

o mesmo arquétipo institucional desenhado na matriz da Carta Magna.

4. Inobstante a imposição constitucional a todos os entes da federação 

de criarem seus respectivos órgãos de advocacia pública, preserva-se 

insofismável a tese de que o exercício das funções da advocacia pública, em 

todas as unidades federativas, constitui atividade exclusiva de advogados 

públicos efetivos, pois:

4.1. as funções de advocacia pública integram o núcleo duro doutrinária 

e jurisprudencialmente denominado de “carreira típica de Estado”, 

exclusivamente desempenháveis por servidores públicos efetivos 

organizados em carreira; 

4.2. as prerrogativas de “independência técnica” e “inviolabilidade por seus 

atos e manifestações no exercício da profissão”, asseguradas a todos 

os advogados pelo art. 134 da Constituição Federal e pelo Estatuto da 

Advocacia, não são suficientes para credenciar o exercício das funções 

de advocacia pública a qualquer causídico, pois tal independência é 

insuficiente se não dotada dos mecanismos jurídicos eficazes para 

lhe emprestar concretude;

4.3. apenas os advogados públicos titulares de cargo de provimento 

efetivo, aprovados em concurso público de provas e títulos (art. 37, 

II, da CRFB), são dotados dos instrumentos jurídicos capazes de 

lhes assegurar a necessária imparcialidade no exercício da função. 

Além das prerrogativas profissionais mencionadas no item anterior, 

o regime jurídico constitucional aplicável aos cargos públicos efetivos 

assegura-lhes a estabilidade funcional no serviço público (art. 41, 

caput e §1º, da CRFB), preservando-os de exoneração ad nutum após 

manifestação jurídica que, inobstante bem fundamentada, desagrade 

a vontade do agente político;

4.4. todos os municípios brasileiros, independentemente do seu porte 

populacional, dimensão territorial e orçamento, têm o dever de dispor, 

no seu quadro de pessoal permanente, de pelo menos um advogado 

público efetivo, pois os argumentos metajurídicos de inexpressividade 

de demandas ou de insuficiência de recursos mostram-se insuficientes 

para desincumbi-los dessa obrigação constitucional, consoante 

demonstrado pelo 1º Diagnóstico de Advocacia Pública Municipal no 

Brasil e pelos argumentos tecidos neste trabalho.
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5. Como resultado das conclusões obtidas neste trabalho, conclui-se que a 

Proposta de Súmula Vinculante nº 18, de autoria da União dos Advogados 

Públicos Federais do Brasil (UNAFE), apesar de representar medida de 

inegável importância, deve ter seu texto aprimorado para suprimir a ressalva 

imposta ao municípios quanto à exclusividade do exercício das funções de 

advocacia pública, pois:

5.1. A UNAFE, sucedida pela ANAFE, não dispõe de legitimidade específica 

para propor enunciado normativo que discipline a estrutura e organização 

da advocacia pública dos demais entes da federação;

5.2. A redação originária da PSV nº 18 revela parcial inconstitucionalidade, 

consoante restou demonstrado. Assim, sugere-se sua alteração, de 

ofício, pelo Supremo Tribunal Federal, para suprimir a expressão “nestes 

onde houver” e, ainda, incluir o ente “Distrito Federal”, além, finalmente, 

do “art. 37, II, da CRFB” como preceito fundador do enunciado. Dessarte, 

sugere-se que o verbete passe a dispor da seguinte redação: “O exercício 

das funções da Advocacia Pública, na União, nos Estados, no Distrito 

Federal e nos Municípios constitui atividade exclusiva dos advogados 

públicos efetivos a teor dos artigos 37, II, 131 e 132 da Constituição 

Federal de 1988”.

Inegavelmente, o tema reclama mais aprimorada reflexão, seja para reforço 

da tese ora defendida, seja para construção de contra-argumentos mais sólidos. 

Desde já, convidam-se os pares para dedicação a essa tarefa, a partir de salutar 

exercício da dialética jurídica.

The exercise of the public advocacy functions as an exclusive activity of civil servant public lawyers

A rereading of the Federal Supreme Court Proposta de Súmula Vinculante (Binding Precedent) nº 
18 in the light of data published in the 1st Municipal Public Advocacy Diagnosis in Brazil (2018)

Abstract: This article aims to demonstrate that the exercise of the public advocacy functions, in all 
political entities, should be developed exclusively by civil servants. The very nature of the subject is 
practical, as proved by the discussions concerning PSV (Proposta de Súmula Vinculante - Binding 
Precedent) nº 18. In spite of its mentioning such exclusiveness, it does not oblige the municipalities 
which have not organized their attorney offices to follow the decision. Such statement will be questioned 
on the basis of: i) the symmetry and the equality principles among the federation entities; ii) the fact 
that the public advocacy constitutes a typical State career that claims for inviolability, effectiveness 
and qualified functional stability; iii) the conclusions reached by the 1st Municipal Public Advocacy 
Diagnosis in Brazil, which show it is more economical to carry out the tender procedure in order to hire 
a civil servant lawyer than to maintain an office commissioned worker; iv) the adequate development 
of municipal administrative competence outlined in the Constitution always requiring juridical activities 
of internal control of legality. Subsequently, PSV nº 18 will be critically analysed and an ex officio 
amendment by the Federal Supreme Court will be suggested in order to exclude the remark of the 
original text and consign: “The exercise of the Public Advocacy functions, in the Federation, in the 
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States, in Federal District and in the Municipalities is to be exclusively held by civil servant lawyers 
according to the articles 37, II, 131 and 132 of the 1988 Federal Constitution.

Keywords: Municipal public advocacy. Civil servant. Equality. Symmetry: typical State career.

Referências
AGUIAR, Leonardo Sales de. Procurador Municipal: meio milênio de fortalecimento da Advocacia 
Pública nacional. Disponível em: http://aapbh.com.br/attachments/article/56/procuradormuni-
cipal_artigo_origem_leonardoaguiar.pdf. Acesso em: 19 jan. 2018.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS PúBLICOS FEDERAIS – ANAFE. Notícias. Palestra Magna: 
Bandeira de Mello defende Advocacia Pública de Estado. 18 out. 2012. Disponível em: http://
anafenacional.org.br/palestra-magna-bandeira-de-mello-defende-advocacia-publica-de-estado/. 
Acesso em: 10 jan. 2018. 

ARAúJO, Luiz Alberto David de; NUNES JúNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 29. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2012.

BINENBOJM, Gustavo. Do parecer no tocante à constitucionalidade de dispositivos do Projeto de 
Lei Complementar nº 205, de 2012, que tem por objetivo modificar a Lei Orgânica da Advocacia-
Geral da União (Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993), de 26 de março de 2013. 
Disponível em: http://www.anajur.org.br/downloads/artigos/parecer-dr-gustavo-plp-205-2012.
pdf. Acesso em: 19 jan. 2018.

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010.

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 11. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Iuris, 2018.

BRASIL. Constituição (1824). Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso 
em: 09 jan. 2018.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 
de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 19 jan. 2018.

BRASIL. Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 jul. 1994. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8906.htm. Acesso em: 19 jan. 2018.

BRASIL. Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006. Regulamenta o art. 103-A da Constituição 
Federal e altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e 
o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 dez. 2006. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11417.htm. Acesso em: 19 jan. 2018.

RPGM_01_MIOLO.indd   287 22/09/2022   16:09:08



288 RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 255-290, jul. 2021/jun. 2022

RAPHAEL DIÓGENES SERAFIM VIEIRA

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Projeto de Súmula Vinculante nº 18. União dos Advogados 
Públicos Federais do Brasil (UNAFE). Disponível em: http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/
jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2667247. 
Acesso em: 19 jan. 2018.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) nº 864.458/MG (Minas Gerais). 
Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Pesquisa de Jurisprudência, Decisão Monocrática, 14 de abril 
de 2016. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.
asp. Acesso em: 19 jan. 2018.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 759.931/
ES (Espírito Santo). Relator: Ministro Roberto Barroso. Pesquisa de Jurisprudência, Decisão 
Monocrática, 09 de dezembro de 2014. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/
pesquisarJurisprudencia.asp. Acesso em: 19 jan. 2018.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 873.745/
MG (Minas Gerais). Relator: Ministro Roberto Barroso. Pesquisa de Jurisprudência, Decisão 
Monocrática, 20 de março de 2015. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/
pesquisarJurisprudencia.asp. Acesso em: 19 jan. 2018.

BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Instrução Normativa nº 003, de 05 de julho de 
2016. Dispõe sobre a realização dos serviços contábeis e jurídicos no âmbito da Administração 
Municipal alagoana. Disponível em: https://apromal.org.br/wp-content/uploads/2016/07/
DiarioEletronico08072016-TCE-AL.ass_.pdf. Acesso em: 09 jan. 2018.

BRASIL. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Solicitação. Processo nº 225.221-8/17. 
Interessado: Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Relator: Conselheiro Substituto 
Marcelo Verdini Maia. Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2018. Disponível em: https://www.tce.
rj.gov.br/consulta-processo/Processo/List#. Acesso em: 29 ago. 2018.

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 9 ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28 ed., atual. e ampl. Rio 
de Janeiro: Atlas, 2015.

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CFOAB. Notícias. Conselho 
Federal traça diretriz em defesa da advocacia pública, 06 nov. 2012. Disponível em: http://www.
oab.org.br/noticia/24762/conselho-federal-traca-diretriz-em-defesa-da-advocacia-publica. Acesso 
em: 09 jan. 2018.

DA SILVA, Anderson Santos. O Conteúdo Constitucional do Princípio Federativo. Revista Jurídica da 
Presidência da República, vol. 15, nº 106. Brasília: Centro de Estudos Jurídicos da Presidência da 
República, 2013. Disponível em: https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/issue/
viewIssue/15/11. Acesso em: 05 jan. 2018.

DUARTE, Thiago Sanches; SANTOS, Gustavo Seabra. A Advocacia Pública Municipal no quadro 
constitucional das funções essenciais ao Estado e à Justiça: indispensabilidade de instituição, 
privatividade de exercício por membros da carreira e concretização da determinação constitucional 
pelos Municípios. In: REIS, Vanessa Velasco H. B. (Coord.). Administração Pública: uma reflexão 
sobre desafios contemporâneos. 1. ed. Rio de Janeiro: Multifoco, 2017.

ESPíRITO SANTO. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 0000159-27.2012.8.08.0000 (100.12.000159-7). Relator: Desembargador Sérgio Bizzoto 
Pessoa de Mendonça. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdão, 21 de junho de 2012. Disponível 
em: http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/cons_jurisp.cfm. 
Acesso em: 19 jan. 2018.

FERREIRA, Marcelo Dias. Carreiras típicas do Estado: profissionalização do serviço público e 
formação do núcleo estratégico. Disponível em: http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_
artigos_leitura&artigo_id=1965&revista_caderno=4. Acesso em: 08 jan. 2018.

RPGM_01_MIOLO.indd   288 22/09/2022   16:09:08



289RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 255-290, jul. 2021/jun. 2022

O EXERCíCIO DAS FUNÇÕES DA ADVOCACIA PúBLICA COMO ATIVIDADE EXCLUSIVA DOS ADVOGADOS...

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Súmula vinculante e a Lei nº 11.417/2006: apontamentos para 
compreensão do tema. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/9400. Acesso em: 27 
dez. 2017.

FREITAS, Juarez. O Princípio da Estabilidade do Servidor Público: exegese sistemática dos arts. 
41 e 169 da Constituição Federal. Revista da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, 
Porto Alegre: PGM, v. 11, n. 12, set. 1998. Disponível em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/
pgm/default.php?p_secao=72. Acesso em: 19 jan. 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATíSTICA – IBGE. Censo Demográfico 2010: 
características gerais da população. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: http://www.ibge.
gov.br. Acesso em: 03 jan. 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATíSTICA – IBGE. Cidades: panorama. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/serra-da-saudade/panorama. Acesso em: 06 jan. 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATíSTICA – IBGE. Cidades: panorama. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama. Acesso em: 06 jan. 2018.

MADUREIRA, Cláudio. Advocacia Pública. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

MARQUES, Mauro Luiz Campbell. (As)simetrias no Federalismo Brasileiro. In: LEITE, George 
Salomão; LEITE, Glauco Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Ontem, 
os Códigos! Hoje, as Constituições: homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2016.

MARRAFON, Marco Aurélio. Federalismo brasileiro: reflexões em torno da dinâmica entre autonomia 
e centralização. In: CLÉVE, Clèmerson Merlin (Coord.). Direito Constitucional Brasileiro – organização 
do Estado e dos Poderes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MENDONÇA, Clarice Corrêa de; PORTO, Nathália França Figueiredo; VIEIRA, Raphael Diógenes 
Serafim. 1º Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal no Brasil. Belo Horizonte: Fórum; Herkenhoff 
& Prates, 2018.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. As funções essenciais à justiça e as procuraturas 
constitucionais. Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro: Procuradoria Geral do Estado, v. 45, 1992.

MOURÃO, Carlos Figueiredo. A advocacia pública como instituição de controle interno da 
Administração. In: GUEDES, Jefferson Carús; MOESSA, Luciane (Coord.). Advocacia de Estado: 
questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça: estudos em homenagem a 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto e José Dias Toffoli. Belo Horizonte: Fórum, 2009.

NERY, Cristiane da Costa. A constitucionalização da carreira do procurador municipal: função 
essencial e típica de Estado. Revista Interesse Público, Belo Horizonte, v. 12, n. 60, mar./abr. 2010.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 2 ed., rev., atual. e ampl. 
Rio de Janeiro: Forense, 2014.

PINHO, Américo Andrade; ROSSATO, Luciano Alves; SILVA, Nelson Finotti. Manual do Procurador 
do Estado. Salvador: JusPodivm, 2014.

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Representação de 
Inconstitucionalidade nº 0032449-21.2014.8.19.0000/RJ (Rio de Janeiro). Relator: Desembargador 
Marcus Quaresma Ferraz. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdão, 25 de maio de 2015. Disponível 
em: http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx. Acesso em: 19 jan. 2018.

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Representação de 
Inconstitucionalidade nº 0032449-21.2014.8.19.0000/RJ (Rio de Janeiro). Relator: Desembargador 
Marcus Quaresma Ferraz. Pesquisa de Jurisprudência, Petição nº 3204/2015.00106419, 09 de 
março de 2015. Disponível em: http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx. 
Acesso em: 19 jan. 2018.

RPGM_01_MIOLO.indd   289 22/09/2022   16:09:08



290 RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 255-290, jul. 2021/jun. 2022

RAPHAEL DIÓGENES SERAFIM VIEIRA

SOUTO, Marcos Juruena Villela. O papel da Advocacia Pública no controle da legalidade da 
administração. Revista Interesse Público, Belo Horizonte: Fórum, v. 6, n. 28, nov. 2004. Disponível 
em: www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/19859-19860-1-PB.pdf. Acesso em: 01 jan. 
2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TJ/MG. Pesquisa Processual. Disponível 
em: http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/processos/andamento-processual/#.WmNxKTdG3IW. 
Acesso em: 1º jan. 2018.

UNIÃO DOS ADVOGADOS PúBLICOS FEDERAIS DO BRASIL – UNAFE. Estatuto Social da 
UNAFE. Brasília: 2006. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=TP&docID=655794. Acesso em: 03 jan. 2018.

VIEIRA, Raphael Diógenes Serafim. Procurador municipal deve ser regra, escritório a exceção. 
Disponível em: https://www.jota.info/artigos/procurador-municipal-deve-ser-regra-escritorio-a-
excecao-28062017. Acesso em: 19 jan. 2018. 

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

VIEIRA, Raphael Diógenes Serafim. O exercício das funções da advocacia pública 
como atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos: uma releitura da 
Proposta de Súmula Vinculante nº 18 do STF à luz dos dados publicados no 
1º Diagnóstico de Advocacia Pública Municipal no Brasil (2019). Revista da 
Procuradoria Geral do Município de Niterói, Belo Horizonte, ano 01, n. 01,  
p. 255-290, jul. 2021/jun. 2022. 

Recebido em: 03.05.2021
Aprovado em: 11.2021

RPGM_01_MIOLO.indd   290 22/09/2022   16:09:08



291RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 291-309, jul. 2021/jun. 2022

Dever de agir e precaução: uma 
análise à luz da tese fixada no 
julgamento de constitucionalidade da 
MP nº 966/2020 pelo STF

Eduardo Faria Fernandes
Doutorando em Direito do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio 
de Sá. Mestre em Direito Constitucional pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Federal Fluminense. Pós-Graduado em Direito pela Escola de Magistratura do Estado do 
Rio de Janeiro. Graduado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito. Procurador do 
Município de Niterói. Advogado. E-mail: efariafernandes@gmail.com.

Resumo: Este artigo tem por objeto a tese fixada pelo STF no julgamento da ADI nº 6.421, que, para 
fins de imputação de responsabilidade pessoal aos agentes públicos, parametrizou a caracterização de 
erro grosseiro no bojo de políticas públicas desenvolvidas para o enfrentamento dos desdobramentos 
sanitários e econômicos da pandemia de COVID-19. Por sua vez, o objetivo é debater como a tese fixada 
tende a ser interpretada à luz da jurisprudência do STF a respeito da aplicação do princípio da precaução.
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seiro.

Sumário: 1 Considerações iniciais – 2 O estado de incerteza provocado pela pandemia de COVID-19 e o 
dever de agir do administrador público – 3 O erro grosseiro e sua interpretação conforme a Constituição 
no julgamento da constitucionalidade da MP nº 966/2020 pelo STF – 4 O princípio da precaução 
como vetor interpretativo para a identificação de erro grosseiro em políticas públicas no contexto da 
pandemia de COVID-19 – 5 O princípio da precaução como critério para o gerenciamento de risco nas 
escolhas públicas – Referências

1 Considerações iniciais

No Estado Democrático de Direito brasileiro, a atribuição subjetiva da autoria 

das decisões é assinalada às instituições, e não aos agentes da administração 

operando na situação em concreto. Todavia, a teoria não deve ocultar – e os órgãos 

de controle não nos deixam iludir – que, na prática, as políticas públicas são a 

externalização de processos complexos desenvolvidos por servidores públicos. 

Para o mal ou para o bem, em qualquer caso, são estes últimos os responsáveis 

pelos resultados dos atos que praticam. 

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.11
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Por conseguinte, embora a preocupação com o acerto seja uma constante 

nas fileiras da administração pública, o risco de responsabilização pessoal, ainda 

que excepcional em nossa ordem jurídica, é como a espada de Dâmocles a pairar 

sobre as cabeças das autoridades a cada decisão.

Este artigo tem por objeto a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento da constitucionalidade da Medida Provisória nº 966/2020, que, para 

fins de imputação de responsabilidade pessoal aos agentes públicos, parametrizou 

a caracterização de erro grosseiro no bojo de políticas públicas voltadas ao enfren-

tamento dos desdobramentos da pandemia de COVID-19. Diante da vinculação da 

caracterização de erro grosseiro à inobservância dos princípios constitucionais da 

precaução e da prevenção, a regularidade das escolhas administrativas relaciona-

das à pandemia de COVID-19 passa a estar atrelada à adequada observância dos 

referidos princípios nos casos concretos.

Nesse contexto, a investigação da jurisprudência do STF acerca da aplicação 

do princípio da precaução adquire especial relevância para o gestor público, que 

precisa administrar os riscos de cada decisão, de forma a equilibrar seu dever de 

agir e o compromisso com a devida precaução. 

Do ponto de vista metodológico, o artigo adota uma abordagem descritiva 

acerca dos fundamentos da tese formulada pelo STF no julgamento das ADIs que 

questionaram a constitucionalidade da MP nº 966/2020 para, a seguir, desenvolver, 

à luz do método crítico-dialético, uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal a respeito da aplicação do princípio da precaução. 

Anote-se que, conquanto o STF tenha vinculado a caracterização de erro gros-

seiro cometido no enfrentamento das consequências da pandemia de COVID-19 à 

observância dos princípios da prevenção e da precaução, na delimitação do objeto 

deste artigo entendeu-se que, por estar a ideia de prevenção umbilicalmente liga-

da a relações causais de efeitos conhecidos, enquanto não for possível afirmar 

como um mínimo de certeza científica quais as melhores práticas no combate ao 

coronavírus, assume maior relevância o princípio da precaução. 

O texto foi dividido em cinco partes, sendo a primeira dedicada às considera-

ções iniciais, à contextualização da temática e aos componentes metodológicos. A 

parte 2 desenvolve a relação entre o estado de incerteza provocado pela pandemia 

de COVID-19 e o dever de agir do administrador público. A parte 3 foi dedicada à 

análise do julgamento da constitucionalidade da MP nº 966/2020 pelo STF, com 

foco na descrição da tese fixada a respeito da caracterização de erro grosseiro 

para fins de responsabilização de agentes públicos. A parte 4 analisa o princípio da 

precaução a partir da leitura da jurisprudência do STF e das distintas concepções 

concernentes à sua aplicação em diferentes graus. Por fim, a parte 5, com con-

siderações finais a respeito da utilização do princípio da precaução como critério 

para o gerenciamento de risco nas escolhas públicas. 
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2  O estado de incerteza provocado pela pandemia de 
COVID-19 e o dever de agir do administrador público 

A entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 definiu o paradigma 

normativo do atual modelo de Estado brasileiro. Redefinindo a orientação do agir 

estatal, vinculou as escolhas públicas à força normativa dos princípios e regras 

constitucionais, prestigiando valores, objetivos e prioridades destinados a funda-

mentar e orientar a atuação da administração pública.

Ao orientar finalisticamente o agir estatal, a Constituição de 1988 cria para o 

Estado o dever de agir vinculado à efetivação das promessas constitucionais e à 

persecução dos objetivos fundamentais da República. De fato, na ordem constitu-

cional em vigor, a administração pública deve dirigir esforços e recursos em direção 

à promoção e preservação dos valores, expressos e implícitos, que compõem a 

substância da democracia brasileira. 

Nesse cenário, ainda que diante de circunstâncias que não permitiam a 

definição prévia de estratégias de controle, a formulação de estimativas seguras 

quanto aos seus desdobramentos futuros ou, mesmo, a antecipação dos impactos 

prováveis sobre os direitos fundamentais dos cidadãos, a autoridade responsável 

sempre terá de observar o dever de agir em prol da defesa e da promoção dos 

direitos fundamentais.

A pandemia de COVID-19 expõe a tensão entre a necessidade de enfrentar 

uma crise sanitária e econômica de incalculáveis proporções e a noção tradicional 

de administração pública, normalmente associada à noção da gestão de interesses 

sob circunstâncias presumivelmente ordinárias e lineares. 

Como bem disse o Chief Justice John Roberts da Suprema Corte dos Estados 

Unidos, ao discursar para uma plateia de jovens graduandos do nono ano de uma 

tradicional escola norte-americana – dentre os quais, um dos seus filhos –, o 

“coronavírus” destruiu nossa ilusão de certeza e controle.1 Isso porque enfrentá-lo 

implica desbravar o desconhecido. Uma doença para a qual não há vacina ou mesmo 

um medicamento comprovadamente eficaz. Um perigo real e imediato em relação 

ao qual a ciência aponta muito mais questões do que certezas, mas que desafia 

respostas urgentes por parte das instituições do Estado, especialmente daquelas 

às quais a Constituição Federal de 1988 atribuiu a competência para planejar, 

implementar e monitorar políticas públicas. 

1 ASSOCIATED PRESS. Chief Justice Says Pandemic Teaches Humility, Compassion. US. News. California, 
23 maio 2020. Disponível em: https://www.usnews.com/news/politics/articles/2020-05-23/chief-justice-
says-pandemic-teaches-humility-compassion. Acesso em: 27 maio 2020.
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Ocorre que, por mais que a concepção clássica de gestão pública esteja ainda 

arraigada em padrões, minutas e fluxos, inevitavelmente os processos de decisão 

nas estruturas administrativas demandam adaptação constante à necessidade de 

gerir incertezas e a humildade para escolher dentre os possíveis cursos de ação, 

sabendo que nem sempre os resultados pretendidos serão alcançados.

Com a intenção de dotar todos os entes da federação com instrumentos 

jurídicos voltados à proteção da coletividade, foi editada a Lei nº 13.979/2020, 

incentivando a atuação proativa do poder público e autorizando de forma expressa 

que, no enfrentamento da situação de emergência na saúde provocada pelo coro-

navírus, fossem adotadas as medidas que, com base em evidências científicas e 

em análises sobre as informações estratégicas, se revelassem indispensáveis à 

proteção da população, ainda que não estivessem previstas em lei.

Todavia, como anteriormente destacado, os compromissos finalísticos po-

sitivados no texto constitucional não se compatibilizam com o exercício livre da 

prerrogativa de escolher as estratégias de ação, mesmo em cenários de crise. A 

par disso, é preciso destacar que, além de ditar os rumos, o direito constitucional 

positiva estratégias e órgãos de controle responsáveis por zelar pelo respeito às 

normas que pautam o exercício das funções públicas. 

Instaura-se, portanto, um paradoxo que fixa os limites de atuação para os 

gestores públicos: de um lado, a responsabilidade de agir da forma mais eficiente 

e eficaz no combate aos males que ameaçam a população; de outro, os riscos 

que incorrem perante os órgãos de controle quando as circunstâncias exigem a 

adoção de medidas urgentes cujos resultados, embora esperados, não podem ser 

garantidos a priori.

Anote-se que, no Brasil, em geral, as estratégias de controle são pautadas em 

uma visão monolítica de interesse público atrelada a uma expectativa atuação dos 

órgãos administrativos de acordo com matrizes estáticas de desenvolvimento. Um 

padrão que vai na contramão das demandas de sociedades complexas e plurais, 

em relação às quais se revelam inadequadas soluções binárias que desconsiderem 

a necessidade de uma construção dialógica dos reais interesses públicos.2

Especificamente em relação aos órgãos de controle brasileiros, beira o truísmo 

destacar a insegurança gerada pelo que Mendonça denomina “cultura do hipercon-

trole público”.3 Como destaca Vanice Valle, por aqui, as discussões a respeito das 

2 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Deferência judicial para com as escolhas administrativas: resgatando a 
objetividade como atributo do controle do poder. Revista de Direitos Fundamentais & Democracia, Curitiba, 
v. 25, n. 1, p. 110-132, jan./abr. 2020, p. 112.

3 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Art. 21 da LINDB. Indicando consequências e regularizando atos e 
negócios. RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Edição Especial: 
Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, nov. 2018, p. 45-46.
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políticas públicas já partem de uma “retórica de desqualificação das estratégias 

administrativas eleitas”, geralmente “[...] tidas por aprioristicamente inadequadas 

por despreparo ou contaminação político-partidária de seus formuladores”.4

Ocorre que, no mais das vezes, a estrita subsunção dos fatos às normas 

de incidência não se adequa à realidade de situações nas quais a urgência de 

decidir está associada a informações parciais, imprecisas ou contraditórias. A 

pandemia de COVID-19 tem fornecido exemplos concretos de hipóteses em que o 

administrador público precisa decidir o hoje e prever o amanhã com base no que 

ele sabia até ontem. 

Com vistas a minorar os riscos de um apagão das canetas em plena pandemia, 

o governo federal editou a Medida Provisória (MP) nº 966/2020,5 que introduziu 

normas interpretativas que estabeleceram um regime especial de responsabilização 

de agentes públicos nas esferas civil (patrimonial) e administrativa (disciplinar) 

relacionado à prática de atos de interpretação ou de execução,6 voltados ao enfren-

tamento do estado de emergência na saúde ou ao combate aos efeitos econômicos 

dele decorrentes. De acordo com o artigo 1º da MP, apenas nas hipóteses de dolo 

ou erro grosseiro será possível responsabilizar pessoalmente gestores públicos em 

decorrência de ações ou omissões no contexto do enfrentamento da emergência 

de saúde pública ou do combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da 

pandemia de COVID-19.7 

4 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Deferência judicial para com as escolhas administrativas: resgatando a 
objetividade como atributo do controle do poder. Revista de Direitos Fundamentais & Democracia, Curitiba, 
v. 25, n. 1, p. 110-132, jan./abr. 2020, p. 116.

5 BRASIL. Medida Provisória n. 966, de 13 de maio de 2020. Dispõe sobre a responsabilização de agentes 
públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da covid-19. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv966.htm. Acesso em: 4 jun. 2020.

6 Carlos E. Elias de Oliveira esclarece que, se a MP nº 966/2020 não alterou a sistemática da responsabilidade 
administrativa baseada em opinião técnica (atuação per relationem), pois se limitou a replicar o artigo 
12, §6º, do Decreto nº 9.830/2019, expressamente afastou os atos administrativos de execução da 
aplicação do regime comum de responsabilização (OLIVEIRA, Carlos E. Elias de Oliveira. MP 966: Como 
fica a responsabilidade dos agentes públicos? – Parte 3. Direito Civil Atual – Consultor Jurídico, 2020. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-21/direito-civil-atual-mp-966-fica-responsabilidade-
agentes-publicos#author. Acesso em: 10 jun. 2020).

7 Cumpre destacar que, ressalvada a sua natureza temporária, o regime de responsabilização instituído pela 
MP nº 966/2020 está em plena sintonia com regras gerais de interpretação do direito público expressas 
na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LINDB) e no Decreto nº 9.830/2019. Por essa razão, alguns 
autores, como Alice Voronoff e Cesar Henrique Lima (VORONOFF, Alice; LIMA, Carlos Henrique. MP 966 e 
a (ainda polêmica) responsabilização administrativa e civil dos agentes públicos: Análise de três discus-
sões pontuais em torno da responsabilização dos agentes públicos. Tribuna da Advocacia – Jota, 2020. 
Disponível em: https://www.jota.info/paywall?redirectto=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/
tribuna-da-advocacia-publica/mp-966-e-a-ainda-polemica-responsabilizacao-administrativa-e-civil-dos-agentes- 
publicos-07062020. Acesso em: 9 jun. 2020), sugerem a desnecessidade da MP nº 966/2020. Em 
sentido contrário, Paulo Modesto (MODESTO, Paulo. MP 966 e a responsabilidade dos agentes públicos. 
Interesse Público – Consultor Jurídico, 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-21/
interesse-publico-mp-966-responsabilidade-agentes-publicos. Acesso em: 10 jun. 2020) defende que o 
esclarecimento de aspectos relativos à aplicação do conceito de erro grosseiro justifica a edição da MP nº 
966/2020, especialmente em virtude da constatação da resistência de alguns órgãos de controle quanto 
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Como dificilmente deixaria de ser, a edição da MP nº 966/2020 despertou 

intensa controvérsia entre juristas, órgãos de controle e instituições da sociedade 

organizada. Enquanto alguns, como Dionisio e Binenbojm, sustentaram que a medida 

provisória excluiria apenas a responsabilização pessoal de gestores “que tenham 

incorrido em equívocos não culpáveis ou nos quais a culpa seja de natureza simples 

ou leve”, sem se prestar à proteção de ações ou omissões maliciosas,8 outros, 

como o ministro José Múcio, presidente do TCU, vislumbraram na proposição a 

intenção de blindar agentes políticos.9 

Naturalmente, os questionamentos acerca da constitucionalidade da MP nº 

966/2020 desaguaram no STF. 

3  O erro grosseiro e sua interpretação conforme a 
Constituição no julgamento da constitucionalidade  
da MP nº 966/2020 pelo STF

Propostas pelos partidos políticos Rede Sustentabilidade (ADI nº 6.421), 

Cidadania (ADI nº 6.422), Partido Socialismo e Liberdade (ADI nº 6.424), Partido 

Comunista do Brasil (ADI nº 6.425), Partido Democrático Trabalhista (ADI nº 6.428), 

Partido Verde (ADI nº 6.431) e pela Associação Brasileira de Imprensa (ADI nº 

6.427), sete ações diretas arguiram a inconstitucionalidade da MP n 966/2020 

sustentando a utilização da pandemia de COVID-19 como pano de fundo para 

anistiar ou conferir salvo-conduto geral a agentes públicos que viessem a praticar 

irregularidades no contexto da pandemia de COVID-19.

Nesse sentido, para os requerentes, a ausência de relevância e urgência da 

MP nº 966/2020 acarretaria a sua inconstitucionalidade formal. Do ponto de vista 

material, aduziram a violação ao regime constitucional de responsabilização dos 

agentes públicos e, por consequência, de textos equivalentes (art. 28 da LINDB e 

artigos 12 e 14 do Decreto nº 9.830/19), requerendo, cautelarmente, a suspensão 

à aplicação do artigo 28 da LINDB. O autor destaca que, recentemente, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) restringiu a incidência do artigo 28 da LINDB às pretensões administrativas punitivas, definindo que, 
para fins reparatórios, com fundamento no §6º do artigo 37 da CRFB, bastaria a demonstração de dolo 
ou da culpa simples (BRASIL. Tribunal de Constas da União. Acórdão 2.391/2018, Plenário, Tomada de 
Constas Especial, Relator: Min. Benjamin Zymler, Boletim de Jurisprudência do TCU n. 241, Brasília, 6 de 
novembro de 2018. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A
81881F6B4849B5016B8933112512DF. Acesso em: 22 jul. 2020).

8 DIONISIO, Pedro de Hollanda; BINENBOJM, Gustavo. MP 966/20: um subterfúgio a gestores mal-intencionados 
e contrários à ciência? Opinião – Consultor Jurídico, 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-
mai-19/binenbojm-dionisio-mp-96620-subterfugio-gestores-mal-intencionados. Acesso em: 5 jun. 2020.

9 VALOR ECONÔMICO. TCU critica MP que blinda agentes públicos. Rio de Janeiro, 15 maio 2020. Disponível 
em: https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/15/tcu-critica-mp-que-blinda-agentes-publicos.ghtml. 
Acesso em: 10 jun. 2020.
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dos dispositivos citados e, no mérito, a declaração da inconstitucionalidade das 

normas impugnadas. 

Como determina o §3º do artigo 103 da CRFB, a defesa da constitucionalidade 

da MP nº 966/2020 ficou a cargo do advogado-geral da União (AGU), que, além 

de defender a relevância e urgência da medida, sustentou que o ato impugnado 

se limitou a densificar o conceito de culpa positivado no artigo 37, §6º, da CRFB, 

de modo a conferir aos gestores públicos liberdade e segurança necessárias à 

adoção das medidas de emergência mais adequadas ao enfrentamento da crise 

provocada pelo coronavírus. 

Sorteado relator da ADI nº 6.421, por prevenção, ao ministro Luís Roberto 

Barroso foram distribuídas todas as ADIs ajuizadas contra a MP nº 966/2020. 

Tendo optado por levar todas as medidas cautelares diretamente ao plenário, 

em seu voto, o relator destacou que a LINDB já se encontroava em vigor desde 

abril de 2018, razão pela qual restaria descaracterizado o perigo na demora que 

autorizaria sua análise acautelatória. A par disso, entendeu que, dada a gravidade 

da pandemia de COVID-19, que, à época, já havia causado a morte de milhares 

de brasileiros, justificava-se seu exame sob o regime cautelar. Por essas razões, 

delimitou o alcance da decisão apenas à análise do regime especial de responsa-

bilização instituído pela MP nº 966/2020. 

Analisando a plausibilidade do direito alegado pelos requerentes, o ministro 

Barroso pontuou que, “[d]e acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal, questões relacionadas à proteção à vida, à saúde e ao meio 

ambiente devem observar standards técnicos e evidências científicas [...]”, bem 

como que, quando envolverem esses temas, “[...] as decisões adotadas pelo Poder 

Público sujeitam-se aos princípios constitucionais da prevenção e da precaução”. 

Além disso, destacou que a Lei nº 13.979/2020 expressamente determina no §1º 

do artigo 3º que a adoção de medidas voltadas ao enfrentamento da pandemia deve 

seguir “evidências científicas” e “informações estratégicas de saúde”,

Com base nesses argumentos, concluiu pelo deferimento parcial das cau-

telares para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 2º da MP 

nº 966/2020, tendo sustentado que o tribunal fixasse teses que vinculassem a 

caracterização de erro grosseiro às violações ao direito à vida, à saúde ou ao meio 

ambiente equilibrado, decorrentes da inobservância de normas e critérios científicos 

e técnicos ou dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 

Após o voto do ministro relator, preliminarmente, o tribunal analisou o cabi-

mento das medidas cautelares. Em julgamento conjunto e por maioria – do qual 

divergiu apenas o ministro Marco Aurélio, que considerou inadequada a via eleita 

–, o colegiado acompanhou a manifestação do ministro Barroso, reconhecendo 

o perigo na demora e a plausibilidade do questionamento da constitucionalidade 
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da MP nº 966/2020. No que se refere ao art. 28 da LINDB e aos dispositivos 

impugnados no Decreto nº 9.830/2019, reconhecendo tratar-se de lei que contém 

normas gerais e de caráter abstrato, vigente desde 2018, em relação à qual, até 

aquele momento, não se havia detectado qualquer tipo de malefício ou de transtorno 

decorrente de sua aplicação, a corte considerou inoportuna a análise dos referidos 

dispositivos em sede cautelar.

Em sequência, os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo 

Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli deferiram parcialmente a cautelar nos 

termos do voto do ministro relator, tendo, entretanto, deliberado no sentido de 

acrescer à tese proposta, para deixar expressa a possibilidade de se considerar 

como erro grosseiro também o ato administrativo que ensejar “impactos adversos à 

economia”. Ficaram vencidos em parte os ministros Alexandre de Moraes e Cármen 

Lúcia, que, a despeito de terem acompanhado o relator em relação à tese, concediam 

o pedido em maior extensão para suspender parcialmente a eficácia do artigo 1º e 

afastar do alcance da norma os objetos de fiscalização dos tribunais de contas. Os 

dois também votaram pela concessão da cautelar para suspender integralmente a 

eficácia do inciso II do artigo 1º, que dispõe sobre medidas de combate aos efeitos 

econômicos e sociais decorrentes da pandemia. Por sua vez, o ministro Marco Aurélio 

votou pela suspensão da eficácia da MP, divergindo dos demais por entender que, ao 

prever a responsabilização do agente público apenas em relação atos cometidos com 

dolo ou erro grosseiro, a norma traz restrição não prevista na Constituição Federal.10

Consolidado o entendimento da corte sobre a matéria, foram firmadas as 

seguintes teses: 

1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação 
ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos 
adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios cientí-
ficos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da 
prevenção. 2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as 
opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: 
(i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, 
tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional 
e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios 
constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem 
corresponsáveis por eventuais violações a direitos.11

10 Ausente justificadamente o min. Celso de Mello.
11 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em ADI n. 6.421. Reqte.: Rede Sustentabilidade. 

Intdo.: Presidente da República. Relator: Min. Luís Roberto Barroso. Brasília, julgamento em 21 de maio 
de 2020, acórdão ainda em elaboração. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.
asp?incidente=5912207. Acesso em: 30 jun. 2020.
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Nesses termos, o STF compatibilizou a aplicação da MP nº 966/2020 com as 

regras e princípios da CRFB, reconhecendo a constitucionalidade da restrição da 

responsabilização dos gestores, nas esferas civil e administrativas, às hipóteses 

de dolo ou erro grosseiro relacionados à pandemia de COVID-19. 

Uma questão que não foi enfrentada diretamente pela corte diz respeito ao 

alcance do regime especial de responsabilização proposto pela MP nº 966/2020. 

Especificamente, abarcar-se-iam atos de improbidade administrativa e se sua 

observância seria obrigatória inclusive para os tribunais de contas no exercício da 

atividade de controle externo. 

Em relação à incidência da norma à ocorrência de improbidade administrativa, 

embora não esteja expressa no resultado do julgamento, à luz do que foi dito durante 

as sessões, a corte entendeu que a MP nº 966/2020 não trata de crime ou de ato 

ilícito, portanto, qualquer interpretação do texto impugnado que dê imunidade a 

agentes públicos quanto a ato ilícito ou de improbidade deve ser excluída. Cumpre 

ressaltar que, no campo da improbidade administrativa, a doutrina especializada já 

exigia o dolo ou culpa grave.12 O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o próprio STF 

têm jurisprudência firmada nesse sentido, respectivamente, o Resp nº 1.713.044, 

da relatoria do ministro Mauro Campbell, julgado em 07 nov. 2019, e o RE nº 

869.193/RS, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes, julgado em 30 abr. 2015. 

Quanto à submissão dos tribunais de contas ao regime da MP nº 966/2020, 

cabe destacar que, ao menos para os ministros Alexandre de Moraes e Carmem 

Lúcia, os artigos 70 e 71 da CRFB deveriam prevalecer para livrar os tribunais de 

contas da obediência à MP nº 966/2020.13

Ainda quanto ao resultado do julgamento, insta salientar a diferença substancial 

entre a decisão proclamada e a redação adotada nas teses fixadas. De fato, na 

decisão que, por maioria, deferira parcialmente a cautelar requerida, o colegiado 

consignou que, quando da apreciação da caracterização ou não de erro grosseiro, a 

autoridade controladora deverá levar em consideração a observância, pelos gestores, 

“de standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos 

por organizações e entidades internacional e nacionalmente conhecidas”. Ocorre 

que, na tese fixada para tratar especificamente dessa questão, se optou por uma 

redação menos detalhada, que vincula a aferição de eventual erro grosseiro ape-

nas à inobservância “de normas e critérios científicos e técnicos”. Na prática, a 

diferença entre as duas formulações é de qualidade, pois, embora tenha deixado 

12 OSÓRIO, Fabio Medina. Teoria da improbidade administrativa. São Paulo: Ed Revista dos Tribunais, 2007. 
p. 69.

13 A íntegra do julgamento foi disponibilizada em vídeo na página do STF no YouTube. Disponível em: https://
youtu.be/H9vfp0yaTe8. Acesso em: 15 jun. 2020.
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claro na decisão um padrão de origem para as informações a ser seguido (“tal 

qual estabelecidos por organizações e entidades e internacional e nacionalmente 

conhecidas”), na tese fixada, justamente onde reside a força vinculante da decisão, 

a redação genérica adotada pelo tribunal, teoricamente, confere ao gestor maior 

liberdade para a escolha quanto à origem das informações técnicas e cientificas 

que recorrerá como fundamento para suas decisões.

A par dessas controvérsias, o resultado do julgamento foi muito bem recebido 

por alguns dos mais renomados administrativistas brasileiros, que se manifesta-

ram em uníssono, celebrando a contribuição da decisão para a segurança jurídica 

nas esferas administrativa, controladora e judicial no que tange à formulação, 

execução e controle sobre as escolhas públicas.14 Nesse sentido, destacaram 

que a decisão do STF representa, além da ratificação da regra de que não se 

deve responsabilizar o gestor que, de boa-fé, decide com amparo em “parâmetros 

jurídicos e técnicos adequados”, a fixação de limites objetivos para os órgãos de 

controle, que, necessariamente, deverão analisar cada conduta considerando o 

seu respectivo contexto fático. 

Todavia, apesar da intensa repercussão do julgamento no meio jurídico, até o 

momento, a doutrina passa ao largo do fato de que, ao estabelecer a observância 

do princípio da precaução pelos gestores como parâmetro para a delimitação do 

conceito de erro grosseiro, o STF pode ter contribuído para o agravamento da tensão 

na relação entre os agentes públicos e os órgãos controladores. Isso porque, em 

que pese o aparente caráter cartesiano da tese fixada, os resultados práticos da 

sua aplicação tendem a ser definidos a partir da interpretação que se faça daquilo 

que implica observar o princípio da precaução. 

4  O princípio da precaução como vetor interpretativo para 
a identificação de erro grosseiro em políticas públicas no 
contexto da pandemia de COVID-19 

Ao estabelecer parâmetros para a caracterização do que se deve entender como 

erro grosseiro, o STF vinculou as escolhas públicas voltadas ao enfrentamento do 

estado de emergência de saúde decorrente da pandemia de COVID-19 e das suas 

consequências sanitárias e econômicas aos princípios da prevenção da precaução.

14 Sundfeld et al. sustentam que, apesar de incidir especificamente sobre as ações ou omissões administrativas 
relacionadas, direta ou indiretamente, com as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente da pandemia de COVID-19 e o combate aos efeitos econômicos e sociais dela decorrentes, naquele 
julgamento, o STF referendou a constitucionalidade do art. 28 da LINDB (SUNDFELD, Carlos Ari et al. Surpresa 
positiva do STF no julgamento da MP 966: O terraplanismo de alguns controladores públicos saiu vencido 
da sessão do STF. Opinião e Análise – Jota, 2020. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/
artigos/supresa-positiva-do-stf-no-julgamento-da-mp-966-21052020. Acesso em: 25 maio 2020).
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De partida, vale esclarecer a opção por não enfrentar os possíveis desdo-

bramentos da aplicação do princípio da prevenção conforme a tese fixada pelo 

STF no julgamento da ADI nº 6.421 – e demais ações diretas que questionam a 

constitucionalidade de MP nº 966/2020. A esse respeito, observe-se que, embora 

ambas estejam relacionadas ao dever de agir atribuído ao poder público para, 

mediante diligências não tergiversáveis, antecipar um dano potencial, precaução 

e prevenção diferenciam-se com base no grau estimado para a probabilidade de 

dano. Enquanto há manifesta incerteza à sede própria para incidência da primeira, 

a segunda tem aplicação quando, com base nos conhecimentos científicos da 

época da decisão, seja possível eleger, dentre estratégias conhecidas, aquelas 

que melhor responderão aos impactos negativos antecipáveis.15 

Como não parece ser possível apontar, com um mínimo de certeza científica, um 

caminho ideal a ser seguido no enfrentamento da pandemia de COVID-19, esse alto 

nível de incerteza restringe sobremaneira a margem para a aplicação de estratégias 

de prevenção. Por outro lado, a falta de consenso entre os especialistas acerca de 

quais seriam as melhores práticas de combate ao coronavírus e à crise econômica 

que se avizinha atrai, naturalmente, a incidência do princípio da precaução. 

Sendo assim, entende-se que o dever de precaução tem maior relevância 

para o aprofundamento da análise da relação entre a tese fixada no julgamento 

da ADI nº 6.421 e os horizontes possíveis para a atuação dos gestores públicos.

Anote-se que, originariamente, o princípio precaução desenvolveu-se na órbita 

do direito internacional, a partir da percepção de que o desenvolvimento tecnológico 

e o processo de globalização geram efeitos colaterais que colocam em risco toda 

a humanidade.16 Reconhecida sua relevância internacional com a edição da Carta 

Mundial para a Natureza (World Charter for Nature), adotada pela Assembleia Geral 

da ONU, em 1982, foi a Declaração do Rio, firmada durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO-92), que, em seu 

princípio 15, conceituou originalmente o princípio da precaução: 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 
deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas 
capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, 
a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão 
para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir 
a degradação ambiental.17

15 FREITAS, Juarez. Controle dos atos administrativos e o princípio da precaução. Fórum Administrativo – Dir. 
Público – FA, Belo Horizonte, ano 6, n. 68, p. 7.941-7.949, out. 2006, p. 7.941-7.943.

16 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. 
São Paulo: Ed. 34, 2010. p. 368.

17 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral. A/RES/37/7. 28 out. 1982. Disponível em: 
https://digitallibrary.un.org/record/39295. Acesso em: 6 jul. 2020.
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Em âmbito nacional, sua incorporação definitiva deu-se ao longo dos sete 

incisos do §1º do artigo 225 da CRFB, e sua materialização é evidente nas normas 

que determinam a avaliação prévia dos impactos de atividades privadas ou de 

políticas públicas,18 como, por exemplo, a Lei nº 11.105/2005 (Lei de Biosse-

gurança), que regulamentou os incisos II, IV e V do referido §1º do art. 225 da 

CRFB, e, expressamente, em seu art. 1º, dispôs acerca do dever de observância 

do princípio da precaução.19

Desde a entrada em vigor da Constituição de 1988, por diversas vezes o 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a previsão constitucional do princípio da pre-

caução, inclusive para, como o fez o ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento 

da ADI nº 3.510, afirmar sua abrangência “planetária” e seu conteúdo instrumental 

voltado à proteção do meio ambiente e da saúde dos cidadãos. Nesse mesmo 

julgamento, a corte assentou quais seriam os principais elementos que integram 

o referido princípio:

i) a precaução diante de incertezas científicas; ii) a exploração de alter-
nativas a ações potencialmente prejudiciais, inclusive a da não-ação; 
iii) a transferência do ônus da prova aos seus proponentes e não às 
vítimas ou possíveis vítimas;20 e iv) o emprego de processos demo-
cráticos de decisão e acompanhamento dessas ações, com destaque 
para o direito subjetivo ao consentimento informado.21

Noutra oportunidade, quando do julgamento da ADPF nº 101/DF, a relatora, 

ministra Cármen Lúcia, ressaltou a aplicabilidade do princípio aos riscos de danos 

18 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 26.
19 BRASIL. Lei n. 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 

da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades 
que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional 
de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe 
sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei n º 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a 
Medida Provisória n º 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei nº 
10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Disponível em: http://www.ctnbio.gov.br/
index.php/content/view/11992.html. Acesso em: 1 jul. 2020.

20 Nesse diapasão, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado nº 618 da súmula de 
jurisprudências da corte, segundo a qual “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação 
ambiental”. Pois, como afirmara o ministro Herman Benjamin, no julgamento do Recurso Especial nº 
883.656/RS: “[...] o princípio da precaução, reconhecido implícita e explicitamente pelo Direito brasileiro, 
estabelece, diante do dever genérico e abstrato de conservação do meio ambiente, um regime ético-jurídico 
em que o exercício de atividade potencialmente poluidora, sobretudo quando perigosa, conduz à inversão 
das regras de gestão da licitude e causalidade da conduta, com a imposição ao empreendedor do encargo 
de demonstrar a sua inofensividade” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 883.656/
RS. Relator: Min. Herman Benjamin. Acórdão de 9 de mar. 2010. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 
28 fev. 2012. Disponível em: http://www.stj.jus.br. Acesso em: 10 jul. 2020).

21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.510/DF. Relator: Min. Carlos 
Britto. Acórdão de 19 de dez. 2006. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 1 fev. 2007. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br. Acesso em: 10 jul. 2020.
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incertos que representem ameaça potencial ao meio ambiente, à saúde ou à inte-

gridade física dos cidadãos, destacando ser preciso harmonizá-lo com os demais 

princípios da ordem social e econômica.22 

Contudo, foi mais recentemente, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 627.189/

SP, que o STF se viu desafiado a delimitar a aplicação e os efeitos práticos de 

incidência do princípio da precaução. Na origem, a questão foi suscitada no bojo 

de ações civis públicas ajuizadas perante o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, que, julgando procedentes os pedidos formulados por duas associações de 

bairros da cidade de São Paulo, condenou, com base no princípio da precaução, 

concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica a reduzir o 

campo eletromagnético de suas linhas de transmissão, de forma a adequá-lo aos 

parâmetros definidos em lei estrangeira considerada mais protetiva que a então 

em vigor no Brasil. 

Apreciando a matéria em sede de recurso extraordinário, inicialmente, o STF 

reconheceu a repercussão geral da matéria no tocante à possibilidade ou não de, 

à luz dos artigos 5º, caput e inciso II, e 225 da Constituição Federal, se impor à 

concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, por observância 

ao princípio da precaução, a obrigação de reduzir o campo eletromagnético de suas 

linhas de transmissão, de acordo com padrões internacionais de segurança, em 

face de eventuais efeitos nocivos à saúde da população. 

Em seu voto, o relator, min. Dias Toffoli, consignou que o princípio da precau-

ção seria um critério de “[...] gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem 

incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço 

desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos [...]”.23 

No julgamento do mérito, por maioria, a corte deu provimento ao recurso 

para julgar improcedentes as ações civis públicas que deram origem ao processo, 

tendo fixado tese segundo a qual, embora com base no estágio do conhecimento 

científico existente na época do julgamento, não se pudesse afirmar ou negar a 

existência de efeitos nocivos da exposição a campos eletromagnéticos, não existi-

riam impedimentos à adoção dos parâmetros propostos pela Organização Mundial 

de Saúde, conforme estabelecido na Lei nº 11.934/2009. 

22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. ADPF n. 101/
RJ. Rel. Min. Carmén Lúcia. Acórdão 1 jun. 2012. Diário de Justiça eletrônico, Brasília, DF, 4 jun. 2012. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 10 jul. 2020.

23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) n. 627.189/SP. Relator: Min. Dias Toffoli. 
Acórdão de 8 de jun. 2016. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 10 jun. 2016. Disponível em: http://
www.stf.jus.br. Acesso em: 10 jul. 2020.
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Ocorre que se, por um lado, o julgamento reafirmou a normatividade constitu-

cional do princípio da precaução, por outro, expôs uma divergência interna no que 

tange à sua operacionalização.

De um lado, além do relator, os ministros Luís Roberto Barroso, Teori Zavascki, 

Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes sustentando, na essência, que a precaução 

seria um critério de gestão de risco voltado à administração racional e proporcional 

de incertezas científicas quanto à potencialidade nociva de determinada medida ou 

atividade para valores e objetivos constitucionais. Nesse sentido, a precaução só 

seria pertinente quando indícios técnicos relevantes sugerirem a existência de dúvida 

minimamente fundamentada; nos demais casos, há de se gerirem os riscos hipotéti-

cos, de forma proporcional, sem obstaculizar o desenvolvimento econômico e social. 

Do outro lado, acompanhando a divergência aberta pelo min. Edson Fachin, os 

ministros Rosa Weber, Marco Aurélio e Celso de Mello, aparentemente, defenderam a 

compreensão da precaução como verdadeira aversão ao risco, pois, ao sustentarem 

pontos de vista segundo os quais a mera ausência de certeza quanto à inexistência 

de riscos ensejaria a aplicação do princípio da precaução para impedir a realização 

de determinada atividade econômica, deixaram transparecer uma interpretação que 

lhe confere contornos de vedação absoluta. Nesse sentido, o min. Celso de Mello 

sustentou que, em defesa tanto da “intangibilidade da saúde e da vida humanas” 

quanto da “incolumidade do meio ambiente”, o princípio deve incidir “sempre que 

houver probabilidade de concretização de dano em consequência de atividade 

identificada por sua potencialidade lesiva”.24

Apesar da inquestionável relevância do julgamento, há de se ressaltar o fato 

de votos absolutamente contrários – na verdade, excludentes – terem adotado o 

mesmo princípio como fundamento principal. Analisando o julgamento em comento, 

Leal destaca o fato de não terem os ministros divergido quanto à incidência do 

princípio da precaução, e sim quanto aos parâmetros para operacionalizá-lo ade-

quadamente, deixando em aberto “[...] que comportamentos devem ser adotados 

quando, em condições de incerteza, precisamos conciliar proteção à saúde e ao 

meio ambiente com o desenvolvimento, a mudança e a inovação”.25 

Em verdade, a divisão do tribunal não surpreende, pois, como destaca Antunes, 

apesar do amplo debate doutrinário sobre o conceito de precaução, não há consenso 

a respeito do “conteúdo concreto” do princípio.26 Todavia, enquanto não houver a 

24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) n. 627.189/SP. Relator: Min. Dias Toffoli. 
Acórdão de 8 de jun. 2016. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 10 jun. 2016. Disponível em: http://
www.stf.jus.br. Acesso em: 10 jul. 2020.

25 LEAL, Fernando. A retórica do Supremo: precaução ou proibição? Disponível em: http://jota.info/colunas/
supra/retorica-supremo-precaucao-ou-proibicao-13062016. Acesso em: 7 jul. 2020.

26 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 22.
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alteração da tese fixada no julgamento do RE nº 627.189/SP, prevalece o enten-

dimento segundo o qual o princípio da precaução deve ser aplicado com o objetivo 

de, justificadamente, evitar a implementação ou promoção de políticas públicas 

que impliquem riscos prováveis – não meramente possíveis – e desproporcionais 

ao meio ambiente ou à saúde pública.

5  O princípio da precaução como critério para o 
gerenciamento de risco nas escolhas públicas

No artigo Para além do princípio da precaução, Sunstein destaca a necessidade 

de compatibilizar a exigência de precaução com os riscos inerentes às complexidades 

das sociedades contemporâneas. De acordo com o autor, embora o princípio da 

precaução seja comumente operado em sua versão mais forte, capaz de proibir, ao 

mesmo tempo, “tanto a regulação, quanto a inação e qualquer medida entre esses 

dois extremos”, idealmente, esse deveria ser aplicado em benefício da regulação 

racional de riscos.27 

A pandemia de COVID-19 expõe a tensão entre o dever de agir da administração 

pública e a judicialização de políticas planejadas e implementadas para responder 

às necessidades da população, especialmente nos casos em que, devido à ausên-

cia de informações e dados definitivos, as autoridades administrativas precisam 

decidir entre quais as melhores estratégias dentre os possíveis caminhos de ação. 

Nesse cenário, os parâmetros definidos pelo STF no âmbito da análise de 

constitucionalidade da MP nº 966/2020 incidem diretamente sobre a relação 

entre os gestores públicos de boa-fé e os órgãos de controle quando da análise 

das decisões administrativas. 

A tese fixada no julgamento do RE nº 627.189/SP revela a tendência da 

maioria dos ministros do STF de compatibilizar a interpretação do princípio da 

precaução com a administração racional e justificada de riscos, sem restringir 

excessivamente o espectro de soluções disponíveis ao enfrentamento de crises. 

Nesse sentido, a precaução só seria pertinente quando indícios técnicos relevantes 

sugerirem a existência de dúvida minimamente fundamentada; nos demais casos, 

há de se gerirem os riscos hipotéticos, de forma proporcional, sem obstaculizar o 

desenvolvimento econômico e social.

27 SUNSTEIN, Cass. Para além do princípio da precaução. Revista de Direito Administrativo, Belo Horizonte, v. 
259, jan./abr. 2012. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8629. 
Acesso em: 14 abr. 2014.
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Diante disso, a decisão proferida no julgamento da ADI nº 6.421 delimita 

objetivamente a margem de liberdade decisória em matéria de definição e imple-

mentação de políticas públicas, compelindo os gestores públicos a investirem no 

ônus de argumentação como fator legitimador das escolhas que fizerem. Assim, 

a autoridade competente para decidir deverá exigir opiniões técnicas, que tratem 

expressamente das normas e critérios científicos aplicáveis à matéria e que lhe 

sirvam de base para decisões futuras. 

Ademais, ao definirem parâmetros para a atuação das estruturas contro-

ladoras, as teses fixadas pelo STF no julgamento das ADIs que questionavam a 

constitucionalidade da MP n. 966/2020 promovem segurança jurídica, rompendo 

com um ciclo de anomia nas relações entre gestores públicos e órgãos de controle, 

afastando, assim, o receio paralisante de que, no futuro, quando avaliando decisões 

de boa-fé, os controladores pudessem deixar de considerar a realidade subjacente 

ao enfrentamento das consequências da pandemia de COVID-19, o que, caso ocor-

resse, aumentaria o risco de retaliações duras em reprimenda a erros escusáveis.

Sob esse aspecto, o coronavírus escancara uma janela de oportunidade para 

arejar as mentes e as canetas.

Enfim, considerando-se que a liberdade total para o gestor público pode induzir 

a ineficiência por irresponsabilidade, do mesmo modo que o receio paralisante tende 

a produzir ineficácia por omissão, certo é que os desafios da contemporaneidade 

exigem da administração pública a capacidade de gerenciar os riscos, pois a vio-

lação ao dever de cuidado estatal pode decorrer tanto da precaução injustificada 

quanto da ação inconsequente. 

Duty to act and precaution: an analysis in the light of the thesis fixed in the constitutionality judgment 
of MP 966/2020 by the STF

Abstract: This article has for object the parameterization undertaken by the thesis fixed by the STF as 
to what is a gross error in the context of public policies developed to face the sanitary and economic 
developments of the Civid-19 pandemic. In turn, the objective is to debate how the established 
thesis tend to be interpreted considering of the STF’s jurisprudence regarding the application of the 
precautionary principle.

Keywords: COVID-19 pandemic. Risk management. Precautionary principle. Gross error.
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Resumo: O fenômeno do ativismo judicial, ao se manifestar sobre o controle judicial de políticas públicas 
voltadas para concretização de direitos fundamentais sociais, materializa o dilema entre universalidade 
do acesso ao direito e justiça do caso concreto. Em contexto pandêmico, some-se a esse dilema o 
conflito entre autonomia federativa e separação de poderes, cristalizado no bojo da ADI nº 6.341/DF. 
A despeito da clareza constitucional a respeito dos princípios regentes do Sistema único de Saúde, o 
cenário de grave crise sanitária evidenciou o desalinhamento entre decisões judiciais concretizadoras 
de microjustiça e diretrizes administrativas em matéria de saúde pública.
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Introdução

Para entender o controle judicial de políticas públicas, é preciso recuar um passo 

e enfrentar algumas premissas teóricas: o que se entende por discricionariedade 

técnica, os contornos conceituais de política pública e como o controle judicial tem 

seu solo fértil no regime democrático.

Isto claro, é possível avançar para o conteúdo das políticas públicas em co-

mento: os direitos fundamentais sociais. Dotados de elevada carga axiológica, os 

direitos fundamentais ganham relevo a partir do segundo pós-guerra, em movimento 

histórico de reconhecimento da força normativa da Constituição – diploma que deixa 

de expressar tão somente um convite para a atuação política para se transformar 

em lei primordial do ordenamento jurídico e, nesta qualidade, dotada de cogência.

* Artigo vencedor do prêmio de primeiro lugar em concurso de artigos, lançado na PGM-Niterói em 2020.

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.12

RPGM_01_MIOLO.indd   313 22/09/2022   16:09:09



314 RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 313-331, jul. 2021/jun. 2022

RAQUEL BRAZ SCARPE MORGAN

No Brasil, esse processo assumiu o nome de neoconstitucionalismo e teve 

por marco zero a Constituição de 1988. Nossa Constituição, se, por um lado, é 

pródiga em direitos fundamentais, por outro, traz comandos abertos e que, não 

raro, delegam ao legislador infraconstitucional a tarefa de delimitar a tutela desses 

direitos. Considerando que direitos, mesmo os fundamentais, encontram limites de 

ordem fática e são confrontados com outros imperativos igualmente constitucionais, 

surgem os conflitos de interesse. Instaurados, são levados ao Judiciário. Porém, 

estaria o Judiciário apto a solucionar os conflitos envolvendo a administração pública? 

O estudo acerca dos modelos de jurisdição administrativa nos aponta um norte.

A despeito do questionamento suscitado, o Brasil adota o modelo de jurisdição 

una, de modo que o Judiciário acolhe todo tipo de demanda e a ela dá a palavra 

final. Na judicialização da vida, emerge com força própria a judicialização da política, 

mas isso não significa, necessariamente, que o julgador interferirá no planejamento 

e na execução da política pública. Isso só se dá em casos de ativismo judicial.

O empoderamento do Poder Judiciário encontrou solo fértil no pensamento 

neoconstitucionalista e culminou na postura ativista de juízes e tribunais quando 

diante de conflitos envolvendo a administração pública. Ocorre que essa cultura trouxe 

consigo o risco de efeitos sistêmicos negativos, cujos efeitos são especialmente 

vistos no cenário pandêmico que vivemos em relação à COVID-19. Isso porque a 

irrupção da pandemia acirrou os embates entre a União e as demais esferas de 

governo, o que ficou demonstrado na ADI nº 6.341/2020.

1 Noções preliminares

Tradicionalmente,1 o controle judicial sobre os atos oriundos dos demais 

poderes se restringe aos aspectos de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao 

Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da mol-

dura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento 

do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação 

de poderes, inscrito nos arts. 2º e 60, §4º, CRFB.

Contudo, a partir da Constituição de 1988 se desenvolveu a tendência de 

elastecimento da noção de legalidade como critério para o controle jurisdicional 

da atuação administrativa. Medauar2 elucida como a Constituição de 1988 está 

impregnada de um espírito geral de priorização dos direitos e garantias ante o poder 

público, e uma das decorrências desse espírito é a indicação de mais parâmetros 

1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 27. ed. rev. e atual. até a Emenda 
Constitucional 64, de 4.2.2010. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 992; MEDAUAR, Odete. Direito 
Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 147.

2 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 392.
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da atuação – mesmo discricionária – da administração, tais como o princípio da 

moralidade e o princípio da impessoalidade.

Oliveira3 explica que o controle judicial dos atos administrativos tem apresen-

tado três tendências no que se refere à inflexão pragmática e à ótica institucional. 

Primeiramente, a relativização do formalismo em favor da ênfase no resultado, ou 

seja, a supressão de controles meramente formais ou controles cujo custo seja 

evidentemente superior ao risco, em nome do predomínio da verificação das conse-

quências da ação administrativa. Em segundo lugar, há o predomínio do controle a 

posteriori em detrimento do controle preventivo. Noutras palavras, a atuação judicial 

deve ser limitada à fixação de prazos e parâmetros para que o administrador e o 

legislador formulem as políticas públicas, evitando-se a instituição do juiz-adminis-

trador. Uma terceira tendência é a de um controle judicial primordialmente ablativo, 

e não substitutivo. Explica-se. A atividade judicial, em respeito às capacidades 

institucionais dos demais poderes e às próprias limitações institucionais do Poder 

Judiciário, deve ser predominantemente corretiva da atividade administrativa, sem, 

contudo, substituí-la.

Nesse novo contexto, o desafio passa a ser encontrar um ponto de equilíbrio 

entre controle judicial e democracia, uma vez que o Judiciário deve corrigir os 

desvios das ações/omissões administrativas sem, todavia, afastar a reavaliação 

das decisões estatais pelas instâncias democráticas, notadamente nas questões 

que envolvem discricionariedade administrativa.4

Delineado conceitualmente o controle judicial, passa-se a enfrentar a política 

pública. De acordo com Fonte,5 política pública é o conjunto de normas-gerais ou 

leis-quadro, instituidoras das políticas nacionais, normalmente inseridas no âmbito 

das competências administrativas comuns ou legislativas concorrentes previstas, 

respectivamente, nos arts. 23 e 24 da CRFB. Em termos práticos, é o conjunto de 

atos e fatos jurídicos que materializam o processo de escolha, execução e avaliação 

dos meios necessários para se atingirem os objetivos públicos.

Na dicção do art. 2º, V, da Lei nº 13.971/19 (PPA 2020-2023), política pública 

é o conjunto de iniciativas governamentais organizadas em função de necessidades 

socioeconômicas que contém instrumentos, finalidades e fontes de financiamento.

Conforme adverte Valle,6 em que pesem as pequenas divergências conceituais 

na literatura especializada, é possível reconhecer no modelo sequencial de políticas 

3 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 857-859.

4 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Políticas públicas, direitos fundamentais e controle judicial. 2. ed. rev. ampl. 
e atual.; prefácio de Marcus Juruena Villela Souto. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 105.

5 FONTE, Felipe de Melo. Políticas públicas e direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 38.
6 Idem, p. 39-41.
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públicas as seguintes etapas: i) reconhecimento do problema; ii) formação da agenda; 

iii) formulação da política; iv) escolha da alternativa estratégica; v) implementação 

da política; e iv) avaliação de resultados. A autora prossegue explicando que, na 

primeira etapa, identifica(m)-se o(s) problema(s), tomando-se o cuidado de não tomar 

o efeito pela causa. Ato contínuo, são estabelecidas as prioridades para as ações 

públicas, fixando uma ordem de atuação. Aí, então, é formulada a política pública: 

momento exploratório no qual os técnicos da administração apresentam formas de 

resolver os problemas a fim de atingir as finalidades definidas na primeira etapa. 

Parte-se, em seguida, para a escolha da política pública a ser implementada. Por 

fim, a sequência se encerra com a análise e avaliação da política pública executada.

Em fase de execução, a política pública planejada se defronta com a realidade 

prática, e o gestor é impelido a tomar decisões, e, para tanto, vale-se da margem 

de liberdade que lhe foi previamente concedida pelo legislador. Trata-se da discri-

cionariedade administrativa.

Conforme alerta Binenbojm,7 generalizou-se na comunidade jurídica a per-

cepção de que discricionariedade é uma categoria do direito administrativo que 

congrega um plexo de competências decisórias externas ao direito, seja no que 

respeita à escolha entre praticar ou não o ato, seja naquilo que toca aos efeitos 

ou consequências de sua prática.

Consoante aponta Justen Filho,8 a discricionariedade é uma manifestação da 

natureza funcional das competências estatais. Apresenta feição de dever-poder, e 

não de faculdade a ser exercitada segundo juízos de conveniência pessoal.

Em relação à terminologia, Bandeira de Mello9 adverte sobre a atecnia na 

qual se incorre nos usos cotidianos, explicando que discricionária é a apreciação 

feita pela autoridade administrativa quanto aos aspectos, e vinculação é a situação 

em relação a tudo aquilo que se possa considerar já resoluto na lei e, portanto, 

impassível de interferência de critérios administrativos.

Quanto à legitimidade da atuação discricionária, importa destacar que, em ali-

nhamento com a principiologia constitucional, o paradigma da legalidade foi superado 

pelo da juridicidade. Sendo assim, a administração, em seu processo decisório, 

mesmo em contexto de ampla margem de discricionariedade, está submetida aos 

deveres de transparência, de motivação suficiente e da participação processual.10

7 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo – direitos fundamentais, democracia e consti-
tucionalização. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 199.

8 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2016. p. 256.

9 BANDEIRA DE MELLO. Curso, cit., p. 984.
10 PINTO, Helena Elias; MORAES, Daniel Cardoso de. Entre discricionariedade legítima e a arbitrariedade 

camuflada: os impactos dos novos paradigmas de juridicidade democrática no exercício da função 
administrativa. In: MAZZUOLI, Valério de Oliveira; BRASIL, Deilton Ribeiro; MORAIS, Márcio Eduardo Senra 

RPGM_01_MIOLO.indd   316 22/09/2022   16:09:09



317RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 313-331, jul. 2021/jun. 2022

CONTROLE JUDICIAL DE POLíTICAS PúBLICAS EM CENáRIO PANDêMICO: UMA ANáLISE DA ADI Nº 6.341/DF

No que pertine ao presente estudo, importa falar sobre a discricionariedade 

técnica. Justen Filho11 esclarece que essa expressão indica que determinadas de-

cisões administrativas se fundam em critérios técnico-científicos, os quais não são 

incorporados no corpo normativo produzido legislativamente. Dito de outro modo, 

a norma legal estabelece parâmetros normativos gerais. Aqui, a administração 

dispõe de autonomia para decidir, mas a escolha concreta deve se vincular a juízos 

técnico-científicos. É a ciência ou a técnica que fornece a solução a ser adotada.

Para a tomada de decisão sobre questões de ordem técnica, a administração 

conta com um corpo qualificado de servidores especializados, com um suporte 

tecnológico com base em evidências científicas. Nessa linha intelectiva, substituir a 

decisão administrativa – respaldada neste aparato – pela decisão judicial – tomada 

a partir de uma visão de túnel e desprovida de expertise – significa, a princípio, sub-

verter as escolhas político-eleitorais e orçamentárias previamente feitas não só pelo 

administrador, eleito para tanto, mas também por parte de toda a estrutura funcional 

encarregada de ordenar e realizar as despesas no âmbito de cada política pública.

Conforme registra Möller,12 a partir do momento em que se busca na Cons-

tituição o instrumento de controle do ato administrativo, tem-se que o magistrado 

passa a se revestir de autoridade constitucional para examinar o conteúdo do ato, 

uma vez que a determinação constitucional se coloca em um nível superior à dis-

cricionariedade conferida ao Poder Executivo. Por isso, anota o autor, a dificuldade 

de se sustentar a discricionariedade administrativa ante o modo de controle dos 

atos administrativos existente no constitucionalismo contemporâneo.

A fim de mitigar esse impasse, Medauar13 delimita oito parâmetros para 

a atuação discricionária do administrador: i) parâmetros decorrentes da obser-

vância da Constituição, da lei, dos princípios constitucionais da administração, 

outros princípios do direito administrativo e princípios gerais do direito; ii) tipo de 

interesse público a atender, estabelecido diretamente pela norma atribuidora de 

competência, ou indiretamente, pela norma de regulamentação do órgão; iii) nor-

mas de competência, que atribuem o poder legal de tomar as medidas atinentes 

à situação; necessária se torna a correspondência da decisão à função exercida 

pela autoridade; iv) consideração dos fatos tal como a realidade os exterioriza; v) 

associada ao parâmetro anterior, encontra-se também a motivação das decisões; 

vi) observância das normas processuais e procedimentais, quando pertinentes 

Nogueira Pedrosa (Org.). Anais do IV Seminário Internacional Estado, Constitucionalismo Social e proteção 
dos direitos humanos. 1. ed. v. 2. Pará de Minas: Virtualbooks, 2017. p. 11-50.

11 JUSTEN FILHO. Curso, cit., p. 263.
12 MÖLLER, Max. Advocacia pública e a efetivação dos direitos sociais prestacionais. In: VIII Seminário 

Internacional de Direitos Fundamentais – Socioambientalismo e Direito à Saúde. 2009. p. 13.
13 MEDAUAR, Direito, cit., p. 108-109.
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à atuação, tais como contraditório, ampla defesa, adequada instrução, inclusive 

com informações técnicas e atos probatórios; vii) garantias organizacionais; e viii) 

preceitos referentes à forma, ou seja, ao modo de exteriorização das decisões 

administrativas.

Na saúde pública, o ônus de fundamentação das decisões administrativa recai 

sobre a necessidade de evidências científicas em favor das medidas preventivas 

e curativas adotadas pelo Sistema único de Saúde. Tais evidências são fruto do 

trabalho realizado pelo Ministério da Saúde e, em âmbito regional e local, cabe 

aos comitês científicos vinculados às secretarias de saúde dos entes federativos 

definir os parâmetros técnicos para a tomada de decisão por parte do governante 

(prefeito e governador).

Tal concerto materializa o princípio organizativo da descentralização político- 

administrativa dos serviços para estados e municípios (art. 198, I, CRFB e art. 7º, 

IX, a, Lei nº 8.080/1990), segundo o qual o poder e a responsabilidade sobre o 

setor são distribuídos entre os três níveis de governo, objetivando uma prestação 

de serviços com mais eficiência e qualidade e, também, a fiscalização e o controle 

por parte da sociedade.14 Esse arranjo político-administrativo será retomado no 

quarto capítulo e pensado à luz da ADI nº 6.341/DF.

2 Fundamento teórico e dinâmica

Somente a partir do reconhecimento e da consagração dos direitos fundamentais 

pelas primeiras constituições do século XX é que assume relevo a discussão em 

torno da concretização desses direitos fundamentais, mormente os chamados de 

segunda dimensão – aqueles que demandariam uma atuação positiva do Estado. É 

dizer, os direitos sociais se tornaram realidade somente a partir da implementação 

de políticas públicas.15 Isso porque a dicotomia direitos negativos vs direitos po-

sitivos é fruto de um modo específico de pensar a ciência política, modo este que 

reflete um antagonismo anterior: dos conservadores vs progressistas – descrito em 

relação à sociedade norte-americana, mas facilmente aplicável à realidade brasileira.

Holmes e Sunstein16 nos alertam de que essa oposição possui um forte apelo 

moral, e isso porque os partidários conservadores da distinção entre direitos positivos 

e negativos defendem que direitos de bem-estar são potencialmente infantilizadores 

e só podem ser exercidos com base em recursos distribuídos gratuitamente pelo 

14 FIOCRUZ. Descentralização. Disponível em: https://bit.ly/3io9Jwv. Acesso em: 06 ago. 2020.
15 ROBL FILHO, Ilton Norberto. Conselho Nacional de Justiça: Estado Democrático de Direito e accountability. 

São Paulo: Saraiva, 2013. p. 216.
16 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O custo dos direitos [livro eletrônico]: por que a liberdade depende 

dos impostos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2019. Posição 502.
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governo. Acrescentam que os direitos liberais clássicos, em contraposição, são 

exercidos de forma autônoma e à melhor maneira norte-americana por indivíduos 

fortes e autossuficientes que desprezam o paternalismo e as esmolas do governo.

Portanto, é preciso ter em conta que, apesar dessa categoria dicotômica aten-

der tanto aos projetos conservadores quanto aos anseios progressistas – através 

da oposição imunidades vs prestações –, o que, a princípio, transmite a ideia de 

que os conceitos são inofensivos, ela guarda um acirrado embate político entre os 

defensores progressistas (Estado de Bem-Estar Social) e adeptos conservadores 

libertários (Estado Guarda-Noturno).17

Não obstante, só a partir do segundo pós-guerra os direitos fundamentais 

emergiram como objeto de estudo jurídico em reação às violências perpetradas, 

sob o manto da legalidade, pelos regimes totalitários. Gestou-se, a partir de então, 

uma mudança de paradigma em torno da força normativa da Constituição, em 

processo histórico, político e filosófico que ficou conhecido como virada kantiana, 

considerada o marco epistemológico de ascensão do pós-positivismo.

O pós-positivismo pode ser definido como uma mudança de leitura da Constitui-

ção e das leis marcada pelo viés moral, mas sem recorrer a categorias metafísicas. 

Trata-se de um conjunto de ideias que incluem a reentronização dos valores na 

interpretação jurídica, com o reconhecimento de normatividade aos princípios e de 

sua diferença qualitativa em relação às regras; a reabilitação da razão prática e da 

argumentação jurídica; a formação de uma nova hermenêutica e, principalmente, o 

desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre a moldura 

normativa, fortemente conectada com a filosofia política e a filosofia moral.18

Em que pesem as controvérsias acerca da conceituação,19 o importante é 

entender que se tratou de um processo histórico vivido na Europa a partir do se-

gundo pós-guerra caracterizado pela absorção de normas de elevado teor axiológico 

nas constituições, normas essas dotadas de cogência extraídas do próprio texto 

constitucional, sem necessidade de interposição legislativa.

Ora, o reconhecimento dos princípios como normas jurídicas e o reconhecimento 

da força normativa da Constituição se deram no mesmo contexto em que o Judiciário 

17 HOLMES; SUNSTEIN. O custo dos direitos, cit., posição 523-534.
18 MAIA, Antônio Cavalcanti; DINIZ, Antônio Carlos. Pós-positivismo. In: BARRETTO, Vicente de Paula (Coord.). 

Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo – Rio de Janeiro: UNISINOS; Renovar, 2006.
19 Roesler (2009, p. 52) afirma que, embora a designação de pós-positivismo seja bastante duvidosa e reúna 

um número alto de posturas teóricas diferentes e até divergentes, algumas características parecem ser 
identificáveis como comuns aos teóricos do direito contemporâneos. Dentre elas, ressaltam a atenção 
dada ao aspecto argumentativo do fenômeno jurídico, entendendo-se a práxis do jurista basicamente como 
uma operação interpretativa e argumentativa; a recusa da perspectiva positivista de que, para fazer ciência 
do direito, é necessário isolar o fenômeno jurídico dos fenômenos sociais correlatos, como a moral ou a 
política; e o abandono da questão da cientificidade do discurso jurídico dogmático como um ponto de honra 
para a legitimação de seu papel social.

RPGM_01_MIOLO.indd   319 22/09/2022   16:09:10



320 RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 313-331, jul. 2021/jun. 2022

RAQUEL BRAZ SCARPE MORGAN

foi elevado ao intérprete final da Constituição. E o Poder Judiciário, empoderado, 

apropriou-se do discurso neoconstitucionalista do pós-1988 e passou a ostentar 

capital institucional para decidir questões que nunca antes ele teve poder para 

decidir. Assim, o Judiciário se vê à vontade para tomar decisões que interfiram 

diretamente na esfera de poder das instâncias politicas majoritárias.

Identificando essa tendência, Sundfeld adverte que a intervenção judicial não 

deve se justificar apenas pela invocação principiológica; antes, é preciso que o 

julgador decida expressa e fundamentadamente acerca da legitimação dos princípios 

e das consequências práticas de sua incidência no caso concreto.20 O autor aduz 

ainda à elasticidade semântica dos princípios e sua repercussão na elaboração 

das decisões, questionando a maneira como os princípios são utilizados para 

desonerar, argumentativamente, o autor da decisão.21

Sarmento22 aponta cinco efeitos do neoconstitucionalismo na ordem jurídica: i) a 

conquista da força normativa dos princípios; ii) a superação do positivismo jurídico, no 

sentido de que o método subsuntivo não é mais suficiente para a aplicação do direito; 

iii) a abertura dos métodos de interpretação e aplicação do direito, ganhando relevo 

a ponderação, a tópica e o método hermenêutico concretizador; iv) o surgimento do 

pós-positivismo, caracterizado, grosso modo, pela reaproximação entre direito e moral; 

e v) o processo de irradiação das normas constitucionais por todo o ordenamento 

jurídico – processo esse denominado filtragem constitucional. Em outras palavras, 

trata-se da constitucionalização do direito, processo por força do qual não é mais 

possível interpretar e aplicar o direito sem interpretar e aplicar a Constituição.

No âmbito do Estado Democrático de Direito, a administração pública encon-

tra-se limitada pelo ordenamento jurídico, devendo exercer suas funções (pode-

res-deveres) balizada pelo respeito aos direitos fundamentais. Para tanto, com o 

objetivo de coibir o abuso de poder é que existe o mecanismo de controle mútuo 

entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.23

Quanto ao órgão ou pessoa responsável, o controle pode ser exercido pelo 

próprio Poder Executivo, denominando-se autocontrole; pelo Judiciário e pelo Legis-

lativo – este com auxílio do Tribunal de Contas respectivo, designando-se controle 

20 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 
2014. p. 220. Neste excerto, Sundfeld prenuncia a tese consequencialista, hoje positivada no art. 20 da LINDB.

21 Idem, p. 211.
22 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: LEITE, George Salomão; 

SARLET, Ingo Wolfgang (Orgs.). Direitos Fundamentais e Estado Constitucional: Estudos em homenagem a 
J. J. Gomes Canotilho. São Paulo; Coimbra: Revista dos Tribunais; Coimbra Editora, 2009. p. 9-49.

23 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. Do espírito das leis. Vol. 1. São Paulo: Editora Nova 
Cultural Ltda., 1997. p. 200; HAMILTON, Alexander; JAY, John; MADISON, James. O Federalista. Vol. 3. 
Rio de Janeiro: Typ. Imp. e Const. de J. Villeneuve e Comp., 1840. p. 218. Disponível em: https://bit.
ly/35rHoQR. Acesso em: 06 ago. 2020; WILLEMAN, Marianna Montebello. Desconfiança institucionalizada, 
democracia monitorada e instituições superiores de controle no Brasil. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, v. 263, p. 221-250, maio/ago. 2013. p. 223.
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externo; e pela sociedade civil, por meio da participação nos processos de planeja-

mento, acompanhamento, monitoramento e avaliação de ações da gestão pública 

e na execução das políticas e programas públicos, batizado de controle social.

Já quanto ao parâmetro, o controle pode ser de legalidade ou de mérito. Em 

controle de legalidade, verifica-se a compatibilidade formal do ato administrativo 

com o ordenamento jurídico, podendo ocorrer no âmbito interno (autotutela admi-

nistrativa) ou externo, enquanto no controle de mérito são avaliadas a conveniência 

e oportunidade relativas ao motivo e ao objeto que ensejaram a edição do ato 

administrativo discricionário.

O controle externo diz respeito ao poder-dever dos poderes estatais de invalidar 

atos e decisões dos demais poderes. No âmbito do controle externo, o controle 

legislativo pode ser definido como aquele exercido pelo Poder Legislativo sobre os 

atos do Poder Executivo, a partir de critérios políticos ou financeiros e nos limites 

fixados pelo texto constitucional. Os casos de controle parlamentar sobre o Poder 

Executivo devem constar expressamente da Constituição Federal, pois consagram 

verdadeiras exceções ao princípio constitucional da separação de poderes (art. 2º, 

CRFB), não se admitindo, destarte, a sua ampliação por meio da legislação infra-

constitucional. O controle legislativo é exercido com o auxílio do respectivo Tribunal 

de Contas, na forma prevista nos arts. 70 a 75 da CRFB.

No que concerne ao presente trabalho, é de interesse analisar mais detidamente 

o controle externo da administração exercido pelo Poder Judiciário. Para tanto, é 

preciso recuar um passo e compreender o modelo de jurisdição administrativa a 

ele subjacente. O estudo da jurisdição administrativa diz respeito, essencialmente, 

ao modo pelo qual os conflitos de natureza de direito público, nos quais figuram 

interesses públicos e a própria administração pública em um dos polos, são 

solucionados. Em outras palavras, trata-se de definir o(s) órgão(s) responsáveis 

pela decisão final em matéria administrativa, se estão ou não vinculados ao Poder 

Judiciário e se fazem ou não coisa julgada.

Existem duas matrizes jurídico-políticas de conformação dos litígios envolvendo a 

administração pública a partir das quais se desenvolveram modos específicos de lidar 

com a adjudicação administrativa,24 quais sejam, a de origem europeia-continental, 

tendo a França como nascedouro, e a anglo-americana, cujo ícone são aos EUA.25

A matriz francesa, definida como essencialmente dual, funda-se na jurisdição 

especializada em direito administrativo e na existência simultânea de tribunais 

24 Para aprofundar o estudo sobre os modelos de adjudicação administrativa, consultar ASIMOW, Michael. 
Five models of administrative adjudication. Stanford Public Law Working Paper No. 2632711.

25 PERLINGEIRO, Ricardo. Uma perspectiva histórica da jurisdição administrativa na América Latina tradição 
europeia-continental versus influência norte-americana. Revista de Investigações Constitucionais, vol. 2, 
n. 1, jan./abr. 2015. p. 89-136.
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judiciais e tribunais administrativos – estes não pertencentes ao Poder Judiciário, 

configurando-se um cenário no qual os litígios de caráter administrativo são resol-

vidos no âmbito da jurisdição administrativa, cujo órgão de cúpula é o Conselho 

de Estado.26 Esse fenômeno guarda motivações de fundo histórico baseadas em 

grave dissensão entre o Poder Judiciário e a administração pública, decorrente da 

desconfiança que o Executivo francês pós-revolucionário apresentava em relação 

à casta judicial, historicamente pertencente à corte e afinada com os desígnios 

monárquicos do Antigo Regime.27

O sistema monista, por outro lado, de matriz anglo-americana, sustenta-se 

na jurisdição una, ou seja, na existência tão somente de tribunais judiciários que 

apreciam tanto conflitos civis quanto administrativos. Nesse sentido, os conflitos 

de índole administrativa também são levados ao Judiciário, que, por natureza, é 

generalista e tende a proceder com deferência28 em relação a decisões adminis-

trativas previamente tomadas e que geraram o conflito em questão. Não obstante, 

impende ressaltar que tal fenômeno de deferência do Judiciário em relação à 

administração pública decorre de uma conformação da própria administração no 

que se refere ao processo de elaboração da decisão administrativa, que projeta 

confiabilidade e respeito ao devido processo legal suficientes para que as cortes 

judiciárias lhe sejam deferentes.

Assim, nos países vinculados ao common law (EUA e Inglaterra, por exemplo), 

em oposição à tradição europeia-continental, existe uma jurisdição administrativa 

extrajudicial e prévia fortalecida (primary jurisdiction) ao lado de uma jurisdição 

judicial não especializada e propensa a respeitar as decisões administrativas.29

Em síntese, a matriz francesa de jurisdição administrativa representa a 

existência de tribunais administrativos dotados de independência e imparcialidade 

para julgar conflitos cuja relação jurídico-processual é de índole administrativa, em 

apartado do Poder Judiciário. Nesse contexto, os atos administrativos julgados 

pela jurisdição administrativa não raro são originados de uma administração pouco 

comprometida com um procedimento que cumpra o devido processo legal, de modo 

26 PERLINGEIRO, Ricardo. Justiça administrativa no Brasil: uma jurisdição administrativa judicial, extrajudicial 
ou híbrida? Revista CEJ, Brasília, ano XVIII, n. 62, jan./abr. 2014, p. 79-82.

27 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Breves reflexões sobre a jurisdição administrativa: uma perspectiva de 
direito comparado. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 211, p. 65-77, jan. 1998.

28 Segundo Valle (VALLE, Vanice Regina Lírio do. Políticas públicas, direitos fundamentais e controle judicial. 
2. ed. rev. ampl. e atual.; prefácio de Marcus Juruena Villela Souto. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 124), 
o termo “deferência”, no seu sentido comum, relaciona-se a uma atitude de respeito e consideração, 
frequentemente associada a uma assimetria entre aquele que é deferente e o merecedor da deferência. 
Já na interseção entre administração pública e o Judiciário como agente de controle externo, deferência 
significa a “adoção pelos tribunais de uma postura auto-restritiva no controle que operam sobre as decisões 
administrativas” (JORDÃO apud VALLE, 2016, p. 124).

29 PERLINGEIRO. Uma perspectiva histórica, cit., p. 89-136.
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que os tribunais administrativos têm o papel de suprir as lacunas deixadas pelo 

administrador quando da sua tomada de decisão.

A matriz anglo-americana, por sua vez, é marcada pela pouca margem de revisão 

dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, logo, pelo alto teor de deferência 

dos órgãos judicantes em reação às decisões administrativas impugnadas judicial-

mente.30 Tal fenômeno é fruto do respeito ao devido processo legal no âmbito da 

formação da decisão administrativa, no sentido de um procedimento que atenda 

aos requisitos necessários para um processo justo, como o respeito ao contraditório 

e à ampla defesa, de modo que, assim sendo, o Judiciário tende a agir com maior 

deferência, revisando com menos intensidade os atos administrativos para que se 

evite a duplicidade de jurisdição.

O modelo de jurisdição una, segundo o qual o Poder Judiciário concentra a 

competência para a resolução de conflitos tanto entre particulares quanto entre 

administração pública e particulares, é o formalmente adotado pelo Brasil. Todavia, 

contrariamente ao que ocorre nos EUA, Reino Unido e Austrália, por exemplo, a fase 

preparatória das decisões administrativas sofre com deficiências quanto ao respeito 

ao prévio contraditório efetivo. Ao contrário do que ocorre nos países vinculados à 

common law, em solo pátrio as fases investigativa e decisória não são conduzidas, 

em regra, por agentes diversos e por instituições com relativa independência.31

Nesse sentido, Perlingeiro32 aponta que a ausência de prerrogativas capazes de 

conferir a devida imparcialidade e comprometimento às autoridades administrativas, 

quando da tomada de decisões, levou a uma progressiva atuação do Judiciário no 

controle da atuação administrativa. Esse cenário demonstra um pêndulo comporta-

mental dos tribunais judiciais em face de demandas envolvendo o poder público: ora 

se omitem em favor das autoridades (o que seria próprio do modelo norte-americano 

com os quasi-judicial bodies), ora avançam na intensidade do controle (o que seria 

típico do modelo europeu-continental com uma jurisdição dualista e especializada). 

Haveria, por conseguinte, no Brasil, um desenho jurídico-institucional no qual a 

administração pública forma suas decisões em desconformidade com as diretrizes 

de um processo justo, sem as balizas do devido processo legal e conduzido por 

autoridades administrativas sem independência nem imparcialidade.

Apresentado o pano de fundo jurídico-político do controle judicial, passa-se a 

analisar a postura ativista de juízes e tribunais no que se refere a políticas públicas.

30 BRANNON, Valerie C.; COLE, Jared P. Chevron deference: a primer. P. September 19, 2017. Disponível em: 
https://bit.ly/3eUivS4. Acesso em: 06 ago. 2020.

31 PERLINGEIRO. Uma perspectiva histórica, cit., p. 89-136.
32 Idem.
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3 Ativismo judicial vs judicialização da política

Ativismo judicial pode ser definido como uma atitude, ou seja, a escolha de um 

modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido 

e alcance. Normalmente, o ativismo judicial reflete um cenário político de retração 

do Legislativo e do Executivo e de expansão do Judiciário. Geralmente, contextos 

de ativismo judicial espelham um descolamento dos anseios da sociedade civil em 

relação às instâncias majoritárias de poder político. Ou seja, quanto mais ativista 

é o Judiciário, maior a probabilidade de que exista, nessa sociedade, uma crise de 

representatividade – principalmente em demandas sobre direitos sociais.33

Barroso34 aponta que o risco do ativismo judicial que recai sobre o princípio 

da separação de poderes significa o perigo que se anuncia sempre que o Poder 

Judiciário atuar além de suas capacidades institucionais. O juiz é um técnico em 

direito, não possuindo expertise em todos os ramos do conhecimento. Em demandas 

envolvendo políticas públicas nas quais surja relevante dúvida para o magistrado, é 

preciso que este atue em posição de deferência e respeite a decisão administrativa 

previamente tomada, não se imiscuindo nas opções políticas previamente adotadas 

de forma açodada.35

Como desdobramento, temos o risco de efeitos sistêmicos negativos: o Poder 

Judiciário, quando decide em matérias de políticas públicas, atua não só além do 

limite de sua expertise, como também atua limitado às circunstâncias do caso 

concreto. O juiz julga a partir dos elementos de cognição que estão nos autos e, 

por isso, possui uma visão de túnel, que capta apenas pequena parte do problema 

social, concretizando, assim, uma justiça do caso concreto, uma microjustiça.36 Tais 

efeitos negativos estão intimamente ligados ao desmantelamento do planejamento 

público, por meio da subversão de critérios técnicos. Explica-se. Um dos elementos 

essenciais da política pública é o planejamento público, materializado por meio das 

leis orçamentárias. Quando há uma decisão judicial intervindo em política pública, 

não raro esse planejamento é desfeito, desconsiderado e desmantelado. Desse 

modo, toda a cautela que a administração pública teve de definir prioridades e es-

tabelecer critérios para a atuação estatal estratégica muitas vezes fica prejudicada 

por conta de decisões judiciais.

O oposto da postura ativista é a autocontenção ou autorrestrição judicial.37 

Trata-se de um modo de agir que consiste na retração do Poder Judiciário em 

33 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. Revista Eletrônica de Direito 
do Estado, n. 18, abr./maio/jun. 2009, Salvador, 2009, p. 5.

34 Idem.
35 VALLE. Políticas públicas, cit., p. 109-110.
36 VALLE. Políticas públicas, cit., p. 109-110; FONTE, Felipe de Melo. Políticas públicas, cit., p. 197-200.
37 BARROSO. Judicialização, cit., p. 6.
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favor dos demais poderes por razões de deferência ou prudência. Aqui, fala-se 

precisamente da deferência e da prudência. A deferência constitui o respeito, 

por parte do Judiciário, às decisões tomadas pelas demais esferas de poder. É a 

autolimitação do Judiciário com base na separação de poderes. Já a prudência é 

a autolimitação do Judiciário por razões de estabilidade institucional. Esta possui 

dois objetivos: evitar erros do Judiciário que possam expor a instituição e preservar 

os órgãos jurisdicionais dos chamados ataques institucionais e reações adversas 

(ex.: abertura de processo de impeachment contra ministro do Supremo).

Como argumentos pró-ativismos no que se refere ao acesso aos serviços de 

saúde pública, Barroso38 aponta os riscos da autocontenção judicial: i) risco de pro-

teção deficiente ou insuficiente do mínimo existencial; ii) risco de comprometimento 

das promessas constitucionais, com a corrosão progressiva da força normativa da 

Constituição; e iii) risco de omissão inercial dos poderes democraticamente eleitos.

Retomando a distinção conceitual, temos o seguinte cenário: enquanto o 

ativismo é um modo de agir adotado por juízes e tribunais (ativismo ou autocon-

tenção), a judicialização é um fenômeno que se verifica na realidade dos fatos, 

na constatação de que o Poder Judiciário tem passado a decidir sobre temas que 

antes ficavam reservados ao Legislativo e ao Executivo.39

Segundo Barroso,40 judicialização significa que algumas questões de larga 

repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, 

e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Exe-

cutivo – em cujo âmbito se encontram o presidente da República, seus ministérios 

e a administração pública em geral. Dito de outro modo, a judicialização é um fato, 

uma circunstância que decorre do modelo constitucional adotado, ou seja, se uma 

norma constitucional permite que dela se deduza uma pretensão, subjetiva ou 

objetiva, ao juiz cabe dela conhecer, decidindo a matéria.

O autor aponta, ainda, três causas para esse fenômeno, ponderando que algu-

mas delas expressam uma tendência mundial, enquanto outras estão diretamente 

relacionadas ao modelo institucional brasileiro. São elas: a redemocratização do 

Brasil, marcada pela promulgação da Constituição de 1988; a constitucionalização 

abrangente, que trouxe para a Constituição matérias antes deixadas para o legislador 

infraconstitucional; e o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, que, 

segundo o autor, é um dos mais abrangentes do mundo.41

38 Idem.
39 BARROSO. Judicialização, cit., p. 2.
40 BARROSO. Judicialização, cit., p. 2-4.
41 Idem.
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Em face do exposto, conclui-se que o ativismo judicial e a judicialização da 

saúde são figuras distintas, mas intimamente relacionadas. Manifestam-se de modo 

complementar e traduzem o cenário jurídico consolidado, tendo como marco inicial 

a Constituição de 1988. É dizer, a judicialização da saúde em muito se deve ao 

empoderamento das normas constitucionais definidores de direitos fundamentais 

sociais, enquanto o ativismo é a resposta que tem sido dada pelo Judiciário aos 

pleitos fundados nessas normas.

4  ADI nº 6.341/DF: entre separação de poderes e  
autonomia federativa

O art. 196 da CRFB estampa um mandamento constitucional juridicamente 

denso, elencando medidas estatais em prol da igualdade e da universalidade no 

acesso às ações de serviços de saúde. Como consequência lógica da proteção 

constitucional conferida ao direito à saúde, o art. 23, II, da CRFB determina que é 

competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 

prestar os serviços de saúde. Esse imperativo implica a já pacificada42 responsa-

bilidade solidária de todos os entes federativos pelas prestações de serviços de 

saúde pública.

Regulamentado pelas Leis Federais nº 8.080/90 e 8.142/90, o SUS se 

funda em cinco princípios fundamentais: universalidade, integralidade, equidade, 

descentralização e participação popular. Outrossim, constituem suas frentes 

de atuação a atenção primária, de média e alta complexidades, os serviços de 

urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias 

epidemiológica, sanitária e ambiental, a assistência farmacêutica e o programa 

nacional de imunização.

Com a irrupção da COVID-19, doença infecciosa causada pelo novo coronaví-

rus (SARS-CoV-2), e sua chegada ao Brasil em fevereiro de 2020, ganhou relevo a 

atuação do SUS no que diz respeito à vigilância epidemiológica. Diante do estado 

de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) declarado 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 30.01.2020, foi promulgada, em 

06.02.2020, a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrenta-

mento ao surto.

Em 11.03.2020, a OMS declarou a pandemia de COVID-19 e, ato contínuo, 

o prefeito do município do Rio de Janeiro edita o Decreto Municipal nº 47.246, de 

42 Tema 793 de repercussão geral – responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar 
assistência à saúde, cuja tese está assim redigida: “O tratamento médico adequado aos necessitados 
se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo 
figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
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12.03.2020, que reproduz os termos da lei federal. Diferentemente, em 19.03.2020 

o governo do estado do Rio de Janeiro edita o Decreto Estadual nº 46.980, restrin-

gindo a entrada e saída de pessoas em seu território.

Em reação, o governo federal editou a Medida Provisória nº 926/2020 alterando 

a Lei nº 13.979/2020 para deixar expresso que somente seria possível restringir a 

locomoção interestadual e intermunicipal por meio ato do Poder Executivo federal. 

Em contra-ataque, foi ajuizada a ADI nº 6.341 contra a MP nº 926/2020, alegando, 

como inconstitucionalidade material, a violação à autonomia federativa, estampada 

no art. 18 da CRFB, e à competência administrativa comum dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios para a adoção de medidas de isolamento, quarentena, 

restrição de locomoção por rodovias, portos e aeroportos e interdição de atividades 

e serviços essenciais.

Relator da ação, o ministro Marco Aurélio deferiu parcialmente a medida liminar 

para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência 

concorrente, uma vez que as providências adotadas pelo governo federal não afastam 

atos a serem praticados por estado, o Distrito Federal e município considerada a 

competência concorrente na forma do art. 23, II, da CRFB.43

Em 15.04.2020, a decisão liminar do Marco Aurélio foi referendada pela maio-

ria do Plenário, com o acréscimo de que deveria ser dada interpretação conforme 

a Constituição ao art. 3º, §9º, da Lei nº 13.979/2020, a fim de explicitar que, 

preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do art. 198, I, da 

CRFB, o presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre os serviços 

públicos e atividades essenciais.44

Considerando a inação do governo federal para definir e coordenar o sistema 

de vigilância epidemiológica voltado para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 

(art. 16, III, c, Lei nº 8.080/1990), a decisão do STF na ADI nº 6.341/DF cumpriu 

o papel de reafirmar a autonomia federativa dos estados, Distrito Federal e muni-

cípios para, sponte propria, concretizar a competência que lhes foi outorgada pelo 

art. 23, II, da CRFB, qual seja, cuidar da saúde. Ademais, em cenário pandêmico, 

seria contrário ao imperativo da competência comum e à promoção do direito 

fundamental à saúde condicionar a atuação administrativa dos estados, Distrito 

Federal e municípios à manifestação prévia do Executivo federal.

Em que pese a clareza dos arts. 18, 23, II, e 198, I, da CRFB e do art. 7º, 

IX, da Lei nº 8.080/1990, a decisão do STF na ADI nº 6.341/DF trouxe resposta 

didática para a reafirmação da autonomia federativa. Contudo, não impediu novas 

43 STF. Ação direta de inconstitucionalidade nº 6.341 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio. DJ: 25.03.2020.
44 STF. Ação direta de inconstitucionalidade nº 6341 MC-Ref/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. 

Edson Fachin, DJ: 07.05.2020.
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decisões liminares de tribunais locais cassando decretos municipais e/ou estaduais 

que prorrogaram ou flexibilizaram as restrições para o enfrentamento da pandemia.

Dentre os riscos do ativismo judicial analisados no terceiro capítulo, tais 

liminares incorrem notadamente no risco de efeitos sistêmicos negativos, cujas 

proporções são ainda mais graves no atual cenário de crise sanitária e econômica. 

Isso porque as estratégias de contenção do vírus e/ou de retomada da economia 

adotadas pelos governos locais são atravessadas por decisões judiciais proferidas 

sem contraditório, sem instrução probatória, sem expertise epidemiológica e/ou 

de mercado.

Considerações finais

Política pública é um conceito extrajurídico que está no centro do ativismo 

judicial. Contudo, as balizas para a solução dos litígios judiciais envolvendo políticas 

públicas permanecem jurídicas: não só a principiologia constitucional, mas, também 

e principalmente, a normatividade que rege o funcionamento do direito em questão. 

Agora, tendo como alvo o direito fundamental à saúde e como cenário a pandemia 

de COVID-19, o controle que o Judiciário exerce sobre atos administrativos assume 

contornos especialmente graves.

O primeiro ato normativo federal relacionado à pandemia data de 03.02.2020 

(Portaria nº 188, publicada no DOU de 04.02.2020). De lá para cá, somam-se mais 

de 42045 normatizações – entre portarias, decretos, leis, medidas provisórias, 

resoluções, instruções normativas, deliberações, circulares e emendas constitu-

cionais. Esse número decerto alça proporções ainda maiores se considerarmos os 

demais entes federativos, uma vez que a realidade federativa brasileira conta com 

26 estados federados, 5.570 municípios e o Distrito Federal.

Em que pese a profusão normativa, o cenário político de enfrentamento à 

pandemia é de falta de coesão e cooperação entre os governantes das distintas 

esferas de governo, situação que culminou com o ajuizamento da ADI nº 6.341/DF. 

Em contexto de fragilização da base de apoio do governo federal, essa ação direta 

teve por objeto a MP nº 926/2020, que, por sua vez foi a resposta do Executivo 

federal às medidas restritivas adotadas por governos locais.

No referendo à medida cautelar concedida pelo ministro Marco Aurélio, o 

plenário do STF, por maioria, entendeu que o presidente da República pode dispor, 

mediante decreto, sobre os serviços públicos e as atividades essenciais, mas tam-

bém destacou que as providências adotadas pelo chefe do Poder Executivo federal 

45 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm. Acesso em: 15 jul. 
2020.
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não afastam atos a serem praticados por estados, Distrito Federal e municípios, 

considerada a competência comum insculpida no art. 23, II, da CRFB.46

No atual cenário de pandemia, as providências estaduais e municipais dizem 

respeito a medidas de controle epidemiológico e, a fim de obterem maior chance de 

sobrevida quando apreciadas pelo Judiciário, devem estar respaldadas em evidências 

científicas e creditadas por órgãos técnicos, tais como os comitês científicos de 

suporte à decisão administrativa. Adequadamente fundamentadas, as decisões 

administrativas de flexibilização ou prorrogação do isolamento social deixam de 

se ancorar apenas no discurso da separação de poderes para se sustentar sobre 

argumentos técnicos robustos, que exigem um maior esforço argumentativo do 

magistrado para afastá-los.

De outro lado, os atritos políticos que levaram à ADI nº 6.341/DF criaram a 

oportunidade para que a autonomia federativa fosse reafirmada pelo Supremo. Ora, 

sob a égide de um pacto federativo com macrocefalia da União, a saúde pública nada 

contra a maré. Em se tratando de serviços de saúde pública, é primordial atentar para 

as peculiaridades locais, mormente quando se trata de urgência epidemiológica, que 

envolve o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais – cujo regramento 

é de competência dos municípios, nos termos da Súmula Vinculante nº 38 – e a 

capacidade física da rede pública local para atendimento à população infectada.

Essa posição está ancorada no princípio organizativo do SUS de descentrali-

zação político-administrativa, que preconiza a municipalização da atenção básica 

à saúde; na capacidade institucional do Executivo municipal, por meio do SUS 

e de seus órgãos de apoio à decisão, de adotar medidas efetivas e viáveis no 

enfrentamento da doença; na autonomia federativa e na competência comum dos 

entes federativos para prestar serviços de saúde, com assento, respectivamente 

nos arts. 18 e 23, II, da CRFB.

Abstract: The phenomenon of judicial activism, when manifesting itself on the judicial review of public 
policies aimed at realizing fundamental social rights, materializes the dilemma between universal access 
to the right and justice in the concrete case. In a pandemic context, this dilemma is added to the conflict 
between federative autonomy and separation of Powers, crystallized in ADI n. 6341/DF. Despite the 
constitutional clarity regarding the governing principles of Brazil’s Unified Health System, the scenario 
of serious health crisis revealed the misalignment between judicial decisions implementing microjustice 
and administrative guidelines in matters of public health.

Keywords: Judicial review of public policies. Judicial activism. Federative autonomy. ADI 6341/DF.

46 STF. Ação direta de inconstitucionalidade nº 6341 MC/DF, cit.
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Resumo: O artigo objetiva avaliar a legitimidade da fazenda pública para requerer a falência do devedor 
empresário diante do que prevê a Lei nº 11.101/05 e considerando a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça sobre o tema. Nesse sentido, são identificados os principais fundamentos apresentados ao 
longo do tempo para negar os pedidos de quebra realizados pelo Estado com o intuito de, em seguida, 
demonstrar que tais fundamentos não mais se sustentam frente à atual posição da corte.

Palavras-chave: Falência. Fazenda pública. Legitimidade ativa. Lei nº 11.101/05.

Sumário: 1 Introdução – 2 Do Código Comercial à Lei nº 11.101/05: uma linha histórica do quadro 
legislativo sobre a legitimidade ativa para o requerimento da falência – 3 A jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça em detalhes: os principais argumentos que fundamentam a ilegitimidade da fazen-
da pública – 4 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em xeque: a legitimidade da fazenda 
pública para requerer a quebra – 5 Conclusão – Referências

1 Introdução

É objeto do presente estudo avaliar a legitimidade da fazenda pública para 

requerer a falência do devedor empresário ante o disposto na Lei nº 11.101/05, 

que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da 

sociedade empresária.

A discussão sobre o tema, de fato, não é nova no cenário nacional. Seus 

primórdios datam dos anos 1970, quando Celso Agrícola Barbi, J. Netto Armando e 

Fábio Konder Comparato, formalmente consultados pelas fazendas dos estados de 

São Paulo e Minas Gerais, emitiram pareceres, cada qual com suas particularidades, 

no sentido de que a certidão de dívida ativa constitui documento hábil a ensejar o 

requerimento de falência de contribuinte pelo ente federativo.

Celso Agrícola Barbi tratou da questão sob a ótica processual, reconhecendo 

a competência da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar requerimento 

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.13
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de falência formulado pelo ente público.1 Ou seja, por prejudicialidade, acabou por 

conferir legitimidade ad causam ao erário. 

Por sua vez, J. Netto Armando chegou à inadversável conclusão de que a fazenda 

pública pode peticionar a falência do seu devedor, sendo despicienda a renúncia 

dos seus privilégios ou a prova da insuficiência de bens do devedor tributário.2

No mesmo sentido, Fabio Konder Comparato asseverou que a fazenda pública 

é parte legítima para pedir a falência de seus devedores, pois o crédito tributário 

pode ser reclamado no processo falimentar e a lei só exclui os titulares de créditos 

que não possam se submeter, em hipótese alguma, ao regime de quebras.3

A primeira manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o ponto, en-

tretanto, só sobreveio em 1995, com o julgamento do REsp nº 10.660/MG, de 

relatoria do ministro Costa Leite, na Terceira Turma. Naquela oportunidade, a corte, 

por maioria, não vislumbrou qualquer óbice à formulação do pedido de falência pela 

fazenda diante do então vigente Decreto-Lei nº 7.661/45. Com base nas lições dos 

autores supracitados, entendeu-se que o privilégio da incolumidade concursal da 

dívida ativa não tinha o escopo de reduzir as possibilidades de cobrança judicial, 

mas antes de ampliá-las, sendo o processo falimentar um instrumento concorrente 

à disposição do ente público.

É cediço, contudo, que o tempo tratou de modificar a composição do Superior 

Tribunal de Justiça e, com ela, o entendimento acerca do tópico. Já no de 1998, a Quarta 

Turma do Superior Tribunal Justiça, ao julgar o REsp nº 138.868/MG, se posicionou 

no sentido de que o espírito da Lei de Falências era incompatível com o pedido de 

quebra pela fazenda pública. Nas palavras do ministro Ruy Rosado de Aguiar, relator 

do recurso especial, o Decreto-Lei nº 7.661/45, enumerando aqueles que poderiam 

requerer a falência, não incluiu entres eles o fisco. No mais, a Lei nº 6.830/80 teria 

excluído os entes públicos do concurso falimentar (art. 29), bem como restringido a 

discussão judicial da dívida ativa ao processo de execução fiscal, salvo as hipóteses 

de mandado de segurança, ação de repetição de indébito ou ação anulatória (art. 38). 

Nessa linha, em 2003, diante da divergência existente entre as turmas, a 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 164.389/

MG, decidiu adotar o entendimento de que a fazenda pública não tem legitimidade 

nem interesse de agir para requerer a falência do devedor fiscal. Vencidos os 

ministros Castro Filho e Carlos Alberto Menezes Direito, a maioria dos julgadores, 

1 BARBI, Celso Agrícola. Falência – requerimento pelo fisco – juízo competente (parecer). Revista Jurídica da 
Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Minas Gerais, n. 20, p. 9-14, out./dez. 1995.

2 ARMANDO, J. Netto. Falência – requerimento pelo fisco credor de obrigação tributária – legitimidade (parecer). 
Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Minas Gerais, n. 20, p. 15-28, out./dez. 1995.

3 COMPARATO, Fábio Konder. Falência – comerciante – requerimento pelo fisco credor de obrigação tributária 
– legitimidade (parecer). Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Minas Gerais, n. 20, 
p. 29-37, out./dez. 1995.
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sob a relatoria do ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, optou por endossar o 

entendimento contrário às pretensões fazendárias.

Ainda sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/45, o Superior Tribunal de Justiça foi 

novamente chamado a se pronunciar sobre o tópico. Em razão do REsp nº 287.824/

MG, de relatoria do ministro Francisco Falcão, a Primeira Turma reforçou a tese de 

que o requerimento de falência do contribuinte comerciante pela fazenda pública 

era impróprio, na medida em que esta disporia de instrumento específico para 

cobrança do crédito tributário. Para a corte, o pedido de quebra seria incompatível 

com a previsão do art. 187 do Código Tributário Nacional, além de não poder servir 

como instrumento de coação moral para satisfação do crédito tributário.

No ano de 2010, já com a Lei nº 11.101/05 em vigor, a Segunda Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, em seu último julgado conhecido sobre o tema, não 

se afastou da linha de pensamento anteriormente exposta. Na ocasião, o ministro 

Humberto Martins, relator do REsp nº 363.206/MG, consignou que a fazenda pública 

careceria de legitimidade e interesse em pleitear a quebra do devedor, porquanto 

o art. 187 do Código Tributário Nacional, em conjunto com a Lei nº 6.830/80, 

excluiria o crédito tributário do concurso falimentar.

Em suma, a formação de uma jurisprudência razoavelmente tranquila permitiu 

a consolidação do pensamento de que a fazenda pública, malgrado o disposto no 

art. 97, IV, da Lei nº 11.101/05, não está apta a requerer a falência do devedor. 

Sucessivas decisões judiciais – tomadas com base em pressupostos que, ao 

longo do tempo, foram se modificando – acabaram por afastar qualquer discussão 

sobre o ponto. 

De fato, atualmente é assente na literatura que a fazenda pública não detém 

legitimidade ad causam e/ou interesse para requerer a falência de qualquer devedor 

empresário. Tal perspectiva mostra-se estampada no Enunciado nº 56, aprovado 

durante a I Jornada de Direito Comercial promovida em 2012 pelo Conselho da 

Justiça Federal. Sob a coordenação do professor Paulo Penalva Santos, chegou-se 

ao entendimento de que “a Fazenda Pública não possui legitimidade ou interesse 

de agir para requerer a falência do devedor empresário”. 

Porém, convém dizer que os fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de 

Justiça ao longo dos anos para afastar a legitimidade dos entes federativos não se 

mostram mais válidos, ora porque a Lei nº 11.101/05 trouxe outra base normativa, 

ora porque a própria corte alterou seu entendimento sobre determinados pontos 

argumentativos, ora porque novos pontos de vista lançam bases mais ajustadas 

sobre a matéria.

Nesse espeque, o presente trabalho busca, em primeiro lugar, traçar uma 

linha histórica sobre as legislações que regeram a matéria ao longo de mais de 155 
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anos, no intuito de informar os pressupostos normativos vigentes à época em que 

proferidas as poucas – mas categóricas – decisões judiciais que trataram do tema.

Após, serão elencados os principais argumentos utilizados tanto pela literatura 

quanto pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça para afastar o interesse e a 

legitimidade do fisco no processo de quebra. Tal capítulo tem o intento de perquirir 

as razões jurídicas que levaram à formação da atual jurisprudência contrária aos 

interesses fazendários.

O capítulo seguinte, por sua vez, procurará trazer uma nova perspectiva sobre a 

matéria em epígrafe. Item por item, serão combatidos os fundamentos elencados no 

capítulo anterior, com a demonstração de que o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça sobre eles se alterou de tal modo que não há qualquer sentido em vedar 

o pedido de quebra do devedor empresário pela fazenda pública.

Ao final, serão elaboradas conclusões sobre o objeto do presente estudo, em 

especial sobre um possível futuro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2  Do Código Comercial à Lei nº 11.101/05: uma linha 
histórica do quadro legislativo sobre a legitimidade ativa 
para o requerimento da falência

Mais do que fruto de um pensamento abstrato, calcado em premissas lógi-

co-jurídicas, a ideia que a fazenda pública não detém legitimidade e/ou interesse 

para requerer a falência do devedor empresário advém de um contexto histórico, 

em que os textos vigentes guiaram os intérpretes, em especial o Superior Tribunal 

de Justiça, ao entendimento atualmente majoritário sobre o tema.

As normas jurídicas – princípios e regras – são imperativos de conduta que 

regulam a vida dos indivíduos. Para obter o verdadeiro sentido e alcance destas, o 

intérprete deve se utilizar de diversos métodos de interpretação, sendo a interpre-

tação literal do texto o ponto de partida para qualquer processo de hermenêutica.

Isso significa que todo aquele que deseja construir um pensamento jurídico 

acerca de um tópico deve iniciar seu caminho com base na legislação positivada, 

que é fruto da atuação do Poder Legislativo como representante da vontade do povo. 

A primeira legislação brasileira a tratar do instituto falimentar foi o Código 

Comercial de 1850, cuja terceira parte era dedicada à quebra do comerciante. De 

acordo com os arts. 797 e 798, entendia-se falido o comerciante que cessasse 

os seus pagamentos, o que poderia ocorrer de forma casual, com culpa ou frau-

dulentamente.

Como destacam João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea, 

a dinâmica do “Código Comercial estava dirigida somente aos comerciantes e 

possuía cunho essencialmente substancial – sendo que o procedimento falimentar, 
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orientado por princípios próprios, estava previsto no Decreto 738/1850 (arts. 102 

a 187), posteriormente modificados pelo Decreto 1597, de 1º de maio de 1855”.4

De fato, relembra J. Netto Armando que o Código Comercial não continha 

qualquer restrição ao pedido de quebra por parte dos credores privilegiados, dentre 

eles a fazenda pública.5 O art. 807 permitia que a falência fosse requerida por algum 

ou alguns dos credores legítimos do falido, do que se podia inferir a legitimidade 

do ente público.

Igualmente, o Decreto nº 917/1890, cuja publicação marca o início da segunda 

fase da legislação falimentar no Brasil,6 permitia, a teor do seu art. 4º, alínea “c”, 

que a falência fosse decretada a requerimento do credor quirografário ou não. A 

rigor, o texto era abrangente o suficiente para incluir a fazenda pública no rol de 

legitimados.

Com a Lei nº 859/1902 (art. 5º, alínea “c”), o pedido de quebra poderia ser 

formulado pelo credor quirografário ou pelo credor privilegiado. A exigência era apenas 

de que o credor privilegiado, aqui compreendida a fazenda pública, renunciasse ao 

seu privilégio (art. 5º, §1º).

Na vigência da Lei nº 2.024/1908, que dá início à terceira fase do direito 

falimentar brasileiro,7 as disposições foram idênticas. O art. 9º, nº 3º e §3º, impu-

nha ao credor privilegiado a renúncia de suas prerrogativas a fim de que pudesse 

solicitar a quebra do devedor. Portanto, bastava que a fazenda pública renunciasse 

aos seus privilégios para que detivesse legitimidade. 

Posteriormente, o Decreto nº 5.746/29 – considerado um dos mais sofisticados 

do mundo e cujo anteprojeto foi elaborado pelo professor Waldemar Ferreira8 – repetiu 

as legislações anteriores, determinando que o credor privilegiado renunciasse ao 

seu privilégio para requerer a falência do devedor (art. 9º, §3º). Ou seja, não havia 

qualquer disposição expressa que vedasse a participação ativa da fazenda pública 

no requerimento de falência.

Apesar de tais considerações, leciona Fabio Konder Comparato que, até o 

advento do Decreto-Lei nº 7.661/45, a discussão acerca da legitimidade da fazenda 

pública “não se punha, pois o critério da insolvência era a tradicional ‘cessação de 

4 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. História do direito falimentar: da execução 
pessoal à preservação da empresa. São Paulo: Almedina, 2018. p. 168.

5 ARMANDO, J. Netto. Falência – requerimento pelo fisco credor de obrigação tributária – legitimidade (parecer). 
Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Minas Gerais, n. 20, p. 15-28, out./dez. 1995

6 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. História do direito falimentar: da execução 
pessoal à preservação da empresa. São Paulo: Almedina, 2018. p. 178.

7 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. História do direito falimentar: da execução 
pessoal à preservação da empresa. São Paulo: Almedina, 2018. p. 184.

8 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. História do direito falimentar: da execução 
pessoal à preservação da empresa. São Paulo: Almedina, 2018. p. 188-189.
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pagamentos’ do comerciante”.9 Do Código Comercial ao Decreto nº 5.746/1929, 

vigorava o princípio de que a falência só poderia ser decretada em razão de uma 

obrigação mercantil, o que afastava, per si, qualquer debate sobre a possibilidade 

da certidão de Dívida Ativa fundamentar o procedimento de quebra.

Nessa esteira, a aprovação do Decreto-Lei nº 7.661/45 constituiu verdadeiro 

divisor de águas nas discussões sobre o tópico. Isso porque, de forma inédita, 

passou a permitir que qualquer obrigação líquida, independentemente da sua na-

tureza, pudesse fundamentar o pedido de falência (art. 1º). Era o primeiro passo 

para que o crédito tributário pudesse ensejar a quebra de um devedor empresário 

inadimplente.

Outrossim, o art. 9º, III, do Decreto-Lei nº 7.661/45 passou a conferir legi-

timidade ao credor em geral, sem qualquer referência à espécie (quirografário, 

privilegiado, com garantia geral etc.). Limitações eram impostas apenas ao credor 

comerciante, que deveria provar sua regularidade (alínea “a”); ao credor não domi-

ciliado no Brasil, que deveria prestar caução (alínea “c”); e ao credor com garantia 

real, o qual deveria renunciar à garantia ou demonstrar que os bens do devedor 

não eram suficientes para satisfazer a obrigação (alínea “b”).

É cediço, porém, que, desde 1938, com a vigência do Decreto-Lei nº 960, a 

cobrança da dívida ativa da fazenda pública estava incólume a qualquer processo 

concursal, o que incluía a falência (art. 60). A regra foi reproduzida pelo Código 

Tributário Nacional em 1966 quanto aos créditos tributários (art. 187) e, posterior-

mente, conservada no art. 29 da Lei nº 6.830/80. 

A princípio, isso significava que a fazenda pública não teria motivos para 

requerer a falência, já que seu crédito estava expressamente fora do espectro da 

lei falimentar. Conforme assevera Fabio Konder Comparato, o tema era tido pela 

literatura como secundário, de importância meramente teórica, uma vez que, em 

tese, “os interesses fazendários já se encontrariam suficientemente resguardados 

com a faculdade de perseguir judicialmente o devedor insolvente fora de qualquer 

concurso, tanto mais que a preferência da dívida ativa pública fora estabelecida 

em caráter absoluto (mesmo dispositivo legal)”.10

O Decreto-Lei nº 7.661/45 não era claro em sujeitar o crédito tributário ao 

concurso material de credores. O art. 102 estabelecia que, ressalvada a preferên-

cia dos créditos dos empregados (por salários e indenizações) e, depois deles, 

9 COMPARATO, Fábio Konder. Falência – comerciante – requerimento pelo fisco credor de obrigação tributária 
– legitimidade (parecer). Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Minas Gerais, n. 20, 
p. 29-37, out./dez. 1995.

10 COMPARATO, Fábio Konder. Falência – comerciante – requerimento pelo fisco credor de obrigação tributária 
– legitimidade (parecer). Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Minas Gerais, n. 20, 
p. 29-37, out./dez. 1995.
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os encargos da massa, apenas os créditos com garantia real, os créditos com 

privilégio especial e geral e os créditos quirografários estavam sujeitos a uma 

ordem de pagamentos. 

Com efeito, o entendimento de que os créditos tributários deveriam ser 

satisfeitos após os créditos trabalhistas advinha do art. 102, §1º, do Decreto-Lei 

nº 7.661/45, em conjunto com o art. 186 do CTN, conforme consignado pela 

literatura11 e no REsp nº 74.157/RS.12 A legislação era confusa e contraditória, 

permitindo uma gama de interpretações divergentes.13 

É exatamente nesse contexto legislativo que são produzidos os primeiros 

julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a legitimidade da fazenda pública. 

A despeito de um primeiro momento favorável em 1995 (REsp nº 10.660/MG), a 

consolidação da jurisprudência contrária aos interesses fazendários ocorreu entre 

1998 e 2005, pelo julgamento do REsp nº 138.868/MG, REsp nº 164.389/MG 

e REsp nº 287.824/MG, todos durante a vigência das legislações supracitadas. 

Somente o REsp nº 363.206/MG, em 2010, é que foi julgado sob a égide 

da Lei nº 11.101/05, quando as disposições relativas à submissão do crédito 

público ao concurso geral de credores tinham mudado substancialmente. Ainda 

que o ministro Humberto Martins tenha feito expressa remissão à novel legislação 

– em especial ao princípio da conservação da empresa –, não há dúvidas de que o 

histórico jurisprudencial pesou a favor da tese mais restritiva. Tanto assim é que, 

no seu voto, são arrolados os mesmos argumentos de outrora e, ao final, citados 

todos os julgamentos anteriormente referidos.

Porém, a Lei nº 11.101/05 ofereceu uma nova perspectiva para a questão. 

No aspecto da legitimidade ativa, o art. 97, IV, praticamente sepultou qualquer 

discussão formal quanto à exclusão da fazenda pública. Diferentemente do art. 9º, 

III, do Decreto-Lei nº 7.661/45, que falava apenas em credor, o legislador optou 

por um texto ainda mais abrangente, talvez com o intuito de fazer valer o antigo 

brocardo latino in claris cessat interpretatio. Nessa linha, passou a prever que 

qualquer credor poderia requerer a falência. 

E mais, a Lei nº 11.101/05 passou a submeter expressamente o crédito fiscal 

ao concurso material de credores. De acordo com o art. 83, o crédito tributário 

deve ser pago imediatamente após o crédito com garantia real (inciso III), enquanto 

11 OLIVEIRA FILHO, Paulo Furtado de. “Classificação de créditos”. In: COSTA, Daniel Carnio (Coord.). Comentários 
completos à lei de recuperação de empresas e falências. Curitiba: Juruá, 2015. p. 20.

12 REsp nº 74.157/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
04/12/1995, DJ 04/03/1996, p. 5.376.

13 OLIVEIRA FILHO, Paulo Furtado de. “Classificação de créditos”. In: COSTA, Daniel Carnio (Coord.). Comentários 
completos à lei de recuperação de empresas e falências. Curitiba: Juruá, 2015. p. 20.
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as multas (penais, administrativas, ambientais e tributárias) precedem apenas ao 

crédito subordinado (inciso VII).

Ou seja, “até o advento da Lei 11.101/2005 e da Lei Complementar 118/2005, 

o crédito tributário não se sujeitava à classificação de créditos, cabendo ao fisco 

prosseguir nas execuções fiscais fora da falência”.14 A partir de tais alterações, 

sedimentou-se o entendimento de que os créditos de titularidade dos entes públicos 

serão obrigatoriamente pagos no âmbito do processo de execução coletiva. 

Por fim, mister destacar que o art. 94, §2º, da Lei nº 11.101/05 manteve a 

disposição do art. 1º, §2º, do Decreto-Lei nº 7.661/45 de que somente legitimam 

o pedido de falência os créditos que nela se possam reclamar. Considerando que 

os créditos de titularidade dos entes públicos podem ser reclamados na falência, 

eles não estariam abrangidos pela norma em epígrafe.

3  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em 
detalhes: os principais argumentos que fundamentam a 
ilegitimidade da fazenda pública

Se a atual jurisprudência do Superior Tribunal do Justiça é no sentido da 

ilegitimidade da fazenda pública para requerer a falência do devedor empresário, 

é certo que diversos argumentos contribuíram ao longo dos anos para se chegar 

a tal posição. 

Mostra-se possível, contudo, agrupar de forma racional os múltiplos funda-

mentos que foram tecidos a cada julgado ou artigo produzido sobre o tema. Essa 

reunião tem o escopo de viabilizar uma melhor análise da ratio decidendi do Superior 

Tribunal de Justiça.

Nessa linha, sete são os principais argumentos utilizados pela Corte Superior 

para justificar a impossibilidade da fazenda pública pleitear a quebra do devedor 

empresário. Eles serão vistos a seguir.

3.1  A execução fiscal é a única forma de cobrança do  
crédito tributário

O primeiro argumento contrário ao interesse fazendário pode ser sintetizado 

na assertiva de que a execução fiscal é a única forma de cobrança do crédito 

tributário e não tributário. A Lei nº 6.830/80 traz no seu art. 38 que a discussão 

judicial da dívida ativa da fazenda pública só seria admissível em execução, o que 

14 SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e 
prática. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 267.
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impediria a eleição de qualquer outra via de cobrança – judicial ou extrajudicial – e, 

consequentemente, o pedido de quebra. 

No julgamento do REsp nº 10.660/MG, o ministro Cláudio Santos, em voto 

divergente, consignou pela primeira vez que “o tributo é cobrado mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada, de acordo com a definição contida no art. 3º 

do Código Tributário Nacional, lei complementar do Sistema Tributário Nacional, 

e assim, outro caminho não tem o administrador, salvo encaminhar a certidão de 

dívida ativa para cobrança através de execução fiscal”.15 

O argumento tornou a aparecer no voto do ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 

no julgamento do REsp nº 164.389/MG, ao afirmar que “deve o Estado valer-se 

da execução fiscal, não cobrar seu crédito de outra forma”.16 

Assim também ocorreu no REsp nº 287.824/MG, quando o ministro Francisco 

Falcão asseverou que “a aludida disposição legal [art. 38] exclui a possibilidade de 

a Fazenda Pública executar o seu crédito de outra forma, e com isso, pelo menos 

na seara tributária, disciplina o brocardo jurídico, pertencente à Teoria Geral do 

Direito, que pontifica que a todo direito corresponde uma ação que o assegure”.17

Em 2010, ao relatar o REsp nº 363.206/MG, o ministro Humberto Martins 

também expôs que “a Fazenda possui meios próprios e eficazes para a satisfação 

do seu crédito”. Para ele, “a discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública 

só é admissível mediante execução fiscal prevista no art. 38 da Lei n. 6830/80”.18

Não obstante a exclusividade da via judicial executiva, a teor do art. 38 da 

LEF, os votos acima referidos também enxergavam a impossibilidade de abdicação 

do suposto privilégio concedido à fazenda pública. Nos dizeres do ministro Cláudio 

Santos, durante o julgamento do REsp nº 10.660/MG, seria inexato argumentar 

que a fazenda pública pode renunciar “aos seus direitos e privilégios, como credora 

de tributos, para pretender assumir a posição de um credor comum, quirografário, 

em concorrência com os demais credores e com isso vir a ter afirmado o direito de 

requerer a falência do devedor”.19

De acordo com o ministro Francisco Falcão, a lei falimentar (Decreto-Lei 

nº 7.661/45) é destinada ao credor quirografário, isto é, àquele desprovido de 

qualquer preferência ou privilégio, “o que revela a impossibilidade de submeter o 

15 REsp nº 10.660/MG, Rel. MIN. COSTA LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/1995, DJ 10/06/1996, 
p. 20.319.

16 REsp nº 164.389/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SáLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2003, DJ 16/08/2004, p. 130.

17 REsp nº 287.824/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 
20/02/2006, p. 205.

18 REsp nº 363.206/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, 
DJe 21/05/2010.

19 REsp nº 10.660/MG, Rel. MIN. COSTA LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/1995, DJ 10/06/1996, 
p. 20.319.
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crédito tributário à renúncia dessas qualidades, porquanto goza de privilégio ex vi 

legis, sendo certo igualmente que o agente tributário não possui poderes para dele 

dispor, porquanto o crédito tributário é irrenunciável”.20

Na mesma linha, afirmou o ministro Antônio de Pádua Ribeiro que o ajuizamento 

da execução fiscal seria mandatório, de modo que a fazenda pública “não pode 

afastar a forma de atuação que lhe é imposta”.21 

Logo, à fazenda pública só restaria uma e somente uma forma de cobrança dos 

seus créditos: a execução fiscal. Qualquer outra via, em especial a via falimentar, 

seria incompatível com o ordenamento jurídico. Por isso, as palavras do ministro Ruy 

Rosado de Aguiar proferidas durante a sessão de julgamento do REsp nº 138.868/

MG são uma perfeita síntese deste tópico: “Os privilégios de que goza a Fazenda 

Pública dispensam e suplantam a necessidade do requerimento de falência”.22

3.2  A cobrança da dívida ativa não se submete a concurso  
de credores

O segundo fundamento refere-se à exclusão da cobrança da dívida ativa de 

qualquer concurso de credores, o que afastaria o interesse jurídico da fazenda 

pública no requerimento de falência do devedor. Nas precisas lições de João Pedro 

Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea, “a falência é um regime liquidatório 

de execução coletiva, cuja satisfação dos créditos habilitados se dá na modalidade 

concursal. Se o crédito fazendário não é passível de concurso, não poderia promover 

a ação que visa a constituí-lo, pois não teria interesse de agir”.23 

Como já visto, tal regra estava prevista no art. 60 do Decreto-Lei nº 960/1938 

e foi reproduzida tanto pelo art. 29 da Lei nº 6.830/80 quanto pelo art. 184 do 

CTN em relação aos créditos tributários. Tanto assim é que Rubens Requião, ao 

comentar o ponto anteriormente à Lei nº 11.101/05, deixou claro que, “segundo 

o Código Tributário Nacional, os créditos fiscais não estão sujeitos ao processo 

concursal, e a declaração da falência não obsta o ajuizamento do executivo fiscal, 

hoje de processamento comum”.24

20 REsp nº 287.824/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 
20/02/2006, p. 205.

21 REsp nº 164.389/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SáLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2003, DJ 16/08/2004, p. 130.

22 REsp nº 138.868/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/1998, 
DJ 30/03/1998, p. 74.

23 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de empresas e falência: 
teoria e prática na Lei n. 11.101/2005. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Almedina, 2018. p. 601.

24 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. v. 1. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 72.
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No ano de 1998, ainda sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/45, o ministro 

Ruy Rosado de Aguiar, no julgamento do REsp nº 138.868/MG, lançou as primeiras 

bases sobre o tópico, afirmando que, “ao regular a relação entre a cobrança da 

dívida ativa e a falência, a Lei n.º 6.830/80, no seu art. 29, excluiu a Fazenda 

Pública do concurso de credores”.25

O ponto veio a ser retomado em 2005 pelo ministro Francisco Falcão ao 

asseverar que seria “absolutamente ilógica a possibilidade do requerimento de 

falência, porquanto equivaleria a um verdadeiro paradoxo. É que basta imaginar 

que a Fazenda Pública requeria a falência e logo após a sua decretação informe 

ao Juízo que o seu crédito não se sujeita ao concurso universal, nos termos do 

dispositivo supracitado [art. 187, CTN]”.26

Mais adiante, já na vigência da Lei nº 11.101/05, o ministro Humberto Martins 

repetiu a mesma ideia em suas razões de decidir. Para ele, além do art. 187 do 

CTN, “os arts. 5º, 29 e 31 da LEF, a fortiori, determinam que o crédito tributário 

não está abrangido no processo falimentar, razão pela qual carece interesse por 

parte da Fazenda em pleitear a quebra da empresa”.27 

Restou consolidada, pois, a ideia de que a fazenda pública não se sujeita ao 

concurso de credores, o que retira o seu interesse em requerer a instauração do 

processo falimentar.

3.3  O fisco não consta expressamente no rol dos  
legitimados ativos

Em sequência, é possível identificar um fundamento de cunho positivista, isto 

é, baseado no direito objetivo: a fazenda pública não consta expressamente no rol 

daqueles que detêm legitimidade ad causam para o pedido de quebra.

A utilização desse argumento ocorreu durante a sessão de julgamento do REsp 

nº 138.868/MG, quando o ministro Ruy Rosado de Aguiar consignou que a então 

vigente “Lei de Falências (arts. 8º e 9º do Decreto-Lei nº 7.661/45), enumerando 

aquelas que podem requerer a quebra, não incluiu entre eles a Fazenda Pública”.28 

Considerando que os entes públicos gozam de amplos privilégios assegurados em 

25 REsp nº 138.868/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/1998, 
DJ 30/03/1998, p. 74.

26 REsp nº 287.824/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 
20/02/2006, p. 205.

27 REsp nº 363.206/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, 
DJe 21/05/2010.

28 REsp nº 138.868/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/1998, 
DJ 30/03/1998, p. 74.
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vários dispositivos legais, causaria estranheza não constar em algum deles menção 

à possibilidade de requerer a falência dos seus devedores.

A explicação, na visão do magistrado, “está no fato de que o tratamento legal 

dispensado ao crédito lançado em dívida ativa da Fazenda Pública independe da 

situação falimentar do devedor, não se sujeita ao seu procedimento, a execução 

pode ser instaurada antes ou depois da falência, contra o falido ou contra a massa, 

com o privilégio que a lei lhe assegura”.29

Importante lembrar que, ao tempo da decisão supracitada, ainda vigia o De-

creto-Lei nº 7.661/45, cujos arts. 8º e 9º não faziam qualquer remissão à fazenda 

pública como detentora de legitimidade ativa. Com efeito, o art. 9º, III, referia-se ao 

credor em geral, sem qualquer indicação de espécie. Inferências acerca dos legiti-

mados advinham das limitações impostas pela própria lei, as quais se dirigiam ao 

credor comerciante (alínea “a”), ao credor com garantia real (alínea “b”) e ao credor 

não domiciliado no Brasil (alínea “c”). Nada era dito quanto ao credor fazendário.

Tal configuração legislativa seria, portanto, um caso de silêncio eloquente do 

legislador, que teria optado por não inserir expressamente os entes públicos no 

rol dos legitimados, afastando, assim, a possibilidade destes ajuizarem pedido de 

quebra do comerciante. 

3.4  A certidão de dívida ativa é constituída unilateralmente 
pelo credor

Sem embargo, outro impedimento ao pedido de quebra estaria contido no 

próprio procedimento de formação do título obrigacional que dá azo ao processo 

falimentar: a certidão de dívida ativa. 

É cediço que a obrigação tributária principal, de natureza ex lege, exsurge da 

ocorrência de um fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária (art. 113, §1º, CTN). Ainda que, sob o ponto de vista da fenomenologia 

do direito obrigacional, débito e crédito surjam concomitantemente, o legislador 

tributário optou por conferir ao termo crédito tributário contornos próprios. Diz-se 

constituído o crédito tributário quando formalizada (documentada) a sua existência 

e liquidez, de modo a permitir que o fisco exija do contribuinte o seu cumprimento.30 

A partir desse momento, o crédito tributário ganha exigibilidade.

29 REsp nº 138.868/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/1998, 
DJ 30/03/1998, p. 74.

30 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário: completo. 4. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2012. p. 165-166.
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Essa constituição do crédito pode ocorrer de diversas formas, a par do teor 

do art. 142 do CTN, que a restringe ao lançamento efetuado pela autoridade admi-

nistrativa. Não só os lançamentos de ofício, por declaração ou por homologação 

constituem o crédito, mas todo ato que seja capaz de indicar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação, determinar a matéria tributável, identificar o sujeito passivo 

e calcular o montante do tributo devido.31

Todavia, é possível que o contribuinte não cumpra a prestação voluntaria-

mente, gerando no fisco a prerrogativa de “encaminhar o seu crédito devidamente 

formalizado e, portanto, exigível para inscrição em dívida ativa e extrair a respectiva 

Certidão de Dívida Ativa, produzindo, assim, o título executivo extrajudicial que lhe 

dará exequibilidade”.32

A certidão de dívida ativa, portanto, é um título extrajudicial constituído uni-

lateralmente pela fazenda pública (art. 784, IX, CPC) que encarta uma obrigação 

tributária pecuniária ou qualquer outro crédito atribuído cuja cobrança judicial seja 

de responsabilidade do ente público.33

Diferentemente das obrigações cambiárias, a certidão da dívida ativa dispensa 

qualquer participação do devedor na sua formação. Relembra Misabel Derzi que, “na 

emissão de uma nota promissória ou de uma cambial, credor e devedor realizam 

um acertamento prévio, que afasta a incerteza e possibilita a atuação estatal, por 

meio do Poder Judiciário”. Nas obrigações tributárias, porém, “algo sui generis se 

passa na formação do título executivo da Fazenda Pública, que reside no fato de 

o acertamento ser unilateral, e não consensual”.34

Por tais razões, no julgamento do REsp nº 138.868/MG, o ministro Ruy Rosado 

de Aguiar arguiu que “o título de dívida ativa é criado pelo próprio credor, dispondo 

o devedor de prazos exíguos para a sua defesa antes da decretação da quebra”.35 

Estaria o devedor empresário prejudicado por ter sua falência decretada com base 

em título que dispensou seu consentimento e participação.

No mesmo sentido, o ministro Antônio de Pádua Ribeiro afirmou que “não 

se pode, pois, admitir que, dispondo de procedimento próprio – e privilegiado – 

para a cobrança de sua dívida ativa, o Estado venha a postular medida que afeta 

tão gravemente a saúde da empresa privada, como meio de cobrar uma dívida 

31 EREsp nº 767.328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2007, 
DJe 01/09/2008.

32 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário: completo. 4. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2012. p. 165-166.

33 LOPES, Mauro Luís Rocha. Processo judicial tributário: execução fiscal e ações tributárias. 7. ed., rev., 
ampl. e atual. Niterói: Impetus, 2012. p. 10.

34 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 12. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2013. p. 1.483.

35 REsp nº 138.868/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/1998, 
DJ 30/03/1998, p. 74.
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constante de título por ele mesmo elaborado e que estampa um quantum por ele 

mesmo definido”.36 

Semelhante ponto de vista foi ratificado pelo ministro Ari Pargendler ao ressaltar 

que um “decreto de tal gravidade, a sentença de falência, não pode resultar de 

uma mera certidão de dívida ativa no âmbito de processo administrativo controlado 

pela própria Fazenda Pública”.37

Em suma, a unilateralidade do título seria incompatível com o pedido de 

quebra formulado pelo fisco. 

3.5  O caos gerado pelo requerimento de falência da fazenda 
pública

Na sessão de julgamento do REsp nº 138.868/MG, o ministro Ruy Rosado 

de Aguiar expressou pela primeira vez sua preocupação com as consequências de 

um reconhecimento da legitimidade da fazenda pública para requerer a quebra do 

devedor empresário. De acordo com o magistrado, “no sistema onde a falência 

pode decorrer do simples inadimplemento e não da insolvência [econômica], caberia 

ao administrador, verificada a impontualidade e extraída a certidão de dívida ativa, 

requerer a falência do devedor”.38 

Com efeito, desde o Decreto-Lei nº 7.661/45 – fato que se repetiu com a Lei 

nº 11.101/05 –, há uma clara opção do ordenamento pela insolvência jurídica (e 

não econômica) como pressuposto material objetivo para a decretação falência. 

Diferentemente da insolvência civil, que se dá com a crise patrimonial,39 isto 

é, quando os bens que compõem o ativo do devedor não são suficientes para 

satisfazer o passivo (art. 955, CC), a insolvência empresarial ou falência corres-

ponde a uma presunção jurídica extraída de situações objetivamente apontadas 

pelo ordenamento jurídico.

Vale dizer, o ordenamento não requer uma insuficiência patrimonial ou insol-

vência do devedor para que se caracterize um estado falimentar, bastando que se 

aponte para uma impontualidade injustificada (art. 1º do Decreto-Lei nº 7.661/05 e 

art. 94, I, da Lei nº 11.101/05), ou uma execução frustrada (art. 2º, I, do Decreto-Lei 

nº 7.661/45 e art. 94, II, da Lei nº 11.101/05), ou a prática de atos falimentares 

(art. 2º, II a VII, do Decreto-Lei nº 7.661/05 e art. 94, III, da Lei nº 11.101/05).

36 REsp nº 164.389/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SáLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2003, DJ 16/08/2004, p. 130.

37 REsp nº 164.389/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SáLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2003, DJ 16/08/2004, p. 130.

38 REsp nº 138.868/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/1998, 
DJ 30/03/1998, p. 74.

39 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial. vol. 3. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 32-33.
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Por outro lado, a administração pública é regida pelos princípios da legalidade 

e impessoalidade, conforme determina o art. 37 da Constituição. A ela só é dado 

fazer aquilo que a lei permite (legalidade), não podendo atuar com o objetivo de 

prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas (impessoalidade).40

Assim, diante da possibilidade da falência ser decretada com base em mero 

atraso no pagamento e considerando a rígida forma de atuação da administração 

pública, o ministro Ruy Rosado de Aguiar, no exame do REsp nº 164.389/MG, 

reforçou sua posição acerca da ilegitimidade ativa da fazenda pública por um 

argumento consequencialista. De acordo com suas razões de decidir:

Dificilmente encontraremos empresas que não tenham débitos com a 
Fazenda Pública, seja estadual, federal ou municipal, seja com relação 
às outras entidades que também cobram tributos. Se ao Estado é dado 
requerer falência, isso não é uma possibilidade, é um dever. Se o Estado 
requer a falência de todos os seus devedores, será o caos; se tiver o 
direito de escolher uns devedores e não outros, será um caos pior.41 

Na sua visão, a conjugação do modus operandi da fazenda pública com a reali-

dade do país propiciaria uma avalanche de pedidos de falência, com a condenação 

de diversos contribuintes momentaneamente inadimplentes. 

Ricardo Negrão, ao comentar sobre o tópico, endossa essa perspectiva. 

Pontua o autor que o reconhecimento da legitimidade ad causam à fazenda pública 

permitiria que um funcionário do Estado – o advogado público – pudesse decidir, de 

forma discricionária, em que casos a falência seria requerida e em que casos os 

créditos seriam cobrados pela via da execução fiscal, em clara violação ao princípio 

da impessoalidade.42 Logo, haveria notória incompatibilidade entre o regime público 

e o sistema falimentar brasileiro. 

3.6  A falência como método coercitivo de cobrança de 
tributos (sanção política)

Nessa esteira, merece destaque um fundamento relevante que se extrai da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: o pedido de falência requerido pela 

fazenda pública consistiria em forma indireta de cobrança de tributo por meio de 

sanção política, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico.

40 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 68-71.
41 REsp nº 164.389/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SáLVIO DE FIGUEIREDO 

TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2003, DJ 16/08/2004, p. 130.
42 NEGRÃO, Ricardo. Aspectos objetivos da lei de recuperação de empresas e de falências [livro eletrônico]. 

4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 24.
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De acordo com Hugo de Brito Machado, “a expressão sanções políticas cor-

responde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte, como forma indireta 

de obrigá-lo ao pagamento do tributo, tais como a interdição do estabelecimento, 

a apreensão de mercadorias, o regime especial de fiscalização, entre outras”.43

Regra geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inadmite a utilização 

de medidas coercitivas pelo poder público quando estas importam em violação ao 

livre exercício de atividade econômica ou profissional do contribuinte44 e, principal-

mente, quando transgridam os postulados da razoabilidade e proporcionalidade 

em sentido estrito.45

A cobrança da dívida ativa deveria ocorrer sob a via exclusiva da execução fiscal, 

nos moldes do antigo Decreto nº 960/38 e, atualmente, do art. 38 da LEF. Como 

destacou o ministro Celso de Mello, “o Estado deve responder à impontualidade do 

sujeito passivo com o lançamento e a execução céleres dos tributos que entende 

devidos, jamais com o fechamento da unidade econômica”.46

Ainda na década de 1960, o Supremo Tribunal Federal, conforme Súmulas 

nº 70,47 32348 e 547,49 já enunciava a impossibilidade de cobrança coercitiva de 

tributos por meios indiretos, àquela época representados, exemplificativamente, 

pela interdição do estabelecimento ou apreensão de mercadorias. 

Abeberando-se dessa jurisprudência, o ministro Ruy Rosado de Aguiar, ao se 

deparar pela primeira vez com o requerimento de falência formulado pela fazenda 

pública, questionou: “Teria esse pedido outra finalidade que não a de coagir a 

devedora ao pagamento, transformando o processo de falência em balcão para a 

cobrança de dívidas?”.50 

A partir daí, iniciou-se a construção do entendimento de que tal pretensão 

fazendária teria o único intuito de obter a satisfação forçada do crédito tributário 

por meio diverso da execução fiscal, sem considerar os nefastos efeitos da quebra 

sobre as relações jurídicas do devedor (ex.: perda da administração dos bens, 

43 MACHADO, Hugo de Brito. Sanções políticas no Direito Tributário. Revista Dialética de Direito Tributário, 
São Paulo, n. 30, p. 46-49, mar. 1998.

44 ARE nº 914.045 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015.

45 RE nº 666.405, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 16/08/2012, publicado em DJe-169 DIVULG 
27/08/2012 PUBLIC 28/08/2012.

46 RE nº 666.405, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 16/08/2012, publicado em DJe-169 DIVULG 
27/08/2012 PUBLIC 28/08/2012.

47 Súmula nº 70, STF. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança 
de tributo.

48 Súmula nº 323, STF. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento 
de tributos.

49 Súmula nº 547, STF. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, 
despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

50 REsp nº 138.868/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/1998, 
DJ 30/03/1998, p. 74.
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vedação ao exercício de empresa etc.). Nas palavras de Rubens Requião, “a ação 

pretendida pela Fazenda Pública tem, isso sim, nítido sentido de coação moral, 

dada as repercussões que um pedido de falência tem em relação às empresas 

solventes”.51

Para a literatura, contudo, o instituto da falência teria objetivos diversos, dentre 

os quais não estaria o de cobrar créditos inadimplidos. O professor Paulo Penalva 

Santos e o ministro Luis Felipe Salomão defendem a posição de que a falência 

“surgiu para reprimir a utilização anormal do crédito, cuja finalidade era tão somente 

patrimonial”, de modo que seria possível admitir, partindo-se da premissa de que 

o fim almejado pelo legislador é a preservação do crédito como mecanismo de cir-

culação das riquezas, que o instituto “não foi criado nem é utilizado habitualmente 

para a cobrança de tributos”.52

Por certo, o argumento retornou à baila no julgamento do REsp nº~164.389/

MG, através do voto do ministro Antônio de Pádua Ribeiro, o qual declarou que o 

objetivo da fazenda pública “era mesmo haver seu crédito, não resguardar o interesse 

social que seria atendido caso decretada a quebra da sociedade”.53

Posteriormente, o ministro Francisco Falcão aduziu que “o pedido de falência 

não pode servir como instrumento de coação para o pagamento de dívidas, uma vez 

que a legislação falimentar permite a elisão do requerimento de quebra mediante o 

depósito judicial da quantia vindicada [art. 11, §2º do Decreto-Lei nº 7.661/45]”.54 

Seria equivalente, pela sua perspectiva, a uma violação ao princípio da razoabilidade 

que deve nortear os atos administrativos.

3.7 A violação ao princípio da preservação da empresa 

Por fim, argumenta-se que o pedido de falência do devedor empresário pelo 

ente público violaria o princípio da preservação da empresa, assim entendido como 

o mandado de otimização destinado à manutenção da utilização produtiva de bens, 

ativos e recursos produtivos da empresa (art. 75 da Lei nº 11.101/05). 

A superação de uma situação de crise econômico-financeira e, consequen-

temente, a preservação da fonte produtora e do emprego dos trabalhadores (art. 

47 da Lei nº 11.101/05) seriam incompatíveis com a ideia de que o fisco pode 

requerer a falência do devedor ante o simples inadimplemento do crédito fiscal. 

51 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. v. 1. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 72.
52 SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e 

prática. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 275.
53 REsp nº 164.389/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SáLVIO DE FIGUEIREDO 

TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2003, DJ 16/08/2004, p. 130.
54 REsp nº 287.824/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 

20/02/2006, p. 205.
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Ao relatar o REsp nº 361.203/MG, em momento posterior à vigência da Lei 

nº 11.101/05, o ministro Humberto Martins aduziu que:

O interesse público não se confunde com o interesse da Fazenda, pois 
o Estado passa a valorizar a importância da iniciativa empresarial para 
a saúde econômica de um país. Nada mais certo, na medida em que 
quanto maior a iniciativa privada em determinada localidade, maior o 
progresso econômico, diante do aquecimento da economia causado 
a partir da geração de empregos. Raciocínio diverso, isto é, legitimar 
a Fazenda Pública para requerer a falência das empresas inviabilizaria 
a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, 
não permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores, tampouco dos interesses dos credores, desestimulando 
a atividade econômico-capitalista.55

O fundamento, a toda evidência, tem como premissa a concepção de que 

o sistema adotado pelo legislador de permitir a quebra em razão da simples im-

pontualidade, sem a necessidade da insolvência econômica, é equivocado. Isso 

porque o inadimplemento pontual seria comum em relação aos créditos fiscais, o 

que abriria a porta para a fazenda pública requerer a falência de praticamente todo 

empresário, em especial daqueles em crise econômico-financeira. 

Nessa esteira, considerando a irreversibilidade e a gravidade dos efeitos da 

quebra, uma proliferação de pedidos por parte da fazenda pública poderia causar 

uma retração econômica no país, que adviria o encerramento das atividades do 

devedor e, igualmente, da extinção de múltiplos postos de trabalho. 

4  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em xeque: 
a legitimidade da fazenda pública para requerer a quebra 

Apresentados todos os argumentos utilizados pelo Superior Tribunal de 

Justiça para afastar a legitimidade ativa da fazenda pública, é hora de demonstrar 

que eles não encontram mais amparo no atual panorama legislativo brasileiro. E 

mais, é tempo de comprovar que as jurisprudências da corte e, principalmente, 

do Supremo Tribunal Federal já se encarregaram de afastar tais premissas em 

hipóteses análogas.

A vigência da Lei nº 11.101/05, em conjunto com a aceitação social de insti-

tutos jurídicos anteriormente repelidos, tais como o protesto da certidão de dívida 

ativa, a interdição do estabelecimento do inadimplente contumaz e utilização de 

meios coercitivos indiretos na busca da satisfação do crédito exequendo, permite 

55 REsp nº 363.206/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, 
DJe 21/05/2010.
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concluir que não há mais razão jurídica para vedar a pretensão fazendária, desde 

que presentes os pressupostos materiais objetivos para tanto.

É preciso, pois, enfrentar um a um os pontos suscitados no capítulo anterior 

a fim de demonstrar que a fazenda pública, assim como qualquer outro credor, 

pode requerer a quebra do devedor empresário.

4.1  A via da execução fiscal é concorrente ao requerimento 
de falência

O primeiro fundamento exposto no capítulo anterior diz respeito à impossibili-

dade de cobrança do crédito público por qualquer outra via que não a da execução 

fiscal. O art. 38 da LEF seria expresso em determinar que a discussão judicial da 

dívida ativa só seria admissível em execução. 

O rito, nessa visão, seria um privilégio irrenunciável: privilégio porque, em 

teoria, traria maior celeridade processual e garantias creditícias; irrenunciável porque 

decorreria de lei imperativa, da qual não poderia se afastar o agente público em 

razão do princípio da legalidade. 

Essa ideia, contudo, já não era unanimemente aceita como razão suficiente 

para afastar da legitimidade da fazenda pública desde antes do primeiro julgado do 

Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Ainda em 1973, Fabio Konder Comparato 

apontava para o fato de que “não existe regra nem princípio jurídico que impeça o 

Estado de abrir mão de seus privilégios (no sentido de priva lex) diante do particular, 

se tal decisão colima justamente um melhor exercício dos seus poderes”.56 

No julgamento do REsp nº 10.660/MG, o ministro Costa Leite apontou para 

o fato de que “o legislador brasileiro não pretendeu coartar as possibilidades de 

sua cobrança judicial, mas antes ampliá-las, podendo, pois, o crédito tributário 

ser reclamado no processo falimentar, e demonstrar, outrossim, que a tutela dos 

direitos creditórios na falência não se exaure na execução patrimonial”.57

Isso significava, pois, que a execução fiscal era apenas uma das formas de 

cobrança do crédito público. No caso, uma cobrança pela via executiva individual, 

que não afastaria a possibilidade de instauração da via executiva coletiva. A escolha 

de uma das formas de cobrança não escaparia à legalidade, pois inseridas dentro 

56 COMPARATO, Fábio Konder. Falência – comerciante – requerimento pelo fisco credor de obrigação tributária 
– legitimidade (parecer). Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Minas Gerais, n. 20, 
p. 29-37, out./dez. 1995.

57 REsp nº 10.660/MG, Rel. MIN. COSTA LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/1995, DJ 10/06/1996, 
p. 20.319.
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de um contexto de discricionariedade técnica do agente público. O abandono de um 

privilégio processual teria a função de melhor fazer valer um privilégio creditório.58

Discorrendo sobre o tema, Waldo Fazzio Júnior explica que privilégio não pode 

ser confundido com imposição, de modo que caberia ao fisco optar entre a execu-

ção fiscal singular e a habilitação dos seus créditos na falência. Nas palavras do 

autor, “não fosse assim e o legislador, estabelecendo a incolumidade concursal 

ao crédito fiscal, estaria reduzindo o espectro de possibilidades de sua cobrança, 

quando na sua realidade seu intuito foi de aumentar tais possibilidades, ampliando 

a tutela do erário”.59

E mais, não há dúvidas de que a dinâmica social se alterou bastante desde o 

primeiro julgado sobre o tema, em 1995, até hoje. Se, antes, havia o entendimento 

de que o sistema de cobranças atribuído aos entes públicos – a execução fiscal – 

era um privilégio, hoje se tem a convicção de que ele é um tormento. Os números 

apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça apontam para o executivo fiscal 

como o vilão da eficiência, com uma taxa de congestionamento de 95% na Justiça 

Federal: para cada cem processos que tramitaram no ano de 2016, apenas cinco 

foram baixados, independentemente da causa.60

Foi nesse cenário de desconfiança que, em 2018, o Superior Tribunal de Justiça 

ofereceu bases definitivas para afastar a concepção de que a execução fiscal é a 

única forma de cobrança do crédito tributário e não tributário.

No final de novembro daquele ano, a Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça chancelou a legalidade do protesto da certidão de dívida ativa como forma 

alternativa de cobrança dos créditos públicos, a despeito das alegações dos con-

tribuintes de que a fazenda pública estaria adstrita à execução fiscal.

Ao se debruçar sobre o tema no REsp nº 1.686.659/SP, o ministro Herman 

Benjamin deixou claro que “a circunstância de a Lei 6.830/1980 disciplinar a 

cobrança judicial da dívida ativa dos entes públicos não deve ser interpretada 

como uma espécie de ‘princípio da inafastabilidade da jurisdição às avessas’, 

ou seja, engessar a atividade de recuperação dos créditos públicos, vedando aos 

entes públicos o recurso a instrumentos alternativos”,61 desde que respeitado o 

princípio da legalidade.

58 COMPARATO, Fábio Konder. Falência – comerciante – requerimento pelo fisco credor de obrigação tributária 
– legitimidade (parecer). Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Minas Gerais, n. 20, 
p. 29-37, out./dez. 1995.

59 FAZZIO JúNIOR, Waldo. Lei de falências e recuperação de empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 
249.

60 Disponível em: https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337 
945c1dd137496c.pdf. Acesso em: 13 dez. 2019.

61 REsp nº 1.686.659/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, 
DJe 11/03/2019.
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Ademais, destacou o ministro que “o argumento de que há lei própria que dis-

ciplina a cobrança judicial da dívida ativa (Lei 6.830/1980), conforme anteriormente 

mencionado, é um sofisma, pois tal não implica juízo no sentido de que os entes 

públicos não possam, mediante lei, adotar mecanismo de cobrança extrajudicial”.62 

Mutatis mutandis, não haveria qualquer vedação ao pedido de quebra pela fazenda 

pública, ainda mais porque respeitado o princípio da legalidade, já que a redação 

do art. 97, IV, da Lei nº 11.101/05 prevê que qualquer credor pode requerer a 

falência do devedor.

No início de dezembro, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, atra-

vés do voto do ministro Luis Felipe Salomão, esposou a tese de que, “malgrado 

a prerrogativa de cobrança do crédito tributário via execução fiscal, inexiste óbice 

para que o Fisco (no exercício de juízo de conveniência e oportunidade) venha a 

requerer a habilitação de seus créditos nos autos do procedimento falimentar, 

submetendo-se à ordem de pagamento prevista na Lei 11.101/2005”.63 Nessa 

hipótese, a opção implicaria em renúncia ao rito previsto na LEF, ante o descabi-

mento da garantia dúplice.

Ora, se é permitido abdicar do rito privilegiado da execução fiscal, seja para 

habilitar o crédito tributário na falência, seja para protestar a certidão de dívida 

ativa, é porque ele não é único e irrenunciável.

4.2  O crédito tributário se submete ao concurso material de 
credores na falência

O segundo argumento a ser combatido se relaciona com a exclusão da co-

brança da dívida ativa de qualquer concurso de credores, conforme determinam 

o art. 29 da LEF e o art. 187 do CTN. Se o crédito fazendário não é passível de 

concurso, não poderia ser ajuizada a ação que visa constituí-lo, posto que ausente 

o de interesse de agir.

Ocorre que a fazenda pública, malgrado o que dispõem o Código Tributário 

Nacional e a Lei de Execuções Fiscais, se submete a concurso de credores. Para 

melhor compreender o argumento, é preciso diferenciar o chamado concurso formal 

(ou processual) do concurso material (ou obrigatório) de credores.

O concurso formal (ou processual) de credores diz respeito aos efeitos pro-

cessuais que a decretação de falência gera sobre as pretensões e ações ajuizadas 

pelos credores em face do devedor insolvente. Prescreve a literatura que, “ao dispor 

62 REsp 1.686.659/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 
11/03/2019.

63 REsp nº 1.466.200/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, 
DJe 12/02/2019.
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que ‘o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações 

sobre bens, interesses e negócios do falido’ (art. 76), a nova Lei de Falências 

refere-se à unicidade formal ou processual (competência do Juízo falimentar)”.64

Por outro lado, o concurso material (ou obrigacional) está relacionado aos 

efeitos da quebra sobre a ordem de preferência no recebimento dos créditos. O 

legislador impõe aos credores um escalonamento específico, conforme a natureza 

da obrigação (trabalhistas, com garantia real, tributárias etc.). É o que prescreve 

o art. 83 da Lei nº 11.101/05.

Com efeito, nenhuma dessas universalidades é absoluta na falência. A Lei 

nº 11.101/05 traz exceções tanto ao concurso formal quanto ao material de cre-

dores. De acordo com os arts. 84 e 85, as restituições e os créditos relacionados 

à administração da falência não se submetem ao concurso material. Devem ser 

atendidos antes de qualquer pagamento aos credores do falido (art. 149).

Da mesma forma, o art. 6º, §§1º, 2º e 7º, e o art. 76, in fine, da Lei nº 

11.101/05 estabelecem exceções ao concurso formal. Esses credores não são 

atraídos processualmente pelo juízo falimentar, mas se submetem ao concurso 

obrigacional, não podendo ser satisfeitos antes daqueles em posição mais elevada. 

É o caso do crédito tributário.

O ponto já havia sido percebido por Fabio Konder Comparato em 1973, quando 

distinguiu a incolumidade do concurso do privilégio creditório. Para o autor, a norma 

do art. 187 do CTN é de natureza processual, e não de direito material, já que “diz 

respeito ao modo de exercício de uma pretensão em juízo, e não à qualidade do 

direito de crédito cuja existência se alega na ação”.65 

Ademais, enquanto “os efeitos processuais do concurso decorrem automa-

ticamente da sentença que o declarou (notadamente a suspensão de ações e 

execuções individuais), a efetiva participação dos credores no concurso depende 

sempre da iniciativa destes”.66 O próprio requerente da falência, que provocou o 

concurso, não fica desobrigado de habilitar seu crédito.

Nesse sentido, por mais que a fazenda pública não seja uma credora concur-

sal (ou processual), isto é, sujeita aos efeitos da sentença que declarou aberto o 

concurso, ela é uma credora concorrente (ou obrigacional), já que seu crédito deve 

64 CORRêA-LIMA, Osmar Brina; CORRêA-LIMA, Sérgio Mourão (Coord.). Comentários à nova lei de falência e 
recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 83.

65 COMPARATO, Fábio Konder. Falência – comerciante – requerimento pelo fisco credor de obrigação tributária 
– legitimidade (parecer). Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Minas Gerais, n. 20, 
p. 29-37, out./dez. 1995.

66 COMPARATO, Fábio Konder. Falência – comerciante – requerimento pelo fisco credor de obrigação tributária 
– legitimidade (parecer). Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Minas Gerais, n. 20, 
p. 29-37, out./dez. 1995.
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ser informado/habilitado, a fim de constar no quadro geral de credores, conforme 

art. 18, parágrafo único, art. 83 e art. 149, todos da Lei nº 11.101/05. 

O Superior Tribunal de Justiça veio a confirmar indiretamente essa posição em 

2018, durante o julgamento do REsp nº 1.466.200/SP, quando passou a admitir a 

habilitação do crédito tributário perante o juízo falimentar em face da sua submissão à 

universalidade material de credores. Na ocasião, o ministro Luis Felipe Salomão afirmou 

que “os créditos tributários não se submetem ao concurso formal (ou processual) 

instaurado com a decretação da falência ou com o deferimento da recuperação judicial, 

vale dizer, não se subordinam à vis attractiva (força atrativa) do Juízo falimentar ou 

recuperacional”, mas se sujeitam “ao concurso material (ou obrigacional), decorrente 

da falência ou da recuperação judicial, pois deverão ser respeitadas as preferências 

dos créditos trabalhistas e daqueles com garantia real, sem olvidar-se do pagamento 

prioritário dos créditos extraconcursais e das importâncias passíveis de restituição”.67

Se a fazenda pública se submete ao concurso material, recebendo seu crédito 

de acordo com a ordem estabelecida ex legis, e se ela pode habilitar seu crédito 

perante o juízo falimentar no intuito de constar no quadro geral de credores, não 

há como negar-lhe legitimidade e interesse para requerer a quebra do devedor. 

Uma interpretação, a contrario sensu, do art. 94, §2º, da Lei nº 11.101/05 tam-

bém confirma a legitimidade do fisco: se o crédito pode ser reclamado, isto é, se ele 

se sujeita materialmente ao concurso de credores, ele legitima o pedido de falência. 

Toda norma excepcional, como é o art. 94, §2º, deve sofrer interpretação restritiva.68

Por isso, correta a conclusão de Fabio Konder Comparato: “Se o crédito fazen-

dário pode ser reclamado no processo falimentar, e se a lei só considera ilegítimos 

para fundamentar um pedido de falência, os créditos que se não possam neste 

reclamar (Decreto-lei nº 7.661, art. 1º, § 2º), resulta claro que a Fazenda Pública 

é parte legítima para pedir em juízo a falência de seus devedores”.69

4.3  A fazenda pública se insere no rol dos legitimados ativos 
(art. 97, IV)

Seguindo o tratamento sobre o tema, há que se refutar o argumento de que 

a fazenda pública não detém legitimidade para requerer a falência do devedor 

empresário por não estar prevista expressamente no rol dos legitimados.

67 REsp nº 1.466.200/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, 
DJe 12/02/2019.

68 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2003. p. 296.

69 COMPARATO, Fábio Konder. Falência – comerciante – requerimento pelo fisco credor de obrigação tributária 
– legitimidade (parecer). Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Minas Gerais, n. 20, 
p. 29-37, out./dez. 1995.
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Ainda sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/45, o texto do art. 9º, III, dispunha 

que a falência também poderia ser requerida pelo credor, o qual deveria exibir título 

do seu crédito, mesmo que não vencido, e observar determinadas condições caso 

fosse um credor comerciante (alínea “a”), ou com garantia real (alínea “c”), ou não 

domiciliado no Brasil (alínea “b”).

Como se vê, a lei fazia referência ao credor de forma geral, sem qualquer indi-

cação da espécie de crédito. Nas hipóteses em que desejou restringir a legitimidade 

ad causam, o fez de forma expressa, consoante previsão das alíneas “a”, “b” e 

“c” do inciso III do art. 9º: (i) o comerciante deveria provar sua regularidade; (ii) o 

não domiciliado no Brasil deveria prestar caução; (iii) o com garantia real deveria 

renunciar à garantia ou demonstrar que os bens do devedor não eram suficientes 

para satisfazer a obrigação.

Portanto, se a fazenda pública não constava nas restrições legais, é porque 

não havia qualquer óbice à sua participação como autora do pedido de falência. 

Como destacou o ministro Castro Filho no julgamento do REsp nº 164.389/MG, 

“a lei não fornece óbices expressos a que a Fazenda Pública requeira a falência 

de seu devedor. Logo, se não proíbe, admite”.70

Com a vigência da Lei nº 11.101/05, o legislador optou por um texto ainda 

mais abrangente. Se, antes, a referência era ao credor, agora o art. 97, IV, passa a 

admitir que qualquer credor requeira a falência do devedor empresário. A utilização 

do pronome indeterminado arrefeceu qualquer polêmica ainda existente. 

Ao comentar sobre o tema, Waldo Fazzio Júnior foi preciso em afirmar que 

“inexiste qualquer restrição legal que excepcione a Fazenda Pública. Está inserta 

na expressão qualquer credor. O fisco possui título executivo e uma vez caracteri-

zados os motivos legais que determinam a quebra, pode e deve a Fazenda Pública 

valer-se daquele direito”.71

No mesmo sentido – ainda que de forma incongruente com outras passagens 

da obra –, Paulo Penalva Santos e o ministro Luis Felipe Salomão declaram que 

“o legislador utilizou a expressão ‘qualquer’ credor, de modo que não há mais 

divergência sobre a exigência de renúncia expressa para a propositura da ação, 

bem como quanto à legitimidade da Fazenda para requerer a falência”. Para os 

autores, o pronome “‘qualquer’ significa indeterminado, por isso que todos os 

credores estão aptos a ingressar com o pedido, salvo aqueles que não se sujeitam 

ao concurso (arts. 5º e 84)”.72

70 REsp nº 164.389/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SáLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2003, DJ 16/08/2004, p. 130.

71 FAZZIO JúNIOR, Waldo. Lei de falências e recuperação de empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 248.
72 SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e 

prática. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 101.
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Assim também Moacyr Lobato de Campos Filho ao destacar que, “diante da 

ausência de restrição na atual lei falimentar, pode-se concluir que, sob a rubrica de 

‘qualquer credor’, estará a Fazenda Pública, legitimada para o pedido de falência 

de devedor de tributo”.73

A Lei nº 11.101/05, diferentemente da sua antecessora, trouxe uma redação 

ampla, sem quaisquer restrições à fazenda pública. Como afirma André Luiz Santa 

Cruz Ramos, “se a lei afirma expressamente que qualquer credor pode requerer a 

falência do devedor, não cabe excepcionar onde a própria lei assim não o fez”.74 

Isto é, a legitimidade da fazenda pública seria consequência inequívoca da vontade 

do legislador, que não elegeu qualquer exceção.

Thayana Felix Mendes e Thiago Cioccari Brigido relembram, com propriedade, 

que “a lei de falências não excluiu qualquer credor específico de seu regime, e traz 

diversas previsões benéficas ao par conditio creditorum e garantias patrimoniais 

aos credores”, de modo que “reconhecer a legitimidade de todo e qualquer credor 

que possa reclamar seu crédito na falência, exceto da Fazenda Pública, é penalizar 

o Estado por ter prerrogativas e dar benefício indevido ao devedor tributário em 

prejuízo da sociedade”.75

Por fim, não se pode olvidar que a fazenda pública pode se valer de obrigação 

titularizada por terceiro como causa de pedir falimentar. Regra geral, o credor deve 

demonstrar a ocorrência de atos falimentares ou exibir a prova do seu título, o qual 

deverá preencher todos os requisitos legais. Por exemplo, se baseado na impon-

tualidade injustificada (art. 94, I), necessitará demonstrar a liquidez de obrigação 

superior a 40 salários-mínimos e o protesto do título, sob pena de indeferimento 

do pedido; se amparado na execução frustrada (art. 94, II), deverá apresentar a 

certidão de tríplice omissão. 

No entanto, “o direito falimentar está atento aos interesses dos que não 

podem exigir o pagamento de seus créditos, porque ainda em curso o prazo de 

vencimento da obrigação, mas que presenciam a deterioração da situação eco-

nômica e patrimonial da sociedade empresária devedora”.76 Isso significa que o 

credor, mesmo não integrando a relação jurídica que dá causa à quebra, poderá se 

valer do instrumento jurídico em questão. Basta que, para tanto, apresente “prova 

73 CAMPOS FILHO, Moacyr Lobato de. Falência e recuperação. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2006. p. 
182-183.

74 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Curso de direito empresarial. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2010. p. 653-654.

75 MENDES, Thayana Felix; BRIGIDO, Thiago Cioccari. Legitimidade da fazenda pública para postular a falência 
do devedor tributário: a função social da empresa e o interesse jurídico do par conditio creditorum. Revista 
da PGFN, ano 1, n. 3, p. 229-255, 2012.

76 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e recuperação de empresas. 13. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 368-369.
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da impontualidade ou da tríplice omissão do devedor relativamente à obrigação 

titularizada por terceiro (por meio de certidão de protesto ou do cartório judicial em 

que correu a execução frustrada)”.77 

Logo, ainda que não com base na certidão de dívida ativa, nada impediria que 

a fazenda pública se valesse da impontualidade ou execução frustrada do devedor 

com terceiro a fim de instaurar o processo de execução coletiva falimentar. Conforme 

já apontava Fabio Konder Comparato, “a alegada impontualidade do devedor não 

precisa se referir ao crédito tributário, que pode aliás não estar vencido (Decreto-lei 

nº 7.661, art. 9º, III), bastando que a Fazenda exiba a certidão de protesto do título 

de outro credor (o chamado ‘protesto de empréstimo’)”.78

4.4  O contencioso administrativo legitima a certidão de  
dívida ativa

Sem embargo, o fundamento da certidão de dívida ativa ser constituída 

unilateralmente pela administração pública, sem consentimento do contribuinte, 

também não parece ser um impeditivo à pretensão fazendária de requerer a falência 

do devedor. 

O entendimento de que a constituição dos créditos fiscais ocorre sem qualquer 

participação do devedor não encontra mais amparo no ordenamento jurídico brasi-

leiro. O conceito de administração consensual, em que o administrado é chamado 

a contribuir para a formação do ato administrativo, ganha cada vez mais espaço.79

A despeito da redação do art. 142 do CTN, que afirma competir privativamente 

à autoridade administrativa o lançamento, a atual jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça determina que as declarações entregues pelos contribuintes (ex.: DCTF, 

GIA) reconhecendo o débito fiscal constituem o crédito tributário.80 A participação do 

devedor na formação do crédito – o que se convencionou chamar de “autolançamen-

to” – afasta a ideia de que a certidão de dívida ativa é estabelecida à sua revelia.

No mais, em relação aos lançamentos de ofício, o art. 151, III, do CTN garante 

ao contribuinte, nos termos da lei, o exercício da ampla defesa e do contraditório 

no âmbito administrativo por meio de impugnações e recursos. O lançamento é um 

77 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e recuperação de empresas. 13. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 369.

78 COMPARATO, Fábio Konder. Falência – comerciante – requerimento pelo fisco credor de obrigação tributária 
– legitimidade (parecer). Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Minas Gerais, n. 20, 
p. 29-37, out./dez. 1995.

79 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2009.  
p. 108-109.

80 Súmula nº 436, STJ. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito 
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
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processo, e não um ato, que se perfaz com a colaboração de todos os interessados, 

em especial do contribuinte, para se alcançar um resultado final mais justo. 

Se nos títulos cambiários a legitimidade decorre do acertamento prévio, na 

certidão de dívida ativa é a possibilidade de impugnação administrativa ao lançamento 

que dá suporte à formação do título executivo extrajudicial, substituindo, assim, o 

consenso inexistente entre as partes.81

Nessa esteira, convém destacar que esse ponto também foi levantado por 

ocasião do julgamento do REsp nº 1.686.589/SP, em que discutiu a legalidade do 

protesto da certidão de dívida ativa. O argumento era exatamente o mesmo: a for-

mação do título extrajudicial não contaria com a participação do devedor, decorrendo 

de ato unilateral do poder público, o que impediria a cobrança pela via alternativa.

Na oportunidade, o ministro Herman Benjamin afastou a alegação por enten-

der que a inscrição em dívida ativa não é feita de surpresa, sem o conhecimento 

do sujeito passivo. Ao contrário, o ato, para ele, “decorre de um lançamento de 

ofício, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa (impugnação e 

recursos administrativos), ou de confissão de dívida pelo devedor”. Isso significa 

que “o sujeito passivo terá concorrido para a consolidação do crédito tributário”, 

sendo certo que, no caso da Súmula nº 436 do STJ, “a atitude do contribuinte de 

apurar e confessar o montante do débito é equiparável, em tudo e por tudo, ao do 

emitente do cheque, nota promissória ou letra de câmbio”.82

Logo, por uma via ou outra, a formação do título sempre conta com a partici-

pação do credor e do devedor. 

4.5  As presunções estabelecidas pelo legislador ao 
estruturar o sistema falimentar

O quinto argumento, que se relaciona com as consequências práticas da 

aceitação do pedido de falência pela fazenda pública, também deve ser colocado em 

xeque. A preocupação externada pelo ministro Ruy Rosado de Aguiar no julgamento 

do REsp nº 164.389/MG acerca da dificuldade de se encontrar um empresário que 

não tenha débitos com o fisco, propiciando uma avalanche de requerimento de 

quebra e, consequentemente, o caos econômico, não parece estar em consonância 

com o ordenamento jurídico.

Como já dito, tanto no Decreto-Lei nº 7.661/45 quanto na atual legislação, 

verifica-se uma notória opção do legislador pela insolvência jurídica ao invés da 

81 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 12. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2013. p. 1.484.

82 REsp nº 1.686.659/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, 
DJe 11/03/2019.
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insolvência econômica como pressuposto material objetivo da falência. De acordo 

com o art. 94 da Lei nº 11.101/05, justificam o pedido de falência não só os atos 

falimentares, como também a impontualidade injustificada e a execução frustrada, 

as quais não guardam qualquer relação com a insolvência econômica. 

Essa escolha se mostra ainda clara quando comparada com a insolvência 

civil, regulada pelo art. 955 do Código Civil, a qual exige uma insolvência econômica 

representada pela crise patrimonial (passivo maior que o ativo).

Adequada ou inadequada, o certo é que uma opção válida foi realizada por 

meio de um processo legislativo legítimo. Nessa esteira, ao magistrado não cabe 

deixar de aplicar a norma por entender inconveniente ou por projetar efeitos diversos 

daqueles supostamente apropriados ao instituto falimentar. Como bem ressaltou 

o ministro Luis Felipe Salomão, “a ponderação legal já foi realizada segundo a 

ótica e prudência do legislador”, não cabendo ao Poder Judiciário, nesses casos, 

“obstar pedidos de falência que observaram os critérios estabelecidos pela lei, a 

partir dos quais o legislador separou as situações já de longa data conhecidas, de 

uso controlado e abusivo da via falimentar”.83

Vale dizer, o estado de insolvência é ex lege, decorrendo da simples subsunção 

dos fatos às hipóteses normativas; uma presunção legal que beneficia o credor, 

cabendo ao devedor elidi-la no curso da ação.84

E mais, ainda que legítima a inquietação com modelo falimentar brasileiro 

baseado na impontualidade, em que divergiria o pedido de quebra feito pela fazenda 

pública daquele ajuizado por outro credor? Não é a natureza do crédito que torna 

o sistema eventualmente ruim, mas as características estruturais deste. Seja a 

pedido do ente público ou do credor quirografário, os efeitos da sentença de falência 

são os mesmos.

Por isso, não se pode deixar de dar razão ao apontamento feito pelo ministro 

Eduardo Ribeiro, posteriormente reproduzido pelo ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito no julgamento do REsp nº 164.389/MG. Para ele, “no que diz com os efeitos 

drásticos que tem a medida, ainda que fundada apenas na impontualidade, não é 

peculiar ao pedido feito pela Fazenda. A empresa pode ser destruída, em virtude 

de dificuldade que seria passageira, a pedido de qualquer credor”.85 

83 REsp nº 1.433.652/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, 
DJe 29/10/2014.

84 REsp nº 1.433.652/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, 
DJe 29/10/2014.

85 REsp nº 10.660/MG, Rel. MIN. COSTA LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/1995, DJ 10/06/1996, 
p. 20.319.
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4.6  Os múltiplos objetivos do requerimento de falência  
(e a cobrança de tributo)

Também merece repúdio o argumento de que o pedido de falência constitui 

somente um método indireto de cobrança do tributo, o que seria vedado pelo 

ordenamento jurídico.

Ao ajuizar um requerimento de falência, a pretensão do credor não se resume 

ao recebimento do seu crédito, apesar de ser um dos seus objetivos. Quando ob-

servados os pressupostos materiais objetivos descritos no art. 94, incisos I a III, 

da Lei nº 11.101/05, sem que haja qualquer fundamento relevante para tal (art. 

96), o ordenamento jurídico presume que o devedor se encontra em um estado de 

insolvência jurídica e, portanto, incapaz de seguir com suas atividades. Seja pela 

impontualidade injustificada, pela execução frustrada ou, até mesmo, pela prática 

de atos falimentares, o sistema entende que, com relação àquele devedor, deve 

ser instaurado um concurso universal de credores, já que, presumidamente, ele é 

incapaz de saldar todas as suas obrigações pendentes e dar continuidade à empresa. 

Nesse sentido, a falência tem o objetivo de sanear o mercado por meio da 

eliminação do agente econômico insolvente e inviável.86 É também medida de 

proteção do crédito, pois impede que aquele devedor, que já se mostrou incapaz 

de cumprir suas obrigações, permaneça no mercado se financiando em detrimento 

dos seus concorrentes. A manutenção de devedores insolventes é fator que incre-

menta o risco de crédito, capaz de gerar efeitos sistêmicos na liquidez dos agentes 

financeiros e, consequentemente, na economia de um país.

Vale dizer, os objetivos supracitados não são relacionados exclusivamente 

ao credor privado; ao contrário, o fisco possui especial interesse em um mercado 

de crédito saudável. Isso porque o credor privado pode se proteger de devedores 

insolventes por meio da restrição do crédito, enquanto a fazenda pública não 

pode obstar a prática de fatos geradores pelo contribuinte. A própria dinâmica da 

relação jurídico-tributária permite que o devedor se financie às custas do erário e, 

consequentemente, às custas dos demais contribuintes.

Essa questão foi devidamente externada pelo ministro Castro Filho no julga-

mento do REsp nº 164.389/MG, para quem “o fim primordial do requerimento de 

quebra pela Fazenda Pública poderá não ser, necessariamente, só a obtenção da 

satisfação de seus créditos”, mas também “a cessação das atividades de pessoas 

constantemente autuadas, cujos débitos nunca são saldados no executivo fiscal, 

por não se conseguir encontrar bens suficientes à penhora; pessoas que fraudam 

constantemente o Fisco e seguem a exercer atividade mercantil sem que a Fazenda 

86 FAZZIO JúNIOR, Waldo. Lei de falências e recuperação de empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 249.
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possa impedir que pratiquem o comércio, em concorrência até desleal com as 

empresas fiéis cumpridoras de suas obrigações tributárias”.87

Em outra oportunidade, o ministro Eduardo Ribeiro destacou que a falência 

também teria o propósito de propiciar uma investigação mais abrangente da si-

tuação econômica do devedor, ensejando, por exemplo, a ação revocatória, que é 

instrumento de defesa de todos os credores.88

E mesmo que o objetivo do credor com o pedido de falência seja a simples 

cobrança do crédito inadimplido, isso não deveria constituir óbice à legitimidade da 

fazenda pública, pois a dinâmica da Lei nº 11.101/05 admite o requerimento de 

falência sempre que evidenciada uma das hipóteses dos incisos I a III do art. 94, 

independentemente das reais pretensões do requerente.

Nas palavras do ministro Marco Buzzi, “é lídimo ao acionante optar pelo meio 

judicial que a própria lei lhe confere, desde que atenda aos requisitos próprios do 

procedimento, vez que inexiste disposição legislativa que o obrigue a aviar uma 

ação executiva, quando está apto a requerer a falência do devedor”.89

Por isso, salvo manifesto abuso de direito, que deve ser comprovado caso 

a caso, e em que pese a política judiciária direcionada a evitar a decretação da 

quebra, o credor pode intentar pedido de quebra caso sua pretensão reúna todas 

as condições exigidas para tanto. 

Outrossim, não se pode olvidar que o rito do processo falimentar pode ma-

nifestar, ainda que indiretamente, uma pretensão condenatória. Quando o credor 

ajuíza a ação pelo inciso I (impontualidade injustificada) ou pelo inciso II (execução 

frustrada), e o devedor realiza o depósito do valor correspondente ao total do crédito 

(art. 98, parágrafo único), há uma elisão do “estado de insolvência presumida, de 

modo que a decretação da falência fica afastada, mas o processo converte-se em 

verdadeiro rito de cobrança, pois remanescem as questões alusivas à existência 

e exigibilidade da dívida cobrada”.90

Ou seja, a própria estrutura da Lei nº 11.101/05, da forma como foi pensada 

pelo legislador, traz consigo uma natureza condenatória subjacente à demanda 

falimentar que não pode ser ignorada. Isso, inclusive, já tinha sido percebido por 

Fabio Konder Comparato em 1973.91

87 REsp nº 164.389/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SáLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2003, DJ 16/08/2004, p. 130.

88 REsp nº 10.660/MG, Rel. MIN. COSTA LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/1995, DJ 10/06/1996, 
p. 20.319.

89 REsp nº 1.079.229/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 
12/06/2014.

90 REsp nº 1.433.652/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, 
DJe 29/10/2014.

91 COMPARATO, Fábio Konder. Falência – comerciante – requerimento pelo fisco credor de obrigação tributária 
– legitimidade (parecer). Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Minas Gerais, n. 20, 
p. 29-37, out./dez. 1995.
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Por outro lado, ainda que o pedido de falência pudesse ser considerado como 

método indireto de cobrança, é certo que o uso de medidas coercitivas pelo fisco 

na exigência de tributos fora do âmbito da execução fiscal não é inconstitucional 

per si, mas somente se reprovado no exame da proporcionalidade e razoabilidade. 

Não é qualquer medida diversa da execução fiscal que pode ser considerada uma 

sanção política.

Em atenção ao voto proferido pelo ministro Luís Roberto Barroso no julgamento 

da ADI nº 5.135/DF, que tratava da constitucionalidade do protesto da certidão de 

dívida ativa como método indireto de cobrança de tributos, verifica-se que uma san-

ção só é considerada política e, portanto, inconstitucional quando restringe direitos 

fundamentais dos contribuintes de maneira desproporcional ou desarrazoada.92

Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, regra geral, veda a interdição do 

estabelecimento em razão do inadimplemento do crédito tributário (Súmula nº 70), 

eis que a medida seria violadora do direito fundamental à propriedade e também 

infringente ao princípio da livre iniciativa. 

Contudo, no julgamento do RE nº 550.769/RJ, a corte admitiu a cassação do 

registro especial de sociedade empresária tabagista por inadimplência contumaz 

de tributos, posto que o descumprimento reiterado de obrigações fiscais por parte 

de empresas do ramo provocaria distorção do mercado, permitindo o comércio de 

produtos em patamar de preço inferior à concorrência.93

Conforme afirmou o ministro Luís Roberto Barroso, a constitucionalidade 

da medida está “condicionada à observância de determinados limites formais e 

materiais (os chamados limites dos limites), dentre os quais se destacam: (i) o 

princípio da reserva legal, (ii) o princípio da proporcionalidade, e (iii) a preservação 

do núcleo essencial dos direitos restringidos”.94

No caso específico da falência, a formulação de requerimento pela fazenda 

pública não se afasta do princípio da reserva legal diante da previsão do art. 97, 

IV, da Lei nº 11.101/05 nem mesmo viola o princípio da proporcionalidade, pois a 

ponderação legal já foi realizada segundo a ótica e prudência do legislador, o qual 

separou as situações já de longa data conhecidas, de uso controlado e abusivo 

da via falimentar.95 

92 ADI nº 5.135, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018.

93 RE nº 550.769, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2014 PUBLIC 03-04-2014.

94 ADI nº 5.135, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018.

95 REsp nº 1.433.652/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, 
DJe 29/10/2014.
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Da mesma forma, não se pode dizer que o pedido de quebra pelo fisco 

restringe o núcleo essencial de um direito fundamental do contribuinte. A fazenda 

pública deverá observar os mesmos pressupostos e ritos dispensados ao credor 

privado. Logo, absolutamente corretas as palavras do ministro Eduardo Ribeiro: 

se os efeitos da falência são drásticos a partir do pedido de qualquer credor, “por 

que apenas a Fazenda é que não pode?”.96

4.7  O princípio da preservação da empresa destina-se a 
empresas viáveis

Por fim, impende afastar o argumento de que o pedido de falência do devedor 

pela fazenda pública violaria o princípio da preservação da empresa incorporado ao 

ordenamento jurídico brasileiro pelos arts. 47 e 75 da Lei nº 11.101/05.

O princípio da preservação da empresa tem como objetivo a manutenção 

da utilização produtiva de bens, ativos e recursos, assim como o emprego dos 

trabalhadores, permitindo, em consequência, a superação de uma situação de 

crise econômico-financeira.

Ocorre que, assim como todo princípio jurídico, ele deve ser ponderado 

quando em colisão com outros princípios, a fim de manter a unidade e coesão do 

ordenamento normativo. Essa ponderação nada mais é do que a “técnica jurídica 

de solução de conflitos normativos que envolvem valores ou opções políticas em 

tensão, insuperáveis pelas formas hermenêuticas tradicionais”.97 

Isso significa que o princípio da preservação da empresa não pode servir de 

trunfo argumentativo, como se as atividades empresariais tivessem que ser man-

tidas a qualquer custo. Nesse sentido, Waldo Fazzio Júnior aduz que, “por mais 

que se ponha relevo a importância da atividade econômica organizada no bojo de 

uma sociedade pluralista e de livre iniciativa, sempre é aconselhável ter em mente, 

também, o desserviço prestado pela empresa assolada pela insuficiência de meios 

de pagamento e pela desestruturação”.98

Com efeito, “um processo de insolvência eficiente deve equilibrar dois princi-

pais vetores de interesses: a preservação da empresa e o direito dos credores”, 

na medida em que “o direito dos credores não pode ser desprezado a despeito da 

96 REsp nº 10.660/MG, Rel. MIN. COSTA LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/1995, DJ 10/06/1996, 
p. 20.319.

97 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005. p. 23.

98 FAZZIO JúNIOR, Waldo. Lei de falências e recuperação de empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 16.
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relevância que tem a preservação da empresa; e nem se deve prestigiar apenas o 

interesse dos primeiros em detrimento da função social da segunda”.99

É exatamente por isso que “o princípio da preservação da empresa vigora 

não em relação a qualquer empresa, mas em relação às empresas viáveis, ou 

seja, empresas que demonstrarem a possibilidade de renovarem suas práticas e 

passarem a operar demonstrando interesse e possibilidades de superar a crise 

financeira que atravessam”.100 Em outras palavras, “geram-se incentivos à reorga-

nização do negócio, mas com a preocupação em coibir problemas de risco moral, 

de enriquecimentos ilícitos, de fraudes contra credores e de desrespeito à livre 

concorrência”.101

Com o advento da Lei nº 11.101/05, criou-se o mecanismo da recuperação 

judicial para as empresas viáveis. Ao revés, para empresas economicamente 

inviáveis, o processo de falência se apresenta de modo mais eficiente na solução 

da questão.102 Como, entretanto, identificar a viabilidade ou não da atividade? A 

própria lei parece apontar caminhos seguros para a resposta.

Regra geral, a existência de viabilidade é determinada pelo devedor em conjunto 

com seus credores através da aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial. 

A assembleia geral de credores é soberana na avaliação da continuidade da empre-

sa,103 desde que presentes os requisitos de validade dos atos jurídicos em geral.

Sem embargo, a Lei nº 11.101/05 apresenta algumas hipóteses em que a 

inviabilidade do empreendimento é presumida. Por exemplo, presume-se inviável a 

empresa que seja exercida há menos de dois anos (art. 48). Igualmente, presume-se 

inviável e, portanto, fadada à falência a empresa exercida por devedor incapaz de 

cumprir o plano de recuperação judicial (art. 73, IV).

Seguindo essa linha de raciocínio, o art. 94 da Lei nº 11.101/05 determina 

que o devedor enquadrado em uma das hipóteses dos incisos I a III, caso não seja 

capaz de contestar o pedido (art. 96), depositar o valor correspondente ao total 

do crédito (art. 98) ou apresentar pedido de recuperação judicial (art. 95), seja 

considerado falido por sentença e, assim, extirpado do mercado. É outra presunção 

de inviabilidade.

99 BEZERRA FILHO, Manoel Justino; TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; CALÇAS, Manoel de Queiroz 
Pereira; PUGLIESI, Adriana Valéria. Recuperação empresarial e falência. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 77-78.

100 MÖLLER, Max. Ainda sobre o requerimento de falência pela Fazenda Pública. Revista Digital da ESAPERGS, 
n. 4, abr. 2016. 

101 MENDES, Thayana Felix; BRIGIDO, Thiago Cioccari. Legitimidade da fazenda pública para postular a falência 
do devedor tributário: a função social da empresa e o interesse jurídico do par conditio creditorum. Revista 
da PGFN, ano 1, n. 3, p. 229-255, 2012.

102 FAZZIO JúNIOR, Waldo. Lei de falências e recuperação de empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 16.
103 REsp nº 1.314.209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 

01/06/2012.
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Por essa razão, independentemente da natureza do crédito, toda vez em que 

constatadas as hipóteses elencadas pelo legislador como de insolvência, a falência 

deve ser decretada. Trata-se da outra face do princípio em epígrafe, isto é, daquela 

que determina a imediata retirada da empresa inviável, cuja manutenção produz 

como único efeito a absorção de seus prejuízos pelos credores.104

Quando se trata do crédito tributário, a preservação forçada da empresa gera 

efeitos ainda mais deletérios. Relembra Max Möller que os credores privados, 

quando confrontados por empresários juridicamente insolventes (aqueles que se 

enquadram nos incisos I a III do art. 94), podem se proteger através da restrição 

de crédito, com a cessação dos negócios, já que não há obrigação em celebrar 

negócio. Todavia, pontua o autor, em relação ao crédito tributário, que não há 

possibilidade do fisco impedir que o devedor insolvente pratique o fato gerador, 

de modo que a empresa inviável poderá acumular tanto débito tributário quanto 

for capaz e, consequentemente, se financiar às custas da sociedade em geral, 

especialmente às custas dos seus concorrentes.105

Pelos motivos acima arrolados, não se verifica qualquer incompatibilidade 

entre o princípio da preservação da empresa e a legitimidade do fisco. Ao revés, a 

falência atua como instrumento concretizador do referido princípio.

5 Conclusão

Como foi possível vislumbrar ao longo do presente estudo, os fundamentos 

utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a legitimidade da fazenda 

pública não mais se justificam no ordenamento jurídico.

Em primeiro lugar, porque o arcabouço normativo se alterou sensivelmente 

com a vigência da Lei nº 11.101/05, sendo certo que a formação da jurisprudência 

contrária às pretensões fazendárias se deu sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/45.

No mais, porque a própria jurisprudência dos tribunais superiores se modificou 

quanto à pertinência dos fundamentos jurídicos invocados pelos ministros ao longo 

dos anos. Como visto, o pensamento dominante era de que a fazenda pública não 

tinha interesse ou legitimidade para requerer a falência do devedor empresário, 

pois: (i) a execução fiscal seria a única forma de cobrança do crédito público; (ii) 

a cobrança da dívida ativa não se submeteria a concurso de credores; (iii) o fisco 

não constaria expressamente no rol dos legitimados ativos; (iv) a certidão de dívida 

104 MÖLLER, Max. Ainda sobre o requerimento de falência pela Fazenda Pública. Revista Digital da ESAPERGS, 
n. 4, abr. 2016.

105 MÖLLER, Max. Ainda sobre o requerimento de falência pela Fazenda Pública. Revista Digital da ESAPERGS, 
n. 4, abr. 2016.
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ativa seria constituída unilateralmente, sem qualquer participação prévia do devedor; 

(v) geraria consequências desastrosas para o sistema econômico; (vi) seria forma 

indireta de cobrança de tributo, constituindo sanção política; (vii) violaria o princípio 

da preservação da empresa.

Porém, tal como demonstrado no quinto capítulo, não existe óbice ao pedido 

de quebra formulado pelo fisco, na medida em que: (i) a via da execução fiscal é 

concorrente à via executiva coletiva; (ii) o crédito tributário se submete ao concurso 

material de credores na falência; (iii) o art. 97, IV, da Lei nº 11.101/05 se utiliza 

do termo qualquer credor, o que abrange os entes públicos; (iv) o processo admi-

nistrativo-tributário substitui o consentimento prévio do devedor na formação do 

título e, assim, legitima a certidão de dívida ativa; (v) o legislador, ao estruturar o 

sistema falimentar, estabeleceu diversas presunções de insolvência, não cabendo 

ao Poder Judiciário obstar pedidos que observem os critérios estabelecidos ex 

legis; (vi) a via concursal serve a múltiplos objetivos que não só a cobrança do 

crédito fiscal; (vii) o princípio da preservação da empresa destina-se a empresas 

economicamente viáveis.

Ante o exposto, é possível acreditar que, caso instigado em nova oportunidade, 

o Superior Tribunal de Justiça altere sua jurisprudência sobre o tema, passando 

a admitir a legitimidade da fazenda pública para requerer a falência do devedor 

empresário.

Abstract: The purpose of this paper is to review tax authority standing to file a bankruptcy petition against 
the debtor according to Brazilian bankruptcy act and Brazilian Superior Court of Justice precedents. In 
this regard, the main reasons to deny the bankruptcy petition filled by tax authority are highlighted in 
order to indicate that these arguments no longer prevail according to Brazilian Superior Court of Justice 
new precedents.

Keywords: Bankruptcy. Tax authority. Standing to sue. Brazilian bankruptcy act.
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar a jurisprudência recente do Supremo Tribunal 
Federal a respeito do conceito constitucional de serviço para fins de tributação pelo ISS, bem como 
a (des)importância da distinção entre tipos e conceitos para o tema. Nesse sentido, analisando os 
principais leading cases da corte, chega-se à conclusão de que não houve o abandono da ideia de 
serviço enquanto obrigação de fazer, permanecendo, contudo, a ausência de uniformidade nos julgados 
a respeito da necessidade da preponderância do “fazer” para fins de configuração da atividade como 
serviço. Afasta-se a utilidade da discussão ente tipos e conceitos para a controvérsia, uma vez que, de 
todo modo, será necessário estabelecer um elemento mínimo para a concepção de serviço tributável. 
Por fim, passa-se à análise de qual seria esse elemento, chegando-se à conclusão, pela aplicação dos 
métodos literal, sistemático e histórico-teleológico de interpretação, de que a Constituição adotou a 
concepção de serviço presente na economia, coincidente com a de utilidade imaterial, ressaltando-se, 
adicionalmente, na nossa opinião, a necessidade de investigação da preponderância.

Palavras-chave: ISS. Conceito de serviço. Obrigação de fazer. Preponderância. Utilidade imaterial.

Sumário: 1 Introdução – 2 Serviço como “obrigação de fazer” e a construção jurisprudencial contempo-
rânea do STF – 3 A distinção entre tipos e conceitos e sua (in)utilidade para o tema proposto – 4 Afinal, 
qual é o elemento mínimo imprescindível para o conceito/tipo “serviço”? – 5 Conclusão – Referências

1 Introdução

Muito se fala a respeito de um possível abandono, pela jurisprudência atual 

do Supremo Tribunal Federal, da dicotomia “obrigação de dar x obrigação de fazer”, 

* Artigo originalmente apresentado como trabalho de conclusão da disciplina Direito Constitucional Financeiro 
e Tributário, ministrada pelo professor Luis Cesar Souza de Queiroz no Mestrado em Finanças Públicas, 
Tributação e Desenvolvimento na UERJ.
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no que se refere ao conceito (concepção) de serviço adotado pela Constituição 

Federal ao definir a competência dos municípios para a instituição do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

Menciona-se, em geral, uma tríade de julgados que levaria a essa conclusão: 

REs nº 592.905 e 547.245 (j. 02.12.2009 – ISS sobre contrato de arrendamento 

mercantil), RE nº 651.703 (j. 29.09.2016 – ISS sobre atividades realizadas pelas 

operadoras de planos de saúde) e RE nº 603.136 (j. 29.05.2020 – ISS sobre 

contrato de franquia). Recentemente, tivemos ainda o julgamento das ADIs nº 

5.659 e 1.945 (j. 24.02.2021 – por meio das quais, ao fim e ao cabo, acabou-se 

declarando a inconstitucionalidade do ICMS e a constitucionalidade do ISS sobre 

licenciamento de uso de software), o que permitiria adicionar, talvez, um quarto 

precedente à “onda de flexibilização”.

Todavia, cumpre questionar: houve, de fato, o abandono da ideia central de 

que o serviço envolve uma obrigação de fazer?

Como veremos, conquanto o Supremo Tribunal Federal não venha primando 

pela coerência em sua jurisprudência mais recente a respeito do assunto, é possível 

identificar, em todos os precedentes, a incessante busca por um ou mais “fazeres”, 

ainda que de forma lateral ou acessória, no bojo da atividade em análise. 

No voto condutor do RE nº 651.703, chega-se a fundamentar a suposta 

superação do critério dicotômico a partir da noção de que a Constituição adotou 

tipos (e não conceitos) para a atribuição das competências tributárias. O raciocínio 

lógico empreendido é aqui posto à prova, no seguinte sentido: tipo ou conceito. 

Fato é que, para ser serviço, exige-se algum elemento mínimo. Logo, a premissa (a 

Constituição teria adotado tipos), por si só duvidosa, não leva à conclusão afirmada 

(serviço não é obrigação de fazer).

No entanto, seria o elemento mínimo inerente à concepção de serviço, 

incorporada pela Constituição Federal, aquele consistente em uma obrigação de 

fazer, ou a interpretação do texto constitucional, com o uso dos diversos métodos 

preconizados pela doutrina, poderia levar à conclusão diversa?

Sem a pretensão de esgotar o assunto, pela riqueza envolvida nos detalhes 

que o permeiam, este artigo se propõe a fazer uma análise dos fundamentos uti-

lizados nos julgados do Supremo Tribunal Federal que tratam do tema, evidenciar 

a desimportância da distinção tipos x conceitos para a questão em debate e, por 

fim, buscar o elemento mínimo da concepção de serviço para fins constitucionais.

A tarefa é árdua e tormentosa, mas necessária para guiar os aplicadores do 

direito – dentre eles, a própria Corte Constitucional –, especialmente em um momento 

de avanço das relações negociais e digitalização da economia, com o surgimento 

de negócios complexos e disruptivos sob o prisma da economia tradicional.
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A perfeição, sabemos, é inatingível. A segurança jurídica, por outro lado, 

(ainda) pode ser alcançada, finalidade para a qual pretendemos contribuir com as 

reflexões materializadas nas linhas adiante.

2  Serviço como “obrigação de fazer” e a construção 
jurisprudencial contemporânea do STF

Antes de iniciarmos a análise da jurisprudência mais recente do Supremo 

Tribunal Federal, cumpre contextualizar, em sede doutrinária, o debate a respeito 

da concepção de serviço para fins de delimitação da competência tributária para 

a instituição e cobrança do ISS.

Consoante Aires Barreto, serviço é espécie do gênero trabalho, noção que 

corresponde, genericamente, a um “fazer”. Assim, se trabalho é todo esforço hu-

mano, serviço é o esforço humano desenvolvido em benefício de outrem,1 devendo 

corresponder necessariamente a uma obrigação de fazer (executar, elaborar, fazer 

algo até então inexistente), e não meramente de dar (entregar algo já existente).2

Na mesma linha (majoritária, por sinal), defendendo que é exigida uma 

obrigação de fazer para a configuração de um serviço, temos a doutrina de Paulo 

de Barros Carvalho,3 Roque Antonio Carraza4 e Humberto ávila,5 para citar alguns 

nomes de peso.

Por outro lado, temos a corrente capitaneada por Bernardo Ribeiro de Moraes, 

que defende, basicamente, uma noção residual para serviço, entendendo ser este 

o fornecimento de um bem imaterial, isto é, tudo aquilo que não esteja abarcado 

nas obrigações mercantis.6 Como grande representante dessa linha, na atualidade, 

1 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei. São Paulo: Noeses, 2018. p. 33-34. Interessante, ainda, 
destacar a definição de serviço tributável, trazida pelo autor: “Desempenho de atividade economicamente 
apreciável, sem subordinação, produtiva de utilidade para outrem, sob regime de direito privado, com fito 
de remuneração, não compreendido na competência de outra esfera de governo” (p. 43).

2 Nas palavras de BARRETO (Op. cit., p. 55): “Basta – aos fins a que nos propusemos – salientar que a 
primeira (obrigação de dar) consiste em vínculo jurídico que impõe ao devedor a entrega de alguma coisa 
já existente; por outro lado, as obrigações de fazer impõem a execução, a elaboração, o fazimento de 
algo até então inexistente. Consistem, estas últimas, num serviço a ser prestado pelo devedor (produção, 
mediante esforço humano, de uma atividade material ou imaterial)”. (Grifo nosso)

3 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013. p. 775.
4 “Na realidade, o ISS não alcança propriamente os serviços de qualquer natureza, mas a prestação (onerosa) 

destes serviços. Daí podemos avançar o raciocínio, frisando que o tributo em pauta só pode surgir da 
execução de uma obrigação de fazer, mais precisamente, do fato de alguém prestar serviços. (...)” (CARRAZA, 
Roque Antonio. Reflexões sobre a obrigação tributária. São Paulo: Noeses, 2010. p. 105).

5 áVILA, Humberto. Imposto sobre a Prestação de Serviços de Qualquer Natureza. ISS. Normas constitucionais 
aplicáveis. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Hipótese de incidência, base de cálculo e local da 
prestação. Leasing financeiro: análise da incidência. RDDT 122/120, 2005.

6 “Serviço, portanto, vem a ser o resultado da atividade humana na criação de um bem que não se apresenta 
sob a forma de bem material, v.g., a atividade do transportador, do locador de bens imóveis, do médico, 
etc. O conceito econômico de ‘prestação de serviço’ (fornecimento de bem imaterial) não se confunde nem 
se equipara ao conceito de ‘prestação de serviços’ do direito civil, que é conceituado como fornecimento 
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temos a doutrina de Alberto Macedo, segundo a qual tanto o conceito econômico 

quanto o conceito adotado pelo direito privado (que abrange o direito empresarial e 

o direito do consumidor, e não meramente o direito civil clássico) identificam serviço 

como qualquer bem imaterial objeto de atividade econômica, empresarial ou não.7

A discussão perpassa, em maior ou menor medida, pela vinculação ou não do 

legislador (complementar e ordinário) e do intérprete aos conceitos então positivados 

no direito privado para fins de interpretação e aplicação dos institutos previstos 

na Constituição Federal para a atribuição das competências tributárias, o que, de 

acordo com o art. 110 do Código Tributário Nacional, seria mandatório.8

Assim, costuma-se conectar a defesa da obrigação de fazer à noção de 

que o constituinte adotou o conceito de serviço então presente no direito privado 

(ideia falaciosa, como se verá adiante), ao passo que a ideia de fornecimento de 

bem imaterial partiria do conceito econômico de serviço, desvinculando a noção 

constitucional das “amarras” do direito privado.

Posto esse contexto inicial, vejamos como vem se posicionando o Supremo 

Tribunal Federal e analisemos se a corte teria, de fato, afastado a distinção obri-

gação de dar x obrigação de fazer em seus precedentes mais recentes, como se 

vem noticiando.

Adotando a corrente majoritária (serviço como obrigação de fazer), o Supremo 

Tribunal Federal decidiu que não é possível a incidência do ISS sobre a locação 

pura de bens móveis, o que restou decidido no RE nº 116.121 (j. 11.10.2000, DJ 

25.05.2001) e no RE nº 446.003 (j. 30.05.2006, DJ 04.08.2006), que tratavam, 

respectivamente, de locação de guindastes para construção civil e de locação de 

veículos automotores. Tamanha a importância do entendimento, foi ele cristali-

zado na Súmula Vinculante nº 31, com a seguinte redação: “É inconstitucional a 

incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS sobre operações 

de locação de bens móveis”.

apenas de trabalho (prestação de serviços é o fornecimento mediante remuneração, do trabalho a tercei-
ro). O conceito econômico não se apresenta acanhado, abrange tanto o simples fornecimento de trabalho 
(prestação de serviços de direito civil) como outras atividades: v.g.: locação de bens móveis, transporte, 
publicidade, hospedagem, diversões públicas, cessão de direitos, depósito, execução de obrigações de 
não fazer, etc. (venda de bens imateriais)” (MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e Prática do Imposto 
sobre Serviços. 1. ed. 3ª tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984. p. 42-43 – grifo nosso).

7 MACEDO, Alberto. ISS - O conceito econômico de serviços já foi juridicizado há tempos também pelo direito 
privado. In: CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.). Direito Tributário e os Novos Horizontes do Processo. São 
Paulo: Editora Noeses, 2015. p. 1-79.

8 Código Tributário Nacional. Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição 
Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, 
para definir ou limitar competências tributárias.
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Cumpre observar que, no leading case (RE nº 116.121), o ministro Marco 

Aurélio, relator para o acórdão, recorreu aos conceitos de direito privado de “loca-

ção de coisas” e “locação de serviços”, então positivados nos artigos 1.1889 e 

1.21610 do Código Civil de 1916 (este último correspondente ao atual art. 594 do 

Código Civil de 2002).11 Assinalou, assim, que os institutos em vigor deveriam ser 

observados “tal como se contêm na legislação de regência”. Em seu voto, o ministro 

recorreu à seguinte passagem da ementa do RE nº 166.772-9/RS:12 “O conteúdo 

político de uma Constituição não é conducente ao desprezo do sentido vernacular 

das palavras, muito menos ao do técnico, considerados institutos consagrados pelo 

Direito”. Por fim, recorreu à ideia de que deve prevalecer a organicidade do direito.13

De todo modo, mesmo nos julgados mencionados, não se afirma a não 

incidência do ISS em toda e qualquer locação de bem móvel, mas somente na 

locação pura e simples. Assim, quando se estiver diante de um contrato misto, 

que envolva locação e prestação de serviços (por exemplo, a locação de guindaste 

com a disponibilização do seu operador), incidirá o ISS, sendo possível, em tese, 

o decote do valor correspondente à locação da base de cálculo (ARE nº 656.709 

AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 14.02.2012).14

Pois bem. Naquele momento, não se discutia que o STF adotava a compreensão 

de serviço como obrigação de fazer. A dúvida começou a surgir a partir dos REs 

592.905 e 547.245 (j. 02.12.2009, DJ 05.03.2010), por meio dos quais restou 

definida a constitucionalidade da incidência do ISS sobre o leasing nas modalidades 

9 Lei nº 3.071/1916. Art. 1.188. Na locação de coisas, um das partes se obriga a ceder á outra, por tempo 
determinado, ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.

10 Lei nº 3.071/1916. Art. 1.216. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode 
ser contratada mediante retribuição.

11 Lei nº 10.406/2002. Art. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser 
contratada mediante retribuição.

12 Nesse julgado, o STF glosou a cobrança da contribuição social previdenciária patronal sobre a remuneração 
paga a administradores e autônomos, uma vez que a Constituição Federal, na redação original do art. 195, 
I, “a”, só se referia a “folha de salários”.

13 Em suas palavras: “Prevalece a ordem natural das coisas cuja força surge insuplantável; prevalecem as 
balizas constitucionais e legais, a conferirem segurança às relações Estado—contribuinte; prevalece, alfim, 
a organicidade do próprio Direito, sem a qual tudo será possível no agasalho de interesses do Estado, 
embora não enquadráveis como primários”.

14 Ementa: TRIBUTáRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
ASSOCIADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE GUINDASTE E APRESENTAÇÃO DO RESPECTIVO 
OPERADOR. INCIDêNCIA DO ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO INCIDêNCIA SOBRE A LOCAÇÃO 
DE BENS MÓVEIS. SúMULA VINCULANTE 31. AGRAVO REGIMENTAL. 1. A Súmula Vinculante 31 não exo-
nera a prestação de serviços concomitante à locação de bens móveis do pagamento do ISS. 2. Se houver 
ao mesmo tempo locação de bem móvel e prestação de serviços, o ISS incide sobre o segundo fato, sem 
atingir o primeiro. 3. O que a agravante poderia ter discutido, mas não o fez, é a necessidade de adequa-
ção da base de cálculo do tributo para refletir o vulto econômico da prestação de serviço, sem a inclusão 
dos valores relacionados à locação. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE nº 656.709 AgR, 
Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-048 
DIVULG 07-03-2012 PUBLIC 08-03-2012 RDDT n. 201, 2012, p. 203-206)

RPGM_01_MIOLO.indd   377 22/09/2022   16:09:13



378 RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 373-406, jul. 2021/jun. 2022

RAíSSA DE ALMEIDA LIMA PEREIRA

leasing financeiro e lease-back, e a inconstitucionalidade na modalidade leasing 

operacional.

No RE nº 592.905, encontramos, de fato, trecho do voto do relator, ministro 

Eros Grau, que lança luzes a respeito de uma possível flexibilização da noção de 

serviço como obrigação de fazer. Confira-se:

Em síntese, há serviços, para os efeitos do inciso III do artigo 156 da 
Constituição, que, por serem de qualquer natureza, não consubstan-
ciam típicas obrigações de fazer. Raciocínio adverso a este conduziria 
à afirmação de que haveria serviço apenas nas prestações de fazer, 
nos termos do que define o direito privado. Note-se, contudo, que afir-
mação como tal faz tábula rasa da expressão ‘de qualquer natureza’, 
afirmada do texto da Constituição. Não me excedo em lembrar que 
toda atividade de dar consubstancia também um fazer e há inúmeras 
atividades de fazer que envolvem um dar. (Grifo nosso)

Todavia, de forma contraditória, o relator prossegue em seu voto ressaltando 

que o núcleo do leasing financeiro é o financiamento, o qual, justamente por não 

ser obrigação de dar, é apto a atrair a incidência do ISS:

A lei complementar não define o que é serviço, apenas o declara, 
para os fins do inciso III do artigo 156 da Constituição. Não o inventa, 
simplesmente descobre o que é serviço para os efeitos do inciso III 
do artigo 156 da Constituição. No arrendamento mercantil (leasing 
financeiro), contrato autônomo que não é contrato misto, o núcleo é o 
financiamento, não uma prestação de dar. E financiamento é serviço, 
sobre o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a existência 
de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e do lease-back. 
(Grifo nosso)

Ora, se a obrigação de fazer é despicienda para a caracterização de serviço, 

por que, então, seria necessário ressaltar que o núcleo do leasing financeiro é 

uma obrigação de fazer e por que, então, se declararia inconstitucional a incidência 

do ISS no leasing operacional por haver substancialmente (de acordo com o STF) 

mera locação?

Através da análise de outros votos proferidos no julgado, vê-se, com clareza, 

que, não obstante uma tímida tentativa de relativização, empreendida nos votos 

do ministro Eros Grau e também do ministro Cezar Peluso, a corte se pautou 

precipuamente na distinção obrigação de dar x obrigação de fazer para declarar a 

incidência do ISS no leasing financeiro e no lease-back, e a não incidência no leasing 

operacional. Nesse sentido, destaca-se trecho do voto do ministro Carlos Britto: 

“Entendo que disponibilizar um crédito para a obtenção de um bem destinado a uso 

não é senão um ato de intermediar, ou seja, fazer uma intermediação, obrigação 

de fazer, portanto” (grifo nosso).
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Passado esse julgado, vamos ao RE nº 651.703 (j. 29.09.2016, DJ 26.04.2017), 

por meio do qual restou fixada a seguinte tese: “As operadoras de planos de saúde e 

de seguro-saúde [expressão retirada no julgamento dos segundos Embargos de Decla-

ração] realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88”.15 Tal precedente foi noticiado 

como correspondendo a uma verdadeira superação da jurisprudência tradicional do 

STF a respeito do conceito de serviço tributável pelo ISS, na medida em que não mais 

consistiria em uma obrigação de fazer, mas no fornecimento de uma utilidade. 

De acordo com a ementa do julgado, que refletiu o voto do ministro relator Luiz 

Fux, não haveria um “primado do direito privado”, devendo ser feita uma releitura do 

art. 110 do CTN, na medida em que a Constituição Federal deveria ser interpretada 

de acordo com o pluralismo metodológico. Assim, afirmou-se que “os conceitos 

constitucionais não são fechados e unívocos, devendo-se recorrer também aos 

aportes de ciências afins para a sua interpretação, como a Ciência das Finanças, 

Economia e Contabilidade” e que a classificação das obrigações em dar, fazer e 

não fazer tem cunho eminentemente civilista, não sendo “a mais apropriada para o 

enquadramento dos produtos e serviços resultantes da atividade econômica, pelo 

que deve ser apreciada cum grano salis”.

Não se incluirá aqui a ementa inteira pela sua extensão, mas destacam-se 

os seguintes trechos:

18. O artigo 156, III, da CRFB/88, ao referir-se a serviços de qual-
quer natureza não os adstringiu às típicas obrigações de fazer, já 
que raciocínio adverso conduziria à afirmação de que haveria serviço 
apenas nas prestações de fazer, nos termos do que define o Direito 
Privado, o que contrasta com a maior amplitude semântica do termo 
adotado pela constituição, a qual inevitavelmente leva à ampliação 
da competência tributária na incidência do ISSQN.

(...) 20. A classificação (obrigação de dar e obrigação de fazer) es-
capa à ratio que o legislador constitucional pretendeu alcançar, ao 
elencar os serviços no texto constitucional tributáveis pelos impostos 
(v.g., serviços de comunicação – tributáveis pelo ICMS, art. 155, II, 
CRFB/88; serviços financeiros e securitários – tributáveis pelo IOF, 
art. 153, V, CRFB/88; e, residualmente, os demais serviços de qual-
quer natureza – tributáveis pelo ISSQN, art. 156. III, CRFB/88), qual 
seja, a de captar todas as atividades empresariais cujos produtos 
fossem serviços sujeitos a remuneração no mercado. 

15 Mais adiante, no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos em face do acórdão (j. 
28.02.2019), foi retirada a menção ao seguro-saúde na tese jurídica fixada, que passou a assim constar: 
“As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88”.
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21. Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem 
por premissa a configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado 
ao oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjun-
to de atividades materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade 
e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de 
bens ao tomador. (Grifo nosso)

De acordo com o voto relator, verifica-se que se partiu da distinção entre tipos 

e conceitos para esta conclusão, o que envolve uma falha argumentativa, conforme 

se verá no próximo tópico do presente artigo. Mas, por ora, contentemo-nos em 

responder à seguinte pergunta: o julgado aqui referido representou um abandono 

da concepção de serviço como obrigação de fazer?

O leitor desavisado, que tenha se debruçado somente com a ementa do julgado 

ou somente com os trechos aqui ressaltados, responderia sem pensar duas vezes 

que sim e duvidaria da seriedade da presente subscritora ao questionar tal abandono.

Todavia, em que pese parecer ser esse o posicionamento do ministro Luiz Fux, 

é possível verificar, pelos votos dos demais ministros, que, mais uma vez, o STF 

se pautou na clássica distinção obrigação de dar x obrigação de fazer, afirmando 

que a atividade das operadoras de planos de saúde não consiste meramente em 

uma obrigação de dar (pagar aos médicos pelos serviços prestados), mas inclui, 

como elemento principal, obrigações de fazer (disponibilizar aos clientes os serviços 

incluídos na cobertura contratual e administrar o plano de saúde). Vejamos alguns 

trechos que deixam clara a adoção da distinção:

No caso, tanto a atividade-meio quanto a atividade-fim são obriga-
ções de fazer: as operadoras de planos de saúde, como bem salien-
tou a Procuradoria-Geral da República, tem obrigação fornecer (sic) 
os serviços dispostos na cobertura contratual, a serem realizadas 
por terceiros, mediante o pagamento de mensalidades. Salienta, ade-
mais, que o fato gerador da obrigação tributária não se realiza com o 
serviço prestado pelo terceiro (médicos, clínicas ou hospitais), mas 
com a administração do plano realizada pela própria operadora, servi-
ço sobre qual deve incidir o ISS.

Não há, como assevera a Recorrente e os amici curiae que a sucede-
ram em suas manifestações, uma obrigação de dar, pois não entregam 
um bem ou uma coisa aos usuários. A obrigação de dar se dá entre a 
operadora do plano de saúde e os médicos, clínicas e hospitais a ela 
credenciados, no momento da restituição ou reembolso das despesas 
que estes tiveram no atendimento dos clientes a ela vinculados. As-
sim, o núcleo do contrato entre a operadora de planos de saúde e os 
seus clientes é a disponibilidade, ao usuário contratante, da rede cre-
denciada e a garantia da cobertura dos infortúnios previstos no contra-
to, e não uma prestação de dar. E essa atividade de disponibilização 
da rede de atendimento é serviço, sobre o qual pode incidir o ISS. 
(Trecho do voto do Min. Edson Fachin – grifo nosso)
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Esse é exatamente o caso das atividades desempenhadas pelas 
operadoras de planos de saúde. Conforme destacado na decisão do 
Tribunal de Justiça do Paraná, as seguradoras de saúde desenvolvem 
atividades com nítida conotação de serviço, mas que também pos-
suem uma obrigação de dar, tais como: (i) a intermediação entre os 
usuários e os profissionais de saúde; (ii) planejamento e negociação 
de convênios com credenciados para disponibilizar a prestação de 
serviços de assistência médica e odontológica; (iii) administração ne-
cessária à cobertura das despesas médicas dos usuários; (iv) garan-
tia de cobertura de serviços de saúde; e (v) reembolso de despesas 
médicas, nos termos definidos em contrato. As atividades mencio-
nadas englobam tanto uma obrigação de fazer como uma obrigação 
de dar e, portanto, estão incluídas no conceito abrangente de servi-
ço definido pelo constituinte e listado pelo legislador complementar. 
(Trecho do voto do Min. Roberto Barroso – grifo nosso)

Então, assim como já foi dito agora pelo eminente Ministro Luiz 
Fachin, penso que os planos de saúde se destinam a prestar um 
serviço a seus clientes, que consiste exatamente na intermediação 
dos serviços médicos prestados por terceiros, e esse serviço cons-
titui a base de cálculo do tributo. (Trecho do voto do min. Ricardo 
Lewandowski – grifo nosso)

Na realidade, foi justamente isso que o ministro Luiz Fux reconheceu, em 

momento seguinte, quando da apreciação dos embargos de declaração no RE nº 

651.703 (j. 28.02.2019, DJ 07.05.2019), ao afirmar que não houve superação do 

entendimento esposado na Súmula Vinculante nº 31 e esclarecer que, ressalvado o 

seu posicionamento pessoal, a ratio decidendi que prevaleceu no julgamento do RE 

nº 651.703 não foi a que alberga o afastamento da classificação dicotômica entre 

“obrigação de dar” e “obrigação de fazer”. Vale conferir alguns excertos do voto:

E aqui tomo a liberdade de fazer um importante esclarecimento em 
respeito à confiança que se espera da atuação judicial. Apesar de 
ressalvar o meu ponto de vista pessoal durante o julgamento de mé-
rito, no sentido de que a classificação dicotômica entre “obrigação 
de dar” e “obrigação de fazer”, com o pretenso objetivo de recortar 
a realidade econômica em duas categorias estanques, possui cunho 
eminentemente civilista e não corresponde à classificação efetuada 
pelo constituinte ao atribuir competências aos entes federados, as-
sumo que essa não foi a ratio decidendi de todos os votos proferidos 
na sessão de 29/09/16.

(...) Não obstante, essa opção clara pela superação completa da 
classificação civilista não foi debatida pela Corte e não representa 
a posição externada pela maioria dos Ministros presentes à sessão 
de julgamento de 29/09/16. Por isso, digo que o Colegiado enten-
deu que prevalece no caso o elemento inerente ao “fazer”, devido 
às características específicas dos contratos de assistência privada à 
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saúde celebrados pelas operadoras de planos de saúde, de natureza 
complexa. (Trecho do voto do Min. Luiz Fux – grifo nosso)

Note-se ainda que, segundo o afirmado por Luiz Fux no seu voto proferido nos 

embargos de declaração, o posicionamento do colegiado na ocasião do julgamento 

do RE nº 651.703 foi no sentido de que prevalece o elemento inerente ao fazer. 

De fato, é o que se extrai diretamente do voto do ministro Edson Fachin, que fala 

expressamente em “núcleo do contrato”, e parece se extrair indiretamente do voto 

do ministro Ricardo Lewandowski.16 17 Logo, é possível afirmar que, assim como 

nos Res nº 592.905 e 547.245 (nos quais se julgou constitucional a incidência 

do ISS sobre o leasing financeiro e sobre o lease-back porque o seu núcleo é o 

financiamento), também nesse julgado o STF teria, ainda que de forma não expressa, 

adotado o critério da preponderância da obrigação de fazer.

Mais recentemente, tivemos o RE nº 603.136 (j. 29.05.2020, DJ 16.06.2020), 

no qual restou definida a possibilidade de incidência do ISS sobre os contratos de 

franquia (Tema nº 300 da Repercussão Geral). 

A leitura do voto do relator, ministro Gilmar Mendes, é bastante elucidativa, 

na medida em que, ao rememorar a evolução da jurisprudência da corte, confere 

o exato alcance ao que fora definido no RE nº 651.703: o ISS incide tanto sobre 

atividades que representem obrigações de fazer quanto sobre aquelas que conte-

nham obrigações mistas, que também envolvam um dar.18 Confira-se:

16 Como pode ser visto pelo trecho transcrito acima, o ministro Lewandowski remete-se ao voto do ministro 
Fachin e afirma que “os planos de saúde se destinam a prestar um serviço a seus clientes, que consiste 
exatamente na intermediação dos serviços médicos prestados por terceiros”, sem nem sequer se referir 
às obrigações de dar ali envolvidas, pelo que se extrai que, para ele, a intermediação seria o núcleo da 
atividade.

17 Também nesse sentido, o ministro Luiz Fux assevera, em seu voto proferido nos embargos de declaração: 
“Ainda assim, quando há reembolso, o núcleo do contrato com a operadora do plano de saúde continua 
sendo a disponibilização do serviço médico-hospitalar através da respectiva manutenção de uma rede 
credenciada; é isso que se busca quando se contrata um plano de saúde. Está-se diante, portanto, de um 
contrato que envolve elementos inerentes ao ‘fazer’ indissociavelmente ligados a elementos inerentes à 
‘obrigação de dar’, sem que isso o descaracterize como contrato de prestação de serviço” (grifo nosso).

18 A respeito do que restara definido no RE nº 651.703 (ISS sobre as atividades das operadoras de planos 
de saúde), vale destacar também as palavras do ministro Marco Aurélio, em seu voto proferido no RE nº 
603.136 (ISS sobre contratos de franquia): “Fiquei vencido, mas não convencido. Não houve, a meu ver, 
inequívoca superação do modelo civilístico, na contramão do entendimento tradicionalmente construído 
pelo Supremo. A despeito de referir-se à construção de compreensão elastecida quanto ao alcance do 
conceito de serviço, a sempre ilustrada maioria concluiu figurar, no núcleo do negócio entabulado entre 
operadora de plano de saúde e usuário, obrigação de fazer alusiva à disponibilização de rede credenciada 
e garantia da cobertura de sinistros ao contratante, e não situação de contrato de seguro, como por mim 
assentado. Mesmo que se diga haver o Tribunal conferido interpretação ampliativa ao vocábulo “serviço” 
contido no artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, articular com a completa superação da óptica 
relativa à necessidade de demonstração de um fazer a respaldar a incidência do ISS é passo demasiado 
largo. Do contrário, como justificar a permanência, até os dias de hoje, da eficácia do enunciado vinculante 
nº 31 da Súmula do Supremo?” (Grifos nossos)
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Entretanto, como as atividades realizadas pelas operadoras de pla-
nos de saúde foram consideradas de natureza mista (isto é, englo-
bam tanto um “dar” quanto um “fazer”), não se pode afirmar que 
tenha havido – ainda – uma superação total do entendimento de que 
o ISS incide apenas sobre obrigações de fazer, e não sobre obriga-
ções de dar.

Pode-se assentar, contudo, que, de acordo com o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, o ISS incide sobre atividades que repre-
sentem tanto obrigações de fazer quanto obrigações mistas, que 
também incluem uma obrigação de dar. (Grifo nosso)

Nessa toada, considerando que o contrato de franquia possui natureza híbrida 

e envolve diferentes prestações, tais como a cessão do uso de marca, a assistência 

técnica e o direito de distribuição de produtos ou serviços (como confirmam os 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.955/94 e 1º e 2º, XIII, da Lei nº 13.966/19), o ministro 

assenta ser evidente que essa estrutura negocial envolve tanto prestações de 

dar quanto prestações de fazer. Assim, por haver “inegável aplicação de esforço 

humano destinado a gerar utilidade em favor de outrem (o franqueado)”, é legítima 

a incidência do ISS.

No voto, faz-se expressa diferenciação entre as situações em que há mera 

obrigação de dar, como a locação de bens móveis, e aquelas em que se está diante 

de obrigações mistas, justamente como que para dizer: “Não estamos superando 

o entendimento de que o ISS não incide sobre obrigações que consubstanciem 

somente um dar” (palavras da presente subscritora). Equipara-se, nesse sentido, 

o caso das franquias àquele em que há locação de bens móveis acompanhada de 

outras atividades que consubstanciam serviços – situação já mencionada anterior-

mente na presente análise.

Parece-nos, portanto, que o RE nº 603.136 cumpre a função de esclarecer o 

caminho jurisprudencial tomado pelo STF até então, passando a estabelecer que 

o ISS poderá incidir tanto (i) sobre as obrigações de fazer “puras” quanto (ii) sobre 

as obrigações mistas, que envolvam uma (ou mais) prestação de “dar” e uma (ou 

mais) prestação de fazer, não importando qual é a atividade preponderante (ou 

a atividade-fim) no negócio jurídico híbrido,19 desde que a obrigação tenha sido 

prevista na lei complementar (critério objetivo).

Em sentido contrário, o ministro Marco Aurélio, em voto vencido, defende a 

necessidade de se averiguar a atividade preponderante, admitindo a incidência do 

19 Tal compreensão pode ser deduzida do raciocínio empreendido na parte final do voto, quando o relator 
rejeita a possibilidade de “cisão” da base de cálculo para fazer incidir o ISS somente sobre a parcela 
correspondente às atividades-meio, e não à atividade-fim. Com isso, acaba por admitir que os serviços 
prestados no bojo do contrato de franquia são meras atividades-meio e que a cessão do uso de marca 
seria a atividade-fim, nem por isso afastando a incidência do ISS.
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ISS apenas quando esta consista em obrigação de fazer e concluindo não ser esse 

o caso do contrato de franquia:

Para os fins de tributação, cumpre distinguir, internamente ao con-
trato, atividade-fim, consistente na utilidade posta à disposição do 
mercado, e atividades-meio, consideradas as tarefas desempenha-
das em atendimento a requisito para a produção de outra utilidade, 
somente incidindo o ISS se tida como serviço a atividade-fim.

Não é o caso da franquia. Tem-se, como visto, contrato por meio do 
qual o franqueador, por meio de contraprestação, cede ao franquea-
do o direito de explorar marca ou produto. (...)

Não se discute que o contrato de franquia possa integrar-se de obriga-
ções de fazer, como usualmente ocorre. É justamente por constituir 
a franquia forma de contrato complexo, cuja atividade-fim consiste na 
cessão de direito, que não há falar em “serviço” de modo a justificar 
a incidência do ISS. (Grifo nosso)

Corroborando a distinção entre obrigação de dar x obrigação de fazer – e de-

monstrando que ela não foi superada –, temos a ADI nº 3.142 (j. 05.08.2020, DJ 

09.10.2020), por meio da qual se questionou a constitucionalidade do item 3.04 

da lista anexa à LC nº 116/03 (“3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito 

de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, 

postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza”). 

Na referida ação direta de inconstitucionalidade, restou decidido que, quando 

isoladamente consideradas as atividades do item 3.04 da lista, é notória a pre-

sença de simples obrigação de dar, não sendo válida a cobrança do ISS.20 Por sua 

vez, quando as situações estiverem “baralhadas” com alguma obrigação de fazer 

e não for possível claramente separá-las destas últimas (“seja no que diz com o 

seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira”), 

será cabível, a priori, a cobrança do imposto municipal. Exemplo disso seria um 

contrato de locação de ferrovia onde houvesse a previsão, também, da obrigação 

de se realizar a sua manutenção.

Note-se que, no RE nº 603.136 (ISS sobre contratos de franquia), anteriormente 

analisado, o ministro relator manifestou-se no sentido de que não seria possível 

cindir a base de cálculo (i) por uma razão teórica, qual seja, a de que o contrato é 

uma unidade, de modo que a separação das atividades o desnaturaria; (ii) por uma 

razão prática, pois isso conduziria à tentativa de manipular as formas contratuais 

e os custos individuais das diversas prestações. 

20 Nesse cenário, “o fato de, eventualmente, o locador, o sublocador, o arrendante ou o permitente ter a obri-
gação de manter coisas em bom estado e de garantir seu bom uso não transforma as referidas situações 
em relações mistas ou complexas” (trecho do voto do relator, min. Dias Toffoli).
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Assim, verifica-se que, na ADI nº 3.142, houve a construção, de forma mais 

completa, da hipótese teórica na qual não será possível cindir a base de cálculo: 

sempre que a obrigação de dar e a obrigação de fazer estiverem “baralhadas” e 

não for possível sua clara separação (seja pelo objeto, seja pelo valor da contra-

partida financeira). No entanto, aparentemente abandonou-se a “razão de ordem 

eminentemente prática” mencionada anteriormente pelo ministro Gilmar Mendes.

Até aqui, vislumbramos que, em um primeiro momento, o STF parece ter 

se utilizado do critério da preponderância (REs nº 592.905 e 547.245, quando 

avaliou que o núcleo do leasing financeiro seria o financiamento; e RE nº 651.703, 

quando decidiu que o núcleo da atividade das operadoras de planos de saúde 

seria a disponibilização da rede de atendimento), tendo, mais adiante, formado 

precedentes que, dentro de certa coerência, passaram a prestar maior deferência 

à decisão do legislador complementar, afastando-se da investigação de qual seria 

a atividade preponderante. 

Apesar de divergências conceituais contidas no bojo de cada acórdão, 

conseguiríamos, de certa forma, abstraindo-se da sua correção ou não, definir o 

posicionamento do STF a respeito do tema: o ISS incidiria sobre obrigações de 

fazer “puras” ou sobre obrigações mistas, não importando qual é a atividade pre-

ponderante (ou a atividade-fim) no negócio jurídico híbrido, desde que a obrigação 

tenha sido prevista na lei complementar (critério objetivo).

Todavia, um precedente recente “quebra”, de certa forma, essa coerência 

lógica. Trata-se do RE nº 605.552 (j. 05.08.2020, DJ 06.10.2020), por meio do 

qual restou definida a seguinte tese (Tema nº 379 da Repercussão Geral): “Incide 

ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias 

de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de 

medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira”. 

Nesse julgado, dois aspectos merecem destaque: o primeiro é que, mais uma 

vez, partiu-se da distinção entre obrigação de dar x obrigação de fazer (nesse ponto, 

não há falha de coerência);21 o segundo é que foi utilizado o critério da preponderância 

para definir se incidiria o ISS ou o ICMS (o que contraria o precedente do ISS sobre 

21 Trecho do voto do ministro Dias Toffoli: “Como se nota, há inequívoca prestação de serviço nesse preparo 
e fornecimento de medicamento encomendado. Encontra-se presente, portanto, a materialidade do ISS, na 
medida em que o objeto principal do contrato é um fazer algo por prévia encomenda de outrem, ou seja, a 
manipulação magistral do medicamento para uso pontual do encomendante” (grifo nosso). Trecho do voto 
da ministro Rosa Weber: “A operação mista de manipulação e venda de medicamentos, embora gere um 
produto final a ser objeto de comercialização, individualiza-se e, por conseguinte, diferencia-se da venda de 
demais medicamentos e produtos não manipulados, exatamente por pressupor um prévio e determinante 
serviço. Anterior à obrigação de dar, decorrente do contrato de compra e venda, há a obrigação de fazer, 
objeto do contrato de prestação de serviço farmacêutico a ser executado segundo fórmula ou receita 
prescrita individualmente por profissional habilitado” (grifo nosso).

RPGM_01_MIOLO.indd   385 22/09/2022   16:09:14



386 RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 373-406, jul. 2021/jun. 2022

RAíSSA DE ALMEIDA LIMA PEREIRA

franquias, julgado menos de três meses antes).22 Nesse sentido, constou da própria 

ementa que “o critério objetivo pode ser afastado se o legislador complementar 

definir como tributáveis pelo ISS serviços que, ontologicamente, não são serviços 

ou sempre que o fornecimento de mercadorias seja de vulto significativo e com 

efeito cumulativo” (grifo nosso).

A partir daqui, volta-se a questionar: o STF alberga o critério da preponderância 

para fins de incidência do ISS, ou, como vinha se manifestando, basta que haja 

alguma obrigação de fazer, ainda que na qualidade de atividade-meio, desde que 

eleita como serviço pela lei complementar?

É nesse contexto que nos são apresentadas as ADIs nº 5.659 e 1.945, por 

meio das quais, em data recente (julgamento concluído em 24.02.2021), o STF 

julgou inconstitucional a incidência de ICMS e constitucional a incidência de ISS 

sobre o licenciamento e a cessão de uso de softwares, independentemente de 

serem eles padronizados, customizados ou sob encomenda, e independentemente 

de serem disponibilizados via download ou via computação em nuvem (este último 

conhecido como Software as a Service, ou SaaS).

No voto do relator, ministro Dias Toffoli, assentou-se que a operação seria mista 

e asseverou-se a primazia da sistemática objetiva para a resolução das ambiguidades 

entre o ICMS e o ISS (isto é, a definição por lei complementar, conforme determinado 

pela parte final do art. 156, III, e também no desempenho da função de dirimir con-

flitos de competência, consoante art. 146, I, da CRFB). No entanto, admite-se que 

tal critério não é suficiente, na medida em que não cabe à lei complementar “definir 

como tributáveis pelo ISS serviços que, ontologicamente, não são serviços”.23

Assim, parte-se para a demonstração de que a obrigação é realmente mista, ou 

seja, de que há realmente um fazer envolvido. Nesse sentido, o relator vislumbra o 

fazer: (i) em uma etapa prévia à disponibilização do software, como algo necessário 

para o desenvolvimento, para a elaboração do programa de computador; (ii) nos 

demais serviços prestados ao usuário (help desk, disponibilização de manuais, 

atualizações tecnológicas e outras funcionalidades) – serviços acessórios, por 

assim dizer.24

22 Trecho do voto do ministro Dias Toffoli: “Em suma, analisando a questão, quer sob a óptica da listagem 
objetiva dos serviços tributáveis pelo ISS, quer sob a da preponderância da atividade enquadrada no referido 
subitem da lista anexa da LC nº 116/03, não há qualquer reparo a se fazer no acórdão recorrido” (grifo 
nosso). Trecho do voto da Min. Rosa Weber: “Nessa linha de raciocínio jurídico, entendo que a solução para 
o conflito acerca da incidência de ISS ou de ICMS tem como premissa o reconhecimento da natureza mista 
da operação em tela. Além da venda, há evidente preponderância de contratação serviços farmacêuticos. 
Tal intelecção impõe o enquadramento da atividade no subitem 4.07 da sua lista anexa” (grifo nosso).

23 Trecho do voto do ministro Carlos Velloso no julgamento do RE nº 361.829/RJ, em 13.12.2005, reproduzido 
no voto do ministro Dias Toffoli na ADI nº 5.659.

24 Nesse sentido, exemplifica-se com o Microsoft 365, cuja “aquisição” já se dá por assinatura e “inclui os 
recursos conectados a nuvem mais colaborativos e atualizados, em uma experiência integrada e contínua”.
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Vale observar que o relator não afirma, no julgado, que o ISS seria o tributo 

incidente simplesmente por se tratar de bem incorpóreo. Embora faça uma con-

textualização à luz do cenário internacional, em que majoritariamente se adota a 

compreensão de que “mercadoria” é bem corpóreo e “serviço” é bem incorpóreo, 

entende que essa distinção não é possível no ordenamento jurídico brasileiro, ad-

mitindo a incidência do ICMS sobre a circulação de bens incorpóreos ou imateriais 

(como a própria Constituição evidencia, em seu art. 155, §3º, ao admitir a incidência 

do ICMS sobre a circulação de energia elétrica).

Assim, em que pese tentar justificar, na parte inicial do seu voto, que a tradi-

cional distinção entre software de prateleira e software por encomenda não é mais 

suficiente porque “a Suprema Corte, em diversos julgados, tem superado a velha 

dicotomia entre obrigação de fazer e obrigação de dar, notadamente nos contratos 

tidos por complexos (v.g. leasing financeiro, contratos de franquia)” (fls. 07/08 do 

voto – grifo nosso), o ministro acaba por adotar como critério para a identificação 

de um serviço o da existência de uma obrigação de fazer,25 o que revela que a 

dicotomia não foi superada. E não poderia ser diferente, pois, se ele próprio rejeita 

o critério de identificação de serviço como bem incorpóreo, o critério da obrigação 

de fazer, aparentemente, é o único que resta.

O que se vislumbra é que parece ter havido um retorno ao entendimento que 

abandona o critério da preponderância, assim como esposado no RE nº 603.136 

(ISS sobre contratos de franquia) e diferentemente do que fora decidido no RE nº 

605.552 (ISS x ICMS nas atividades das farmácias de manipulação). Na realidade, 

a palavra “preponderância” (ou qualquer de seus derivados) não é sequer utilizada 

no voto, de modo que, pela sua leitura, o pensamento que transparece é o seguinte: 

tendo sido o serviço previsto na lista anexa da LC nº 116/03 (critério objetivo) e 

havendo alguma obrigação de fazer (critério material), é possível a incidência do ISS.

Em suma, por tudo o que se expôs, parece fácil responder à primeira pergunta 

feita no presente artigo: não, o Supremo Tribunal Federal não abandonou a dicotomia 

obrigação de dar x obrigação de fazer para a identificação do serviço tributável nos 

moldes do art. 156, III, da Constituição Federal.

25 “É que, analisando-se a questão dessa perspectiva, constata-se que há uma operação mista ou complexa, 
envolvendo, além da obrigação de dar um bem digital, uma obrigação de fazer. A obrigação de fazer está 
presente naquele esforço intelectual e, ainda, nos demais serviços prestados ao usuário, como, v.g., o 
Help Desk, a disponibilização de manuais, atualizações tecnológicas e outras funcionalidades previstas 
no contrato de licenciamento” (fl. 23 do voto do Min. Relator). E ainda quando analisa o SaaS, assevera: 
“Perceba-se, além do mais, que as empresas como as citadas têm de manter, gerenciar, monitorar, 
disponibilizar etc. recursos físicos ou mesmo digitais que viabilizam tal modelo de computação. Todas 
essas ações necessitam, em boa medida, de esforço humano, notadamente de profissionais que detêm 
conhecimento especial sobre computação. (...) Não há dúvida, assim, de que existe, nesse modelo de 
computação, obrigações de fazer em favor do usuário” (fl. 28 do mesmo voto).
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No entanto, também é inequívoco que houve o início de um movimento de 

flexibilização, provavelmente em decorrência da insuficiência da simples distinção 

entre dar e fazer em um universo que envolve cada vez mais obrigações de natureza 

mista, especialmente à luz da digitalização da economia.

Vemos, entretanto, que o próprio STF se contradiz em seus sucessivos 

julgados, ora aplicando o critério meramente objetivo (uma vez previsto na lista 

anexa da LC 116/03, é serviço, ainda que também envolva obrigação de dar), ora 

aplicando o critério da preponderância da obrigação de fazer (atividade-fim) como 

baliza adicional para se definir a incidência do ISS.

Seria a solução, então, abandonar de uma vez por todas a distinção dar x fazer? 

E, partindo-se do raciocínio empreendido pelo ministro Luiz Fux no RE nº 651.703, 

seria possível sustentar a superação desse critério a partir da compreensão de 

serviço enquanto tipo, e não conceito? A (tentativa de) resposta à segunda pergunta 

será o objeto do próximo tópico. 

3  A distinção entre tipos e conceitos e sua (in)utilidade para 
o tema proposto

De acordo com Karl Larenz, conceito (em sentido estrito) seria aquele passível 

de definição, “mediante a indicação exaustiva de todas as notas distintivas que 

o caracterizam”,26 aplicando-se a um evento concreto “só quando e sempre que” 

nele se encontrassem todas essas notas características.27 Em outras palavras, 

para Humberto ávila, conceitos seriam “significados que conotam propriedades 

necessárias e suficientes para sua configuração”.28

Por sua vez, teríamos a caracterização de um tipo quando não pudéssemos 

defini-lo através de notas já estabelecidas, sempre presentes e suficientes, mas 

quando estivessem envolvidos meros sinais, indícios daquela relação, isto é, quando 

tivéssemos notas distintivas suscetíveis de gradação.29 Com isso, poderíamos dizer 

que conceitos se definem e permitem a aplicação do mecanismo da subsunção, 

enquanto tipos se descrevem e visam à concretização de valores.

Pois bem. Feita essa distinção axiológica, a doutrina controverte a respeito da 

caracterização dos termos utilizados pelo constituinte para a delimitação e atribuição 

das competências tributárias como sendo tipos ou conceitos. A utilidade disso 

26 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997. p. 300.
27 Ibidem, p. 307.
28 áVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções de tipo 

e conceito. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 68.
29 LARENZ, Karl. Op. cit., p. 305. Segundo ávila (op. cit., p. 63), tipos são “termos que exprimem descrições 

de propriedades típicas, que costumam tipicamente estar presentes, nem rígidas nem limitadas, avaliadas 
em conjunto e abertas à incorporação de novas propriedades”.
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residiria em determinar se a Constituição já forneceu todas as notas características 

daquela materialidade tributável – e, então, estaríamos diante de um conceito –, ou 

se restaria ao legislador complementar a tarefa de estabelecê-las, dentro da fluidez 

compreendida naquele termo – e, então, teríamos um tipo. Adotar uma ou outra 

corrente influenciaria a forma de interpretar a extensão dos comandos contidos no 

art. 146, I e III, “a”, da Constituição Federal.30

Ilustremos com um exemplo. Pela redação original do art. 195, I, “b”, da 

Constituição Federal, a contribuição para o PIS e a Cofins (então Finsocial), enquanto 

contribuições sociais para a seguridade social, só podia incidir sobre o faturamento. 

Por sua vez, de acordo com o Decreto-Lei nº 2.397/87, vigente quando da promul-

gação da Constituição Federal, faturamento equivalia à receita bruta decorrente da 

venda de mercadorias e da prestação de serviços. 

Em tese, considerando que a Constituição Federal adotou um conceito de 

faturamento equivalente ao do direito privado, seria inconstitucional qualquer 

tentativa de ampliar a base de cálculo das referidas contribuições para englobar 

outros tipos de receita, sobretudo não operacionais. Por outro lado, se a suposi-

ção fosse a de que o constituinte referiu-se, no art. 195, III, “b”, somente a um 

tipo, não haveria qualquer problema na ampliação, eis que a característica de ser 

proveniente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços seria somente 

uma nota descritiva do tipo, que em geral estaria presente, mas que não excluiria 

a possibilidade de inclusão de outras fontes, a depender das circunstâncias.

Adotando o primeiro entendimento, o Supremo Tribunal Federal, nos REs nº 

357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG e 346.084, julgados em 09.11.2005, 

declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, §1º, da Lei nº 9.718/98, por ter ampliado 

o conceito de faturamento para inserir outros tipos de receita na base de cálculo 

da contribuição para o PIS e da Cofins.31

Não se nega, de todo, a utilidade da distinção entre tipos e conceitos para 

a atribuição das competências tributárias, como evidenciado no exemplo acima. 

Todavia, nos arriscamos aqui a fazer duas ponderações que talvez contribuam para 

certa relativização da utilidade prática dessa distinção.

30 Constituição Federal. Art. 146. Cabe à lei complementar: I - dispor sobre conflitos de competência, em 
matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (...) III - estabelecer normas 
gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, 
bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, 
bases de cálculo e contribuintes.

31 Vale recordar que, por meio da Emenda Constitucional nº 20/1998, ampliou-se a materialidade constitucional 
para a incidência das referidas contribuições, que passou a ser “a receita ou o faturamento”. Quando do 
julgamento pela inconstitucionalidade do dispositivo da Lei 9.718/98, já estava em vigor a referida alteração 
constitucional. Porém, como a lei era anterior a ela, o STF aplicou o entendimento tradicional que veda a 
denominada “constitucionalidade superveniente”. 
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A primeira ponderação consiste no fato de que, invariavelmente (nas acepções 

aqui adotadas de “conceito” e “tipo”), a definição de um conceito se aproximará de 

um tipo, na medida em que as suas notas características conterão algum grau de 

fluidez e abertura. Tomemos o exemplo do faturamento, à luz do que fora decidido 

pelo STF. Mesmo entendido como um conceito, que contém necessariamente 

e de forma suficiente, as características de “receita proveniente da venda de 

mercadorias” ou “receita proveniente da prestação de serviços”, dúvidas podem 

surgir, quando da aplicação do direito a um caso concreto, a respeito do que se 

considera por “venda de mercadorias” ou “prestação de serviços”. Não haveria 

que se estranharem indagações como: a locação de bens, inserida na atividade 

operacional da empresa, configura prestação de serviço? Ou: o desempenho da 

atividade de franquia é prestação de serviço? Ou ainda: a disponibilização de um 

software padronizado por download é venda de mercadoria?

Alguém poderia contra-argumentar: “Ora, mas as notas características men-

cionadas também são conceitos, que detêm características necessárias e suficien-

tes; logo, não há que se falar em fluidez”. Note-se, contudo, que, por mais que 

desejemos retirar qualquer grau de incerteza dos conceitos, trata-se de tarefa, na 

maioria das vezes, impossível. Ilustra-se com um exemplo: com o objetivo de definir 

faturamento, adotemos o conceito de serviço como obrigação de fazer. Mas o que 

é obrigação de fazer? Adotemos o conceito de obrigação de fazer como sendo todo 

esforço humano em favor de outrem que cria algo anteriormente inexistente. Ainda 

assim, podem surgir hipoteticamente as seguintes dúvidas: se alguém me contrata 

para destruir uma determinada obra e refazê-la, estou criando algo anteriormente 

inexistente? Se exerço alguma atividade sem qualquer dificuldade ou empenho, 

estou empreendendo um esforço?

Tudo isso revela que, em maior ou menor grau, qualquer conceito utilizado 

pela ordem normativa será indeterminado (à exceção, quando muito, dos conceitos 

numéricos, como o conceito de “100 km”), na medida em que alguma das suas 

notas características terá algum grau de abertura ou vagueza.32 Sempre haverá, 

assim, um “halo conceitual”, nas palavras de Karl Engish.33 

Como ensina Carrió, isso decorre do próprio processo de construção da lingua-

gem, pelas suas limitações em traduzir todos os fenômenos e objetos experimentados 

no mundo concreto, razão pela qual acaba sendo necessária a utilização de termos 

generalizantes. Desse fenômeno resultam a ambiguidade (palavras com mais de 

32 QUEIROZ, Luís Cesar Souza de. Imposto sobre a renda: requisitos para uma tributação constitucional. Rio 
de Janeiro: GZ, 2020, p. 96.

33 ENGISH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. Tradução de João Baptista Machado. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1983. p. 208-209.
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um sentido possível, a depender do contexto) e a vagueza (dúvidas a respeito do 

campo de aplicação da palavra) na comunicação.34

Como decorrência lógica da vagueza, temos que a classificação de um termo 

constitucional como conceito não obsta, por si só, a evolução (alteração) da sua 

interpretação ao longo do tempo (como no tão mencionado exemplo da imunidade 

dos livros eletrônicos – Súmula Vinculante nº 57). Nesse sentido, Luís Cesar Souza 

de Queiroz menciona o fenômeno da mutação, que seria aquele “representativo 

das mudanças de compreensão, de constituição e de interpretação dos objetos 

em sentido amplo ou da denominada realidade, decorrentes das mais variadas 

razões (morais, econômicas, culturais, físicas, tecnológicas etc.) que se dão ao 

longo do tempo”.35

A segunda ponderação é que, em maior ou menor medida, a descrição de 

um tipo se aproximará de um conceito, na medida em que haverá a fixação de ao 

menos uma nota característica imprescindível para a sua identificação (ao lado 

de outras meramente sintomáticas).36 Assim, ainda que se admita que “renda e 

proveitos de qualquer natureza” seja um tipo, não será possível classificar uma 

verba de natureza indenizatória como renda, pois o acréscimo patrimonial é um 

elemento mínimo imprescindível para a sua caracterização.37

Nesse sentido, até mesmo os defensores da utilização de tipos na discri-

minação de competências tributárias constitucionais admitem que haverá um 

elemento central que não poderá ser extrapolado pelo legislador complementar. 

Nesse sentido, Luís Eduardo Schoueri refere-se ao “objeto do tipo” como sendo 

este núcleo essencial:38

A liberdade do legislador complementar terminará, outrossim, quando 
ficar patente que foi contrariado o objeto do tipo. 

Note-se, aqui, que a contestação do conceito da lei complementar 

será a partir da teoria dos tipos. Dir-se-á: este conceito abrange si-

tuação que não é típica daquela figura constitucional. Tal foi o caso 

do ISS sobre locação de bens móveis, quando o Supremo Tribunal 

34 Carrió dá como exemplo de ambiguidade a palavra “radio”, em espanhol, que pode significar um aparelho 
elétrico que serve para escutar músicas e notícias, um metal descoberto pelo casal Curie ou metade 
do diâmetro (em português, o equivalente a “raio”). Por sua vez, oferece como exemplos de vagueza as 
palavras “jovem” e “calvo”, pois não sabemos em que idade precisa se deixa de ser jovem, nem quantos 
fios de cabelo é necessário ter para não ser considerado calvo. CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre derecho 
y lenguaje. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2013. p. 27-35.

35 QUEIROZ, Luís Cesar Souza de. Op. cit., p. 97.
36 Nesse sentido: LARENZ, Karl. Op. cit., p. 310.
37 Após analisar 51 teorias sobre o conceito renda, Queiroz conclui que a teoria da renda-acréscimo patrimonial 

é a que congrega as definições de âmbito mais amplo (QUEIROZ, Luís Cesar Souza de. Op. cit., p. 196-197).
38 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 279.
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Federal entendeu por sua inconstitucionalidade. Nas palavras do re-
lator, Min. Marco Aurélio, “falta o núcleo dessa incidência, que são 
serviços”. (Grifo nosso)

Das duas ponderações aqui realizadas, é possível extrair-se a seguinte 

conclusão: considerados tipos ou considerados conceitos, fato é que os termos 

utilizados pela Constituição Federal para a atribuição de competências tributárias 

sempre envolverão elementos mínimos e imprescindíveis, sem os quais não se 

poderá considerar a manifestação de riqueza como enquadrada na materialidade 

constitucional,39 e sempre permitirão algum grau de evolução (mutação) interpretativa. 

Guardadas as devidas proporções, a discussão se assemelha ao embate entre 

regras e princípios, lembrando que, para Dworkin40 e Alexy,41 haveria uma distinção 

forte entre essas duas espécies de normas (diferença qualitativa), na medida em 

que as regras seriam mandamentos definitivos, aplicáveis no modo “tudo-ou-nada”, 

pela subsunção, ao passo que os princípios seriam mandamentos de otimização, 

aplicáveis via ponderação, por sua dimensão de peso.

Ocorre que, como bem observado por Aarnio, a distinção só faz sentido numa 

análise “prima facie” (“PF”, ou seja, superficial), mas não tomados em consideração 

todos os fatores (“TCF”), isto é, após a interpretação (em sentido estrito).42 Na 

realidade, até mesmo prima facie, a distinção se limitaria ao conflito regras não 

ambíguas x princípios propriamente ditos (ambíguos), já que, do ponto de vista 

linguístico, não só os princípios seriam valorativamente abertos, mas as próprias 

regras poderiam sê-los (regras ambíguas prima facie).

Como já dissemos, a indeterminação e a vagueza são características próprias da 

linguagem, sendo eliminadas em raríssimos casos, como nos conceitos numéricos. 

Por sua vez, a interpretação nos permite extrair elementos mínimos das normas 

39 A bem da verdade, é essa a posição de Luís Queiroz quando fala em limites máximos, sendo importante 
ressaltar que, embora isto não esteja explícito em sua obra, o autor não defende a existência de conceitos 
na acepção de Larenz, isto é, contraposta à ideia de tipos, entendendo ser de todo irrelevante essa distinção 
(aula ministrada no Programa de Pós-Graduação da UERJ, na Disciplina Direito Constitucional Financeiro 
e Tributário, no dia 08.04.2021). Para Queiroz, conceito é “uma representação mental de um objeto; é a 
ideia geral ou noção de um objeto” (op. cit., p. 18), sendo esse o sentido que utiliza quando defende a 
existência de um conceito constitucional de renda. Para a finalidade do presente artigo, preferimos nos 
referir a “concepção” com esse mesmo sentido, a fim de evitar a má compreensão do leitor.

40 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 35-72.
41 ALEXY, Robert. Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los princípios. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2003. p. 93-137.
42 No tocante à validade, por exemplo, o conflito entre duas regras jurídicas estritas só levaria à invalidade 

de uma delas numa análise prima facie; porém, se interpretadas, uma delas pode ceder no caso concreto 
levando todos os fatores em consideração, sem que perca a sua validade no sistema jurídico para outros 
casos. AARNIO, Aulis. Las reglas en serio. In: AARNIO, Aulis; GARZÓN VALDÉS, Ernesto; UUSITALO, Jyrki. 
La normatividad del derecho. Barcelona: Gedisa, 1997. p. 17-35. Segundo o autor: “TCF (esto es, después 
de la intepretacíón) tanto las reglas corno los princípios expresan siempre una norma del tipo o lo uno/o lo 
otro. Por tanto, cuando se toma en cuenta el resultado final, no es posible demostrar una diferencia entre 
estas categorías de normas” (p. 33).
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constitucionais, sem os quais restaria frustrada a hierarquia constitucional e a 

própria ideia da norma fundamental kelseniana.43 Assim, nem os conceitos e as 

regras serão totalmente determinados, de um lado; nem os tipos e os princípios 

serão totalmente indeterminados, de outro, tomados em consideração todos os 

fatores (“TCF”, parafraseando Aarnio).

Com isso, chega-se à aplicabilidade prática da discussão para a finalidade do 

presente artigo: o fato de considerarmos como conceito ou como tipo a expressão 

“serviços de qualquer natureza”, utilizada pela Constituição Federal ao atribuir 

competência aos municípios para tributar essa manifestação de riqueza (art. 156, 

III), não produz qualquer efeito com relação a uma possível desconsideração da 

obrigação de fazer como elemento central da concepção de serviço.

Isso porque, seja conceito, seja tipo, o envolvimento de uma obrigação de fazer 

pode ser considerado um elemento mínimo e imprescindível para a configuração 

da materialidade do tributo, na medida em que outras características podem ser 

demandadas (como o caráter oneroso) ou opcionais (como o caráter misto, combi-

nado com uma obrigação de dar), mas, no mínimo, se adotada essa compreensão, 

deverá haver alguma obrigação de fazer para que a atividade seja considerada 

serviço. Sob outra perspectiva, a existência de obrigação de fazer seria um limite 

máximo, pois, caso ultrapassado, teríamos tão somente uma obrigação de dar, 

que não poderia ser tributada pela via do ISS.44 

A nosso ver, portanto, equivocou-se o ministro Luiz Fux ao, em seu voto relator 

no RE nº 651.703, utilizar a distinção tipo x conceito para defender a evolução da 

concepção de “serviços de qualquer natureza”. É que, a pretexto de justificar essa 

evolução, a ponto de não mais abarcar somente “obrigação de fazer” – até porque, 

segundo o voto, a classificação entre obrigações de dar, fazer e não fazer, de cunho 

eminentemente civilista, “não seria a mais apropriada para o enquadramento dos 

produtos e serviços resultantes da atividade econômica” –, parte-se da ideia de 

que a Constituição se vale de linguagem tipológica, como se isso fosse suficiente 

para abandonar a ideia central de um fazer. 

43 Segundo Kelsen, a norma fundamental é a constituição no sentido lógico-jurídico, e não no sentido jurídico-
positivo. Assim, a norma fundamental, enquanto norma pressuposta, estatui, basicamente “devemos 
conduzir-nos como a Constituição prescreve”, sendo a Constituição em sentido jurídico-positivo a norma 
posta de mais alto escalão do ordenamento jurídico, que confere validade às normas de hierarquia inferior, 
na medida em que contém normas que estabelecem como outras normas devem ser produzidas (princípio 
dinâmico) e normas pelas quais se prescreve determinada conduta (princípio estático). KELSEN, Hans. 
Teoria pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes. p. 135-143.

44 Note-se que falamos em elemento mínimo e limite máximo, não havendo qualquer contradição entre essas 
duas expressões, na medida em que elementos outros podem existir, desde que não descaracterizem o 
elemento mínimo da obrigação de fazer, o que será um limite máximo para o exercício da competência.
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Todavia, ao pretender fornecer uma nova definição (ou descrição, se formos 

adotar a premissa do voto de que estamos tratando de um tipo) para o que seria 

prestação de serviços, o ministro acaba estabelecendo um novo elemento central 

sem o qual a atividade não se configuraria: o oferecimento de uma utilidade (ima-

terial). Confira-se:

Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem por 
premissa a configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao 
oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto de 
atividades imateriais, prestados com habitualidade e intuito de lucro, 
podendo estar conjugada ou não com a entrega de bens ao tomador. 
(Trecho do voto do relator, Min. Luiz Fux – grifo nosso)

Destaca-se, aqui, um aspecto minimamente curioso: em seu voto, o ministro 

Luiz Fux parece adotar a compreensão da doutrina capitaneada por Bernardo Ribeiro 

de Moraes, por ele citada (e também referida na primeira parte do presente artigo), 

no sentido de que serviço equivaleria ao fornecimento de um bem imaterial.

Todavia, o mesmo trecho é reproduzido na ementa do julgado com um acréscimo 

(“conjunto de atividades materiais ou imateriais”), pelo que se questiona: teria o 

STF criado uma terceira concepção de serviço – nem obrigação de fazer, nem for-

necimento de bem imaterial, mas tão somente fornecimento de qualquer utilidade?

Não temos uma resposta unívoca para essa pergunta, mas, por tudo o que já 

se expôs no item anterior, parece que não. Pela análise dos julgados mais recentes, 

fica nítido que o STF não abandonou a ideia central da obrigação de fazer como 

necessária para a identificação de um serviço, controvertendo apenas a respeito 

da necessidade da sua preponderância.

Seja como for, ao fim e ao cabo, a própria corte admite, por via transversa, 

que é necessário fixar algum elemento mínimo e imprescindível para a concepção 

de serviço, mesmo partindo-se da premissa de que se está diante de um tipo. Seja 

esse elemento mínimo a obrigação de fazer, seja a utilidade imaterial, fato é que 

não se pode deduzir que, pelo simples fato de se tratar de um tipo, não há limite 

qualquer ao exercício da competência tributária. 

Logo, é equivocado o raciocínio de que, por se tratar de um tipo, deve-se 

automaticamente abandonar a ideia central da obrigação de fazer. É possível 

cogitar-se da sua desconsideração por outros motivos, mas não, simplesmente, 

pela afirmação de que serviço é tipo, e não conceito.

Por fim, questiona-se: será que a ideia de obrigação de fazer deve ser aban-

donada? Qual teria sido o elemento mínimo imprescindível para a concepção de 

serviço, adotado pelo constituinte? É o que se passará a analisar no próximo tópico.
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4  Afinal, qual é o elemento mínimo imprescindível para o 
conceito/tipo “serviço”?

Não é tarefa fácil responder à pergunta a respeito de qual tenha sido, então, 

a concepção adotada pelo constituinte no tocante à palavra “serviços”, ao atribuir 

competência tributária aos municípios. No entanto, serão tecidas aqui algumas 

considerações, obviamente sem a pretensão de esgotar a discussão sobre o tema.

Já se pontua, desde o início, que se rejeita a compreensão que enxerga 

na regra do art. 110 do CTN um primado do direito privado na interpretação das 

regras constitucionais de atribuição de competências tributárias. É perfeitamente 

possível admitir que a Constituição tenha recorrido, em algumas situações, não a 

conceitos jurídicos, mas também a conceitos extrajurídicos, advindos de diversos 

ramos da ciência ou mesmo da linguagem comum, o que é inerente ao processo 

de positivação do direito.45

Assim, deve-se indagar se, para a atribuição da competência tributária aos 

municípios para a instituição do ISS, a Constituição incorporou ou não um conceito 

advindo do direito privado – indagação esta que será respondida através dos diversos 

métodos interpretativos, tais como o literal, o sistemático, o histórico e o teleológico. 

Apenas se, após a adoção desse pluralismo metodológico – para utilizar a 

expressão tão veiculada pelo saudoso Ricardo Lobo Torres –,46 concluir-se pelo 

uso do conceito do direito privado, é que incidirá a regra do art. 110 do CTN, que 

acaba sendo até mesmo desnecessária, eis que decorrência lógica do status da 

Constituição como norma de hierarquia máxima do ordenamento jurídico.

Dito isso, passamos à análise de qual foi a concepção de “serviço” adotada 

pelo constituinte, à luz dos critérios de interpretação propostos por Larenz, basi-

camente: o sentido literal, que constitui o ponto de partida e, ao mesmo tempo, o 

limite da interpretação; o contexto significativo da lei, que corresponderia ao método 

sistemático, em que a disposição legal é analisada na sua relação com outras 

disposições daquele sistema normativo; a interpretação histórico-teleológica, que 

leva em conta a intenção reguladora do legislador e o escopo da norma; e, por fim, 

os critérios teleológico-objetivos, isto é, o uso dos princípios jurídicos imanentes 

ao ordenamento jurídico.47

45 Nesse sentido: VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e Competências Tributárias. São Paulo: Dialética, 2005. 
p. 87.

46 Para Ricardo Lobo Torres, deve-se interpretar a Constituição Tributária de acordo com o pluralismo meto-
dológico, não havendo que se falar em uma hierarquia dos métodos de interpretação, como seria o caso 
da leitura conjunta do art. 110 com o art. 109, que privilegiaria o método sistemático com relação ao 
teleológico, ou a leitura isolada do art. 110, que daria azo tão somente à interpretação literal e restritiva. 
In: TORRES, Ricardo Lobo. Normas de Interpretação e integração do Direito Tributário. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. p. 153-160 e 178-180.

47 LARENZ, Karl. Op. cit., p. 484-489.

RPGM_01_MIOLO.indd   395 22/09/2022   16:09:15



396 RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 373-406, jul. 2021/jun. 2022

RAíSSA DE ALMEIDA LIMA PEREIRA

O sentido literal, para a análise que se faz, é absolutamente insuficiente, na 

medida em que a palavra “serviço” possui 30 (trinta) possíveis sentidos diferentes, 

de acordo com o dicionário Michaelis.48 Porém, é interessante observar que, no 

sentido literal, serviço poderia significar tanto obrigação de fazer, como advoga a 

doutrina presa à concepção civilista (o que se deduz do significado “execução de 

trabalho ou desempenho de função ordenados ou pagos por outrem”), como utilidade, 

como defendem aqueles que pregam conceito vinculado à economia (como se vê 

pelos enunciados “ato ou ação útil aos interesses de alguém” ou “fornecimento 

de comodidades como transporte de correspondência, telefone, telégrafo etc.”).

Nesse contexto, é interessante esclarecer qual é o sentido de “serviço” para 

a economia. Como bem demonstra Alberto Macedo, uma análise da literatura 

econômica nos permite dizer que serviço é identificado enquanto utilidade ou bem 

imaterial.49 Assim é que os clássicos, representados por Adam Smith (1723-1790), 

consideravam atividades econômicas produtivas apenas aquelas que resultavam 

na produção de bens “vendáveis” (“vendible”, ou seja, materiais, tangíveis), daí 

excluídos os serviços.50 

Em seguida, com a Revolução Industrial, tivemos a divisão do trabalho entre 

campo, atividades industriais e atividades terciárias, com a evolução da importância 

dos serviços e com o desenvolvimento da ideia de serviço enquanto produto imaterial, 

o que levou à visão utilitarista, representada por Jean Baptiste Say (1767-1832).51

48 Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/busca?id=zamnv. Acesso em: 04 set. 2021.
49 MACEDO, Alberto. ISS - O conceito econômico de serviços já foi juridicizado há tempos também pelo direito 

privado. In: CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.). Direito Tributário e os Novos Horizontes do Processo. São 
Paulo: Editora Noeses, 2015. p. 12-25.

50 Nesse sentido, confira-se trecho da obra de Adam Smith: “The labour of the menial servant, on the contrary, 
does not fix or realize itself in any particular subject or vendible commodity. His services generally perish in 
the very instant of their performance, and seldom leave any trace or value behind them for which an equal 
quantity of services could afterwards be procured. The labour of some of the most respectable orders in 
society is, like that of menial servants, unproductive of any value, and does not fix or realize itself in any 
permanent subject, or vendible commodity, which endures after that labour is past, ... The sovereign, for 
example, with all the officers both of justice or war who serve under him, the whole army and navy, are 
unproductive labourers. ... Their service, how honourable, how useful, or how necessary soever, produces 
nothing for which an equal quantity of service can afterwards be procured... In the same class must be 
ranked ... churchmen, lawyers, physicians, men of letters of all kinds; players, buffoons, musicians, opera 
singers, opera dancers, etc... the work of all of them perishes in the very instant of its production” (SMITH, 
Adam. The Wealth of Nations, books I-III, London: Penguin Books apud HILL, Peter. Tangibles, intangibles 
and services: a new taxonomy for the classification of output. Canadian Journal of Economics, v. 32, n. 2, 
April 1999, p. 426-447).

51 Hill (op. cit.) menciona o seguinte exemplo, fornecido por Say: imagine um médico que prescreve um remédio 
e sai sem deixar nenhum produto que o doente possa transferir para uma terceira pessoa ou mesmo manter 
para consumo em uma data futura. Então, Say pergunta se o trabalho do médico teria sido improdutivo, 
concluindo que não, pois a produção consistia em dar a prescrição, que foi imediatamente consumida no 
momento em que escutada, e que foi trocada pelos honorários do médico, tratando-se, portanto, de um 
produto imaterial: “Has the industry of the physician been unproductive? Who can for a moment suppose 
so? The patient’s life has been saved perhaps. Was this product incapable of becoming an object of barter? 
By no means: the physician’s advice has been exchanged for his fee; but the want of this advice ceased the 
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Ao longo dos séculos XIX e XX, também é possível verificar a predominância 

da visão de serviço enquanto bem imaterial, em contraposição a mercadorias (bens 

materiais), como se verifica pelas obras de Nassau Senior (1790-1864), Hicks 

(1942)52 e Walker (1985).53 Para ilustrar, interessante citar passagem da obra 

Political Economy, de Nassau Senior:

Products divided into Services and Commodities – Products have been 
divided into material and immaterial, or, to express the same distinc-
tion in different words, into commodities and services. This distinction 
seems to have been suggested by Adam Smith’s well known division of 
labour into productive and unproductive. Those who thought the principle 
of that division convenient, feeling at the same time the difficulty of 
terming unproductive the labour without which all other labour would 
be inefficient; invented the term services or immaterial products, to 
express its results.54

Peter Hill, em artigo escrito em 1999, embora proponha conceito diverso, 

também afirma que essa é a distinção que prepondera na economia (mercadorias 

enquanto objetos materiais e serviços enquanto produtos imateriais),55 tendo sido 

adotada inclusive pelo Material Product System (MPS), sistema de contas nacionais 

adotado pela União Soviética e demais países socialistas até os anos 1990.

Aliás, essa dicotomia também é observada pelo Sistema de Contas Nacionais 

brasileiro, derivado do SNA (System of National Accounts, Sistema das Nações 

Unidas de Contas Nacionais), e pela CNAE (Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas), derivada da CIIU ou ISIC, ambas elaboradas pelo IBGE. Isso fica ainda 

mais nítido pela análise da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) empreendida pelo 

IBGE, que levanta informações econômico-financeiras das empresas prestadoras 

moment it was given. The act of giving was its production, of hearing its consumption, and the consumption 
and production were simultaneous. This is what I call an immaterial product”.

52 HILL, Peter. Op. cit., p. 434-435. 
53 Segundo Meirelles, “na interpretação de Walker (1985) a diferença básica entre as atividades de produção 

de bens e as atividades de serviço reside no vínculo que o trabalho aplicado tem com o processo de pro-
dução e no resultado deste trabalho, se tangível ou intangível. Na produção de bens o trabalho é direto, 
aplicado diretamente no processo de produção, com um resultado concreto, expresso no produto físico 
final. Na atividade de serviço o trabalho é indireto, ou seja, não está diretamente vinculado ao processo de 
produção. É uma atividade essencialmente intangível, o trabalho realizado não assume uma forma material 
e reprodutível” (MEIRELLES, Dimária Silva e. O conceito de serviço. Revista de Economia Política, v. 26, n. 
101, ed. 1, p. 128-129, jan./mar. 2006).

54 SENIOR, Nassau William. Political Economy. Third Edition. London: Richard Griffin and Co., 1854. p. 51.
55 “Against this historical background, it is easy to see how goods still tend to be identified with material 

objects, with services becoming ‘immaterial’ products more or less by default. One trouble with this scenario, 
however, is that immaterial products are in fact produced which are patently not services. Somewhat ironically, 
most of these immaterial products, instead of “perishing in the instant of their creation”, greatly enhance 
the stock of productive capital. Conversely, when the economic characteristics of services and service 
production are closely scrutinized it emerges that it is quite meaningless to describe them as ‘immaterial’” 
(HILL, Peter. Op. cit., p. 437).
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de serviços no país e, para tanto, inclui as que realizam atividades como aluguel 

de objetos pessoais e domésticos (itens 7721-7, 7722-5, 7723-3 e 7729-2) e 

aluguel de máquinas e equipamentos sem operador (itens 7731-4, 7732-2, 7731-

1, 7739-0 e 7740-3).56

Passa-se, assim, à análise do “contexto significativo da lei”. Aqui, é interes-

sante notar que, conforme observado por Juan Costa, a Constituição utiliza a palavra 

“serviços” 228 vezes, considerando-se o ADCT, e 181 vezes, desconsiderando-se 

o ADCT, utilizando-a em diversos sentidos, inclusive como termo complementar a 

“mercadorias” (art. 150, §5º) ou a “bens” (arts. 152, 155, §2º, VI, e 165, §10).57 

Logo, o uso da palavra pelo próprio constituinte, em outros dispositivos, leva a crer 

que ela foi empregada de acordo com o seu significado econômico.

Outra inferência interessante, do ponto de vista sistemático, é a seguinte, 

empreendida por Alberto Macedo:58 a exclusão expressa, no art. 156, III, dos serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, de competência 

dos estados, deixa claro que esses também são “serviços de qualquer natureza”. 

Ocorre que, debruçando-nos sobre a prestação dos serviços de telecomunicação 

(espécie do gênero comunicação), constatamos que há nele mera cessão de direito, 

consistente na disponibilização de uma série de equipamentos, cabos, hardware 

e software, que, integrados, possibilitam a interação de pessoas distintas. Logo, 

isso corroboraria a tese de que o constituinte não adotou a concepção de serviço 

enquanto obrigação de fazer.

Seria possível objetar que, também pela interpretação sistemática da Cons-

tituição, energia elétrica foi considerada mercadoria (art. 155, §2º, X, “b”, e 3º, 

CF/88), pelo que este último conceito não se restringiria aos bens corpóreos. 

Contudo, a nosso ver, trata-se de ficção estabelecida pelo constituinte de forma 

expressa, justamente porque, caso fosse omisso a respeito, a regra seria a de 

não considerar a energia elétrica como mercadoria. Em outras palavras: a exceção 

não afasta a regra; ao contrário, a confirma.

Pelo critério sistemático, há que se fazer ainda outra importante consideração. 

Levando em conta que a prestação de serviços se dá, na grande maioria das vezes, 

56 Conclusão extraída do manual (“Help do Informante”) que se obtém mediante download no site https://
questionarios.ibge.gov.br/downloads-questionarios/pas-pesquisa-anual-de-servicos.html (acesso em: 05 set. 
2021). Na parte introdutória do manual, é dito que “este questionário se aplica às empresas registradas no 
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ do Ministério da Fazenda, com atividade predominantemente 
de prestação de serviços, ou seja, cuja maior receita bruta advém da exploração de uma ou mais atividades 
descritas na tabela Relação de Atividades no tópico 5 deste documento” (grifo nosso).

57 COSTA, Juan Rodrigues Penna da. O aspecto material da hipótese de incidência do ISS e os desafios da 
economia digitalizada. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro, p. 126, 2020.

58 MACEDO, José Alberto Oliveira. Conflitos de competência na tributação do consumo. Tese (Doutorado). 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 84-85, 2013.
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por meio de uma atividade econômica organizada, isto é, em caráter empresarial, 

torna-se necessário buscar o conceito de serviços no direito empresarial, e não no 

direito civil clássico.

Com a evolução do paradigma do direito comercial, que passou da teoria dos 

atos de comércio para a teoria da empresa, há que se olhar para o conceito de 

empresa para se buscar o conceito de serviços. Nessa linha, vê-se pelo código 

unificado italiano de 1942 o conceito de empresário, qual seja: “É empresário quem 

exercita profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção 

ou o comércio de bens ou serviços”. Nota-se, assim, que o conceito de serviços é 

residual ao de bens, na linha do que preconizado na ciência econômica.

É verdade que o ordenamento jurídico brasileiro continuou convivendo por 

muito tempo com a teoria dos atos do comércio, positivada no Código Comercial 

de 1850, diante da demora da aprovação do Projeto de Código Civil de 1975, que 

só ocorreu 27 anos depois, transformando-o no Código Civil de 2002. Contudo, a 

teoria da empresa já vinha paulatinamente sendo adotada pela doutrina do direito 

comercial e pela jurisprudência.59 

O próprio direito positivo foi incorporando um conceito mais amplo de serviço, 

como se verifica pelo art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/1990): “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Por fim, o Código Civil de 2002 acabou por trazer no seu art. 966 conceito de 

empresário bastante semelhante ao do código italiano: “Considera-se empresário 

quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção 

ou a circulação de bens ou serviços”. 

Esse histórico revela que, ainda que se entenda que a Constituição incorporou 

o conceito de serviço do direito privado, esse conceito seria aquele trazido pelo 

direito empresarial, que coloca serviços ao lado de bens, como materialidades ne-

cessariamente complementares e exclusivas para o exercício da atividade econômica 

organizada. Mesmo em 1988, já se adotava em sede doutrinária e jurisprudencial 

a teoria da empresa e já havia sido apresentado, em 1975, o projeto de Código 

Civil, que veio a culminar na aprovação do código de 2002. 

Logo, não é adequado se apegar às figuras da “locação de coisas” x “locação 

de serviços”, trazidas no Código Civil de 1916 (artigos 1.188 e 1.216), para afirmar 

que o conceito dominante de serviço no direito privado era o de obrigação de fazer. 

59 MACEDO, Alberto. ISS - o conceito econômico de serviços já foi juridicizado há tempos também pelo direito 
privado. In: CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.). Direito Tributário e os Novos Horizontes do Processo. São 
Paulo: Editora Noeses, 2015. p. 34-35.
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Aliás, se os “serviços” referidos na Constituição se limitassem àqueles trazidos no 

contrato de “locação de serviços”, correspondente no CC/02 ao contrato de “pres-

tação de serviço” (arts. 593 e ss.), chegaríamos à conclusão de que os contratos 

típicos de empreitada (arts. 610 a 626), agência (art. 710) e corretagem (arts. 722 

e 723) não envolveriam serviços – o que é totalmente descabido.

Passando-se, por fim, ao critério histórico-teleológico, é interessante notar que 

o ISS surgiu, enquanto tal, com a Emenda Constitucional nº 18/1965. Antes da 

EC, os municípios tinham a competência para instituir o Imposto sobre Indústrias 

e Profissões (art. 29, III, da Constituição de 1946). Com isso, as operações de 

compra e venda e as prestações de serviço (“movimentação econômica”) eram 

tributadas tanto pelo Imposto de Indústrias e Profissões, de competência municipal, 

quanto pelo Imposto de Transações, instituído pelos estados com base em sua 

competência residual (art. 21).

Assim, no Anteprojeto da Reforma de 1965, o problema da cumulatividade das 

bases foi exposto, e apresentado como solução um sistema em que os impostos 

fossem definidos por suas bases econômicas ao invés de modalidades jurídicas.60 

Além disso, a competência residual foi suprimida, na medida em que os quatro 

grupos de impostos conteriam toda a atividade econômica. Confira-se o excerto:

1/ 4. Confrontada com êsse quadro, a Comissão procurou subordinar 
seus trabalhos a duas premissas que adotou como fundamentais. 
A primeira delas é a consolidação dos impostos de idênticas natu-
rezas em figuras unitárias, definidas por via de referência às suas 
bases econômicas, antes que a uma das modalidades jurídicas que 
pudessem revestir. A segunda premissa é a concepção do sistema 
tributário como integrado no plano econômico e jurídico nacional, em 
substituição ao critério, atual e histórico, de origem essencialmente 
política, da coexistência de três sistemas tributários autônomos, fe-
deral, estadual e municipal.

1/ 5. Procurou-se dar à primeira premissa uma expressão prática 
enquadrando todos os impostos componentes do sistema tributário 
nacional em quatro grupos: o dos impostos sôbre o comércio exterior; 
o dos impostos sôbre o patrimônio e a renda; o dos impostos sôbre 
a produção e a circulação de bens; e, finalmente, o dos impostos 
especiais, que, por suas carecterísticas técnicas ou pelo seu caráter 
extraordinário, transcendem os limites de cada um dos três primei-
ros grupos. Ainda para atuação da primeira premissa, suprimiu-se o 
campo residual, que hoje recolhe todos os impostos inominados, de 
quaisquer naturezas, mas que não teria razão de ser num sistema 
que, como o proposto, procura conter, nos quatro grupos que acabam 

60 Alberto Macedo também desenvolve esse raciocínio, em sua tese de doutorado: MACEDO, José Alberto 
Oliveira. Conflitos de competência na tributação do consumo. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 69-81, 2013.
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de ser indicados, tôda a matéria econômica suscetível de tributa-
ção.61 (Grifo nosso)

Portanto, com base no referido contexto histórico, nota-se que a intenção do 

constituinte derivado foi a de buscar conceitos econômicos, e não jurídicos, para a 

atribuição de competências tributárias, o que corrobora a tese de que a concepção 

adotada de serviços é a veiculada pela economia. Além disso, buscou-se também 

abarcar todas as possíveis atividades econômicas com os impostos discriminados 

na Constituição. 

Tudo indica, ainda, que o conceito de serviços, quando da EC nº 18/65, tenha 

sido importado de estudos existentes à época para a implantação de um IVA de 

base ampla na Europa.62 De acordo com a Segunda Diretiva do Conselho da CEE 

(Comunidade Econômica Europeia), publicada em 1967, mas originada de relatório 

apresentado em 1962, prestação de serviço seria qualquer operação que não 

constituísse uma transmissão de bens. Ainda, o Anexo B dessa diretiva continha 

prestações de serviço necessariamente submetidas ao sistema comum, dentre 

elas cessões de patentes e marcas, locação de bens móveis e obrigação de não 

exercer atividade profissional.63 

Por todo o exposto, parece possível concluir que foi adotada a concepção 

econômica de serviços para atribuição da competência relativa ao ISS aos municí-

pios, afastando-se o aprisionamento a uma obrigação de fazer e aproximando-se 

da ideia de utilidade (bem imaterial).

É inequívoco que isso, por si só, não é suficiente para resolver todos os 

problemas ligados à identificação do serviço tributável. Se, de um lado, a concepção 

de serviço enquanto utilidade imaterial permite tributar a locação de bens e as 

cessões de uso/direitos, por outro, não resolve suficientemente o conflito ISS x 

ICMS, na medida em que muitas vezes, quando envolvido o fornecimento de uma 

mercadoria, haverá também uma utilidade imaterial envolvida (o proveito que o 

consumidor terá com o uso ou o prazer que terá com a própria contemplação da 

mercadoria).

Portanto, propõe-se que a concepção de utilidade imaterial deva ser combinada 

com a ideia de preponderância: se o que predomina é a utilidade material do bem, 

ou seja, o seu uso corpóreo, há que se tributar a atividade como circulação de 

mercadoria, e não como prestação de serviço. 

61 Reforma da Discriminação Constitucional de Rendas (Anteprojeto). Vol. 06. Rio de Janeiro: s/e, 1965. p. 6-7.
62 MACEDO, José Alberto Oliveira. Conflitos de competência na tributação do consumo. Tese (Doutorado). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 77-78, 2013.
63 Disponível em: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99ab67a1-f672-4605-8a30-

c93cf82973de/language-pt. Acesso em: 06 set. 2021.
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Nessa linha, recorre-se ao pensamento do já citado Nassau Senior, que 

vislumbra que a diferença entre mercadorias e serviços seria o modo pelo qual as 

atividades atraem a nossa atenção. Nos casos em que a atenção está principalmente 

voltada ao resultado do ato, à coisa alterada, trata-se de mercadoria (commodity); 

naqueles em que a atenção está voltada ao ato ocasionando a alteração, trata-se 

de serviço ou produto imaterial. O autor dá o exemplo de um fabricante de sapatos, 

que transforma couro, fios e cera em um par de sapatos, em contraposição a um 

engraxate, que transforma um par sujo de sapatos em um par limpo. No primeiro 

caso, a atenção está voltada principalmente para a coisa alterada; no segundo, 

ao ato performado.64

É claro que não há que se desprezar a escolha legitimamente feita pelo 

legislador complementar. No seu papel de dirimir conflitos de competência e definir 

o fato gerador dos impostos (art. 146, I e III, “a”, da CF/88), de forma ainda mais 

especial com relação ao ISS (art. 156, III), cabe à lei complementar aquilatar qual 

é a utilidade preponderante para fins de inclusão ou não na lista de serviços. 

No caso de inclusão, a lei gozará de uma espécie de “dupla presunção de 

constitucionalidade”, de modo que somente em casos de manifesta desproporcio-

nalidade é que há de se reconhecer a inconstitucionalidade do item da lista, ocasião 

em que se exigirá um ônus argumentativo reforçado.65 Teoricamente, entretanto, isso 

será possível quando se comprovar que a utilidade imaterial adquire importância 

diminuta frente ao bem material a ser fornecido e consumido. 

Portanto, o elemento mínimo aqui proposto para a concepção de serviço 

passa a ser o de bem imaterial enquanto utilidade preponderante, cabendo à lei 

complementar definir quais serão esses bens imateriais e em que hipóteses eles 

serão preponderantes para fins de tributação do ISS.

5 Conclusão

Por meio do presente artigo, buscou-se, inicialmente, traçar um panorama da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da concepção adotada por 

aquela corte para serviço de qualquer natureza, materialidade sobre a qual incide 

o ISS, nos moldes do art. 156, III, da Constituição Federal.

Foram analisados os seguintes julgados: RE nº 116.121 (j. 11.10.2000, 

DJ 25.05.2001 – não incidência de ISS sobre locação pura de guindastes), REs 

nº 592.905 e 547.245 (j. 02.12.2009, DJ 05.03.2010 – ISS sobre contrato de 

64 SENIOR, Nassau. Op. cit., p. 51-52.
65 OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de. Federalismo fiscal, jurisdição constitucional e conflitos de competência 

em matéria tributária: o papel da lei complementar. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de. Temas de 
Federalismo Fiscal Brasileiro. Rio de Janeiro: Gramma, 2016. p. 116.
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arrendamento mercantil), RE nº 651.703 (j. 29.09.2016, DJ 26.04.2017 – ISS 

sobre atividades realizadas pelas operadoras de planos de saúde), RE nº 651.703 

ED (j. 28.02.2019, DJ 07.05.2019 – embargos de declaração desprovidos, rejei-

tando a modulação de efeitos por não ter havido mudança na jurisprudência do 

STF sobre o tema); RE nº 603.136 (j. 29.05.2020, DJ 16.06.2020 – ISS sobre 

contrato de franquia), ADI nº 3.142 (j. 05.08.2020, DJ 09.10.2020 – ISS sobre 

locação de ferrovias, rodovias, postes, cabos, dutos e condutos), RE nº 605.552 

(j. 05.08.2020, DJ 06.10.2020 – ICMS x ISS na venda de medicamentos por far-

mácias de manipulação) e, por fim, ADIs nº 5.659 e 1.945 (julgamento finalizado 

em 24.02.2021 – ISS sobre o licenciamento exceção de uso de softwares).

Na análise empreendida, foi possível notar que, definitivamente, o STF não 

abandonou a concepção de que o serviço necessariamente envolve uma obrigação 

de fazer. Embora tenha havido algumas manifestações, de alguns ministros, no 

sentido de que a diferenciação entre obrigação de dar x obrigação de fazer teria de 

ser superada (a mais emblemática delas é a do ministro Luiz Fux, no voto relator do 

RE nº 651.703), fato é que, em todos os julgados, a ratio decidendi foi construída 

no sentido de se justificar a existência de alguma obrigação de fazer.

O que há, de fato, é a formação da compreensão de que a diferenciação entre 

obrigação de dar x obrigação de fazer não é mais suficiente para identificar quando 

haverá a incidência do ISS, em razão da variedade de obrigações mistas que surgem 

na economia contemporânea, diante da evolução das figuras contratuais, do avanço 

das relações sociais e da digitalização das atividades.

Assim, o Supremo Tribunal Federal construiu o entendimento de que o ISS 

pode incidir tanto em se verificando uma obrigação de fazer pura quanto em se 

verificando uma obrigação mista, controvertendo, no entanto, a respeito da neces-

sidade ou não da preponderância da obrigação de fazer (atividade-fim) para que 

aquela atividade seja tributada como serviço. Afastada a preponderância, restaria 

tão somente o critério objetivo da eleição do serviço como tributável pelo ISS, pelo 

legislador complementar (por meio da inclusão na lista anexa da LC nº 116/03).

Nesse ponto, cumpre destacar que é inadmissível que uma corte constitu-

cional, que tem como finalidade a uniformização da jurisprudência em matéria 

constitucional, veicule compreensões tão distintas em tão curto espaço de tempo: 

em 29.05.2020, afasta a preponderância (RE nº 603.136); em 05.08.2020, aplica 

como critério distintivo a preponderância (RE nº 605.552); em 24.02.2021, torna 

a afastar a preponderância (ADIs nº 5.659 e 1.945).

Esclarecido o atual patamar em que se encontra a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, partiu-se para a resposta ao seguinte questionamento: partindo da 

premissa utilizada no voto do ministro Luiz Fux, no RE nº 651.703, seria possível 
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defender que a adoção de um tipo, em contraposição a um conceito de serviço, 

levaria à superação da compreensão de serviço como obrigação de fazer?

Diante de duas provocações, demonstrou-se que, em certa medida, as noções 

de tipo e de conceito se aproximam, na medida em que (i) todo conceito (exceto pelos 

numéricos) tem algum grau de indeterminação, pois traz alguma fluidez e alguma 

abertura em suas notas características; (ii) todo tipo fixa ao menos uma nota caracte-

rística imprescindível para a sua identificação (ao lado das meramente sintomáticas).

Com isso, considerados tipos ou considerados conceitos, fato é que os termos 

utilizados pela Constituição Federal para a atribuição de competências tributárias 

sempre envolverão elementos mínimos e imprescindíveis para a sua verificação 

(ou limites máximos para o exercício da competência) e sempre permitirão algum 

grau de evolução (mutação) interpretativa.

Logo, o fato de considerarmos como conceito ou como tipo o termo “serviços 

de qualquer natureza”, utilizado pela Constituição Federal ao atribuir competência 

aos municípios para tributar essa manifestação de riqueza (art. 156, III), não produz 

qualquer efeito com relação a uma possível desconsideração da obrigação de fazer 

como elemento central da concepção de serviço.

No entanto, se a obrigação de fazer não deve ser desconsiderada simplesmente 

pela suposta adoção de tipos pela Constituição, uma análise mais cuidadosa com 

base nos métodos interpretativos literal, sistemático e histórico-teleológico leva 

a crer que ela deve ser abandonada por não refletir a concepção econômica de 

serviço, incorporada pelo constituinte.

Por variadas circunstâncias, demonstrou-se que a concepção de serviço 

adotada na Constituição foi aquela veiculada pela economia, que o identifica como 

bem imaterial. Na realidade, a análise sistemática do ordenamento permite concluir 

que esse é também o conceito adotado no direito empresarial, de modo que nem 

mesmo a obediência irrestrita ao art. 110 do CTN rechaçaria a conclusão.

Ainda assim, reconhece-se que a mera concepção de utilidade/bem imaterial 

não é suficiente para resolver os conflitos de competência entre estados e municí-

pios (ICMS x ISS), propondo-se, assim, a sua combinação com a preponderância, 

de modo a se conceber serviço como bem imaterial enquanto utilidade preponde-

rante – sem, é claro, desconsiderar o papel do legislador complementar em definir 

justamente essa preponderância, o que só poderá ser revertido mediante ônus 

argumentativo reforçado.

Diante de um complexo sistema tributário de atribuição de competências, 

com a divisão das bases tributáveis em categorias estanques que tendem a ser 

superadas com os novos modelos de negócios, seria ingênuo acreditar na possibi-

lidade de se estabelecer um critério perfeito e totalmente objetivo para a definição 

do que seria serviço.
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Assim, o espírito do presente artigo não é atingir um critério de perfeição, 

e sim propor uma concepção que se aproxime daquela que, acredita-se, tenha 

sido a incorporada pela Constituição Federal e que possa ser adotada de forma 

consistente e coerente pelo Supremo Tribunal Federal, trazendo segurança jurídica 

na apreciação do tema.

Abstract: This article aims to analyse the recent jurisprudence of the Brazilian Supreme Court regarding 
the constitutional concept of service, for purposes of ISS taxation, as well as the (dis)importance of 
the distinction between types and concepts for the subject. In this sense, through the analysis of the 
leading cases of the Court, it is concluded that there was no abandonment of the idea of service as 
an obligation to do, remaining, however, lacking uniformity in the judgments regarding the need for the 
preponderance of “doing” for purposes of configuring the activity as a service. The usefulness of the 
discussion between types and concepts for the controversy is removed, since, in any case, it will be 
necessary to establish a minimum element for the conception of taxable service. Finally, we proceed to 
the analysis of what this element would be, reaching the conclusion, through the application of literal, 
systematic and historical-teleological methods of interpretation, that the Constitution adopted the concept 
of service present in the Economy, coinciding with that of immaterial utility, further emphasizing, in our 
opinion, the need to investigate the preponderance.

Keywords: ISS (Service Tax). Concept of service. Obligation to do. Preponderance. Immaterial utility.
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Resumo: O objetivo do artigo é refletir sobre a influência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) na 
autonomia legislativa dos governos subnacionais no Brasil.
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1 Introdução

O objetivo do presente artigo é refletir sobre a influência da Lei de Respon-

sabilidade Fiscal (LC nº 101/00 – LRF) na autonomia financeira dos governos 

subnacionais no Brasil. 

Embora a Constituição Federal (CF) estabeleça que o direito financeiro constitui 

disciplina de competência concorrente dos entes federativos (art. 24), cabe à União 

Federal estabelecer normas gerais sobre o tema (§1º), sendo a LRF, juntamente 

com a Lei nº 4.320/64, os diplomas normativos que cumprem a referida função 

no sistema brasileiro. 

Completados vinte anos de vigência da LRF, buscamos compreender como 

seus preceitos foram utilizados como instrumentos de limitação da autonomia de 

estados e municípios, mencionando algumas decisões do Supremo Tribunal Federal 

que examinaram a necessidade de obediência aos parâmetros dimensionados na 

norma.

* Trabalho originalmente publicado na obra coletiva A trajetória de 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Belo Horizonte; São Paulo: D’Plácido, 2020. Fernando Facury Scaff; Maria Stela Campos da Silva; Luma 
Cavaleiro de Macêdo Scaff (Org.).

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.15
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2 A competência legislativa em direito financeiro 

A competência legislativa em direito financeiro é concorrente entre União, 

estados e Distrito Federal. A ausência de referência aos municípios no art. 24 

da CF não significa ausência de competência para legislar sobre o tema. Quando 

um município edita suas leis orçamentárias, seguindo a regra do art. 165 da CF, 

está legislando sobre o tema. O art. 30 da CF também fundamenta a atuação do 

ente municipal em direito financeiro ao estabelecer a competência para legislar 

sobre assuntos de interesse local (inciso I) e suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber (inciso II).1 A expressão “aplicar suas rendas”, contida no 

inciso III, também revela a inegável participação dos municípios como entes que 

editam leis em matéria financeira. 

Como nas outras matérias elencadas no art. 24 da CF, a coordenação entre 

os entes federativos é atingida pela atribuição à União Federal do poder de estabe-

lecer normas gerais. No caso do direito financeiro, o art. 163, I, da CF impõe que 

as normas gerais sobre finanças públicas sejam veiculadas por lei complementar, 

papel hoje cumprido basicamente pela Lei nº 4.320/64 e pela LRF. 

Apesar da imensa dificuldade de definir o alcance da expressão “normas 

gerais”, a interpretação mais adequada à regra da autonomia federativa dos entes 

subnacionais (art. 18 da CF) indica que tal competência exercida pela União Federal 

não pode ser abarcante ao ponto de eliminar completamente a participação de 

estados e municípios como autores legislativos. 

A competência legislativa de estados e municípios em direito financeiro é 

bastante evidenciada na hipótese de ausência da lei federal de normas gerais (art. 

24, §3º, da CF), na qual as normas editadas pelos entes subnacionais prevalecem 

até que sobrevenha lei federal de normas gerais que suspenderá a eficácia da lei 

local, no que lhe for contrário. 

Mesmo existindo norma geral emanada da União Federal sobre determinado 

tema, é preciso reconhecer aos entes subnacionais um espaço mínimo de atuação 

legítima para edição de normas de direito financeiro que atendam a suas peculiari-

dades como decorrência da autonomia federativa. Tal conclusão decorre da própria 

expressão “normas gerais”, que pressupõe, em raciocínio lógico, que há espaço 

para a edição de normas “específicas”. A expressão que acompanha o §1º do art. 

24 da CF reforça tal argumento ao mencionar que a atuação da União “limitar-se-á” 

à edição de normas gerais. Ademais, impor homogeneidade excessiva no âmbito da 

competência concorrente não se coaduna com a autonomia dos entes federativos 

1 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 
p. 113. 
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assegurada pela CF, mesmo porque a União Federal já possui uma lista considerável 

de competências privativas.2 

É certo que a LRF, apesar de ser norma geral, tratou de diversos temas relativos 

às finanças públicas de forma bastante detalhada. Assim, na prática, restou pouco 

espaço para que estados e municípios possam editar leis locais tratando da matéria. 

Buscaremos examinar alguns exemplos de limitação da autonomia financeira local 

em algumas regras estabelecidas pela LRF, fazendo referência a decisões do STF. 

3  Hipóteses de exercício da competência legislativa em 
direito financeiro pelos governos subnacionais e os limites 
da LRF

O reconhecimento de que estados e municípios possuem competência para 

legislar sobre direito financeiro possui consequências práticas relevantes. Assim, 

na ausência de norma geral federal sobre um tema de direito financeiro ou nas 

hipóteses nas quais a norma geral federal revelar ambiguidade, é legítimo que o 

impasse seja decidido pela opção legislativa adotada na norma estadual ou municipal. 

Tal opção deve prevalecer mesmo que contrarie alguma orientação emanada de 

uma autarquia federal, por exemplo, visto que foi uma opção clara do constituinte 

reconhecer a autonomia dos entes subnacionais. 

Nessa linha, a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro3 elaborou pa-

recer reconhecendo a legitimidade de opção adotada pelo legislador estadual ante 

a ausência de norma federal regulando hipótese envolvendo aplicação de recursos 

da contribuição social para o salário-educação, ainda que contrarie entendimento 

de autarquia federal, considerando a autonomia federativa assegurada pelo art. 

18 da CF.

Há temas de direito financeiro em relação aos quais a LRF não trouxe normas 

gerais. Aqui, há plena possibilidade de os entes subnacionais editarem normas 

próprias para exercer a “competência legislativa plena, para atender a suas peculia-

ridades”, conforme o art. 24, §3º, da CF. O art. 3º da LRF, por exemplo, que trazia 

normas sobre o plano plurianual, foi integralmente vetado. É interessante notar que 

um dos fundamentos para o veto consistiu justamente no reconhecimento de que a 

fixação de um único prazo de encaminhamento do projeto de plano plurianual para 

União, estados e municípios não levaria em conta as peculiaridades e necessidades 

de cada ente da federação. Ou seja, houve reconhecimento pelo próprio chefe do 

2 Cf. PIRES, Thiago Magalhães. As competências legislativas na Constituição de 1988. Belo Horizonte: Fórum, 
2015. p. 193.

3 Revista da PGE-RJ, 65, 2010. Parecer n. 02, CGRYN, de 09.03.2009. 
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Poder Executivo, ainda que implicitamente, que a matéria seria mais bem tratada 

pelas leis locais, que atenderiam as peculiaridade de cada ente. 

A competência legislativa dos estados e municípios para legislar sobre 

direito financeiro também fundamenta a possibilidade de edição de leis locais de 

responsabilidade fiscal, tal como já ocorreu no estado do Rio Grande do Sul.4 Por 

certo, a constitucionalidade de tal providência legislativa só restará atendida se a 

norma local não contrariar os ditames das normas gerais da União Federal (espe-

cialmente a Lei nº 4.320/64 e a LRF). Todavia, nos pontos em que tais normas 

foram omissas ou incompletas, pode o legislador local exercer sua competência, 

nos termos do art. 24 da CF. 

A autonomia dos entes subnacionais para dispor sobre normas de direito 

financeiro encontra ainda uma poderosa limitação no art. 50, §2º, da LRF.5 O dispo-

sitivo estabelece a competência do órgão central de contabilidade da União Federal 

(Secretaria do Tesouro Nacional) para editar normas gerais para a consolidação das 

contas públicas, enquanto não implantado o conselho de gestão fiscal previsto no 

art. 67 da LRF. Tal conselho, ainda não instituído após duas décadas de vigência da 

lei, seria constituído por representantes de todos os poderes e esferas de governo, 

com objetivo semelhante ao conselho de estabilidade (Stabilitätsrat) da Alemanha.6 

Considerando que a distinção entre “normas gerais para a consolidação das 

contas públicas” (art. 50, §2º, da LRF) e normas de direito financeiro material 

não é precisa, surgem questionamentos acerca da legitimidade, do ponto de vista 

da autonomia fiscal dos entes subnacionais, de algumas orientações emanadas 

da Secretaria do Tesouro Nacional que acabam por obrigar a todos os entes da 

federação, sem a participação dos mesmos no processo de elaboração das tais 

orientações. O sentido do conselho de gestão fiscal previsto no art. 67 da LRF foi 

exatamente o oposto, ou seja, que estados e municípios pudessem participar da 

elaboração de tais orientações. 

A omissão prolongada do legislador para a criação do mencionado conselho, 

sem dúvida, pode ser apontada como um dos muitos fatores de dificuldades para 

que diversos dispositivos da LRF sejam efetivamente cumpridos, considerando a 

4 Lei Complementar nº 14.836/2016. O art. 1º faz expressa referência ao art. 24 e parágrafos da CF como 
fundamento para edição da norma. 

5 Diogo de Figueiredo Moreira Neto destaca a regra do art. 50, §2º, da LRF como exemplo de deslegalização: 
“Essas regras técnicas contábeis, que deverão ser modernas e flexíveis, com o benefício da padronização, 
a serem produzidas pelos órgãos nele mencionados, tanto quanto os demais exemplos acima comentados, 
é perfeitamente constitucional”. Considerações sobre a lei de responsabilidade fiscal: finanças públicas 
democráticas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 261.

6 A comparação entre os dois órgãos mencionados, inclusive destacando as diferenças entre os mesmos, 
foi destacada por ROCHA, C. Alexandre A. O Conselho de Gestão Fiscal e o Stabilitätsrat: contrastes e 
lições. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 2019. 
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diversidade de critérios de escrituração e consolidação das contas públicas entre 

poderes executivos e tribunais de contas dos três níveis da federação. 

Na tentativa de fomentar a maior participação dos entes subnacionais nas 

decisões da Secretaria do Tesouro Nacional sobre normas gerais de consolidação 

das contas públicas, o Decreto nº 10.265/2020 instituiu a Câmara Técnica de 

Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação, composta por diversos 

representantes, inclusive do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do 

Distrito Federal e da Confederação Nacional de Municípios. A providência, contudo, 

embora louvável como instrumento para assegurar maior participação dos governos 

nacionais nas decisões sobre as finanças públicas, não retira a necessidade de 

cumprimento do art. 67 da LRF e a criação do conselho de gestão fiscal, nos moldes 

estabelecidos pela norma. 

4  Precedentes do STF afirmando a LRF como norma geral de 
direito financeiro

O Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, reafirmou a condição da 

LRF como norma geral limitadora do exercício da competência legislativa dos entes 

subnacionais em matéria de direito financeiro. 

Conforme noticiado no Informativo STF nº 948, o tribunal retomou o julgamento 

conjunto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI nº 2.238, 2.241, 

2.250, 2.261, etc.) que questionavam vários dispositivos da LRF. Na ocasião, foi 

mencionado que um dos elementos comuns contidos nas diversas ações foi o 

apontamento da ofensa ao princípio federativo de várias regras da LRF. O tribunal, 

contudo, rejeitou a alegação, afirmando que: 

O exame da constitucionalidade material da LRF deve ser feito tendo 
em vista o contexto macroeconômico e de estabilização monetária da 
época, buscando o fortalecimento dos preceitos básicos de convívio no 
Estado Federal, com a garantia do imprescindível equilíbrio federativo 
e o respeito à repartição constitucional de competências.7

Ainda em 2019, o STF examinou a medida cautelar na ADI nº 6.129,8 que 

questionava emendas constitucionais à Constituição do Estado de Goiás. O tribunal 

decidiu pela inconstitucionalidade das normas, que traziam a exclusão do limite de 

despesa com pessoal dos gastos com pensão e dos valores referentes ao imposto 

de renda devidos pelos servidores do estado. Na decisão, o STF considerou que 

7 Informativo STF nº 948, 19 a 23 de fevereiro de 2019. 
8 DJ 19.12.2019. 
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houve afronta direta ao art. 18 da LRF, que estabelece regras para o limite total 

de despesas com pessoal, de forma que o estado estaria limitado, no exercício 

de sua competência legislativa, aos termos da LRF, conforme ementa a seguir: 

AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS RE-
GRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETêNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 
À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIáS. INSTITUIÇÃO DE REGIME 
FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE 
GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAúDE E EDUCAÇÃO. 
COMPETêNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE 
DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA 
CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constitui-
ção do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos 
contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de 
vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. 
Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar 
sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados 
a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e 
com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre 
normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 
163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança 
o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político 
(art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a re-
dação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de 
despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos 
valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, 
contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconsti-
tucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela 
EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, 
pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 
5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficá-
cia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.

(ADI 6129 MC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acór-
dão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 
11/09/2019, PUBLIC 25-03-2020)

Outra relevante decisão adotada pelo STF em 2019 acerca do alcance nor-

mativo da LRF para a autonomia de estados e municípios ocorreu no julgamento 

da ADI nº 3.786,9 no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da Resolução 

nº 33/2006 do Senado Federal, que pretendia autorizar a cessão, para cobrança 

por endosso-mandato, da dívida ativa de estados, Distrito Federal e municípios a 

instituições financeiras. 

9 DJ 18.12.2019. 
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Na visão do STF, a autorização constitucional (art. 52, VII, da CF) para que o 

Senado Federal venha a dispor sobre condições para “operações de crédito” dos 

entes federativos deve ser lida à luz do conceito adotado pelo art. 29, III, da LRF.10 

Considerando que a figura contratual adotada pela Resolução nº 33/2006 não 

encontrou subsunção no conceito de operação de crédito construído pela LRF, a 

matéria demandaria tratamento legal, não sendo cabível a utilização de resolução.11 

A decisão do STF, ao negar competência para o Senado Federal dispor sobre o 

tema por resolução, acabou reforçando a autonomia financeira dos entes subnacio-

nais para dispor sobre direito financeiro. Isso porque, no precedente mencionado, o 

tribunal filiou-se a uma interpretação restritiva do conceito de operação de crédito, 

previsto no art. 29, III, da LRF. 

Como se sabe, um dos principais instrumentos de limitação da autonomia 

financeira dos entes subnacionais em relação ao crédito público consiste justamente 

na submissão de operações de crédito à verificação, pelo Ministério da Economia, 

do atendimento de limites e condições por cada ente da federação (art. 32 da LRF). 

Embora o entendimento de que o controle exercido pelo Ministério da Economia, na 

hipótese, seja um controle de legalidade, e não de exame de conteúdo de mérito12 

acerca da conveniência e oportunidade da operação de crédito, é inegável que a 

medida consiste em embaraço ao poder de decisão sobre a gestão financeira dos 

entes subnacionais. 

É justamente em função de ser um instrumento de limitação da autonomia 

financeira dos entes federativos que a doutrina advoga a necessidade de ser adotada 

uma interpretação restritiva do conceito previsto no art. 29, III, da LRF, conforme 

lição de Marcos Juruena Villela Souto e Henrique Bastos Rocha:

10 Art. 29. III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 
emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes 
da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive 
com o uso de derivativos financeiros.

11 Conforme trecho do voto do min. Alexandre de Moraes: “Falha também a Resolução 33, de 2006, porque 
desatende frontalmente ao próprio conceito de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, 
em nada servindo a referência a outras operações assemelhadas contemplada pela redação do art. 29, 
III, da LC 101/2000”.

12 Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de instrução de pleitos de operações de créditos para estados e 
municípios (MIP v versão 2019, p. 33): “Destaca-se que as análises de operações de crédito do Ministério 
da Economia são eminentemente de caráter vinculado, não comportando aspectos de conveniência e 
oportunidade nos itens de verificação, os quais se encontram normatizados, seja na própria LRF, seja 
em Resoluções do Senado Federal ou em Portarias da STN. Adicionalmente, sempre que necessário, os 
aspectos relacionados à interpretação jurídica são submetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), de maneira a consolidar interpretações que são aplicadas a todos os casos semelhantes”. Na 
doutrina, Diogo de Figueiredo Moreira Neto destaca que a função do Ministério da Fazenda consiste em 
“função executiva operativa típica”, que não poderia ser substitutiva da competência decisória reservada ao 
Senado federal (art. 52, V, da CF). Considerações sobre a lei de responsabilidade fiscal: finanças públicas 
democráticas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 217. 
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A Lei Complementar Federal impõe uma restrição na liberdade de 
atuação de todas as entidades federadas, que, por força do Princípio 
Federativo (CF, arts. 1º e 18), são dotadas de autonomia, inclusive para 
a gestão de seus recursos. Assim, considerando tratar-se de norma 
restritiva de direitos, a merecer interpretação fechada, poder-se-ia 
firmar uma linha de raciocínio, não livre de polêmica, de que outras 
situações não foram abrangidas e, em razão disso, não haveria limitação 
à liberdade inerente à autonomia estadual.13 

Nessa linha de raciocínio, ao apontar o vício formal da Resolução nº 33/2006, 

o STF acabou reconhecendo que a restrição às finanças locais imposta pelo Senado 

Federal não se justificava, pois não haveria fundamento constitucional para o esta-

belecimento de condições para celebrações de negócios jurídicos pelos estados e 

municípios que não fossem operações de crédito à luz da definição da LRF. 

O entendimento de que a identificação de negócios celebrados pelos entes 

públicos ao regime de operações de crédito depende da subsunção ao conceito do 

art. 29, III, da LRF projeta ainda efeitos relevantes para a relação entre os poderes 

de um mesmo ente. Isso porque, à luz do art. 32, I, da LRF, a operação de crédito 

não pode ser autorizada por ato isolado do Poder Executivo, sendo necessária a 

autorização do Poder Legislativo na lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei 

específica. Ademais, ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou 

externo, sem prévia autorização legislativa, consiste em crime contra as finanças 

públicas.14 Assim, caso o Poder Executivo pretenda celebrar um negócio jurídico que 

não encontre subsunção no conceito do art. 29, III, da LRF, não haverá necessidade 

de autorização legislativa, visto que inaplicável será o art. 32, I, da LRF. 

Logo, no precedente da ADI nº 3.786, tivemos um interessante caso em que 

a LRF não foi utilizada como elemento de limitação da autonomia legislativa dos 

entes subnacionais em matéria financeira (como ocorreu, por exemplo, na medida 

cautelar na ADI nº 6.129). Ao contrário, a LRF serviu como instrumento de afirmação 

da autonomia federativa dos governos locais em face do Senado Federal. Na hipó-

tese, ao determinar que a competência do Senado Federal para editar resoluções 

regulando operações de crédito (art. 52, VIII, da CF) deveria ser interpretada à luz 

do conceito do art. 29, III, da LRF, o STF acabou reconhecendo que a norma da 

LRF garantia, a contrario sensu, a autonomia dos entes subnacionais celebrarem 

outros negócios jurídicos que não representem verdadeiras operações de crédito, 

assegurando, assim, a autonomia federativa mencionada no art. 18 da CF. 

13 SOUTO, Marcos Juruena Villela; ROCHA, Henrique Bastos. Securitização de recebíveis de royalties de 
petróleo. Revista da Procuradoria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, v. 5, 2001.

14 Art. 359-A do Código Penal (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000).
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5 Considerações finais

Embora a LRF constitua uma lei de normas gerais de direito financeiro, aten-

dendo a reserva de lei complementar para normas de finanças públicas (art. 163, 

I, da CF), não é exato concluir que ela teria impedido que os entes subnacionais 

possam legislar sobre direito financeiro, mesmo porque, à luz do art. 24 da CF, 

trata-se de matéria de competência concorrente entre os entes da federação. 

Assim, os entes subnacionais possuem competência para legislar sobre 

matérias de direito financeiro que não foram exaustivamente reguladas na LRF ou, 

ainda, na Lei nº 4.320/64. Nos casos de imprecisão das normas gerais, deve ser 

reconhecido, em nome da autonomia federativa assegurada no art. 18 da CF, que 

a lei local possa decidir sobre os temas, atendendo as peculiaridades de cada 

ente federativo. 

O Supremo Tribunal Federal, em três importantes decisões adotadas em 2019, 

assegurou a condição da LRF como norma geral de direito financeiro que deve 

ser obedecida pelos governos subnacionais (ADI nº 2.238, 2.241, 2.250, 2.261, 

etc.), reconhecendo a inconstitucionalidade de emenda à constituição estadual que 

violou os dispositivos da LRF (MC na ADI nº 6.129), bem como explicitando que a 

competência do Senado Federal para dispor sobre normas de operações de crédito 

que obriguem os entes subnacionais deve obediência ao conceito explicitado na 

LRF (ADI nº 3.786). 

Abstract: The intent of this work is to reflect on the influence of the Fiscal Responsibility Law (LRF) on 
the legislative autonomy of subnational governments in Brazil.
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Resumo: O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS, definiu o termo 
inicial e a forma de contagem dos prazos de suspensão e de prescrição intercorrente previstos no art. 40 
da Lei nº 6.830/80. Este trabalho analisa as teses fixadas naquela oportunidade pela corte, em pers-
pectiva crítica à luz das garantias fundamentais do processo e do cenário de crônica inefetividade da 
execução fiscal no Brasil, ao final sinalizando para os recentes aportes que podem ser extraídos da 
Lei nº 14.195/2021.

Palavras-chave: Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Prazos. Precedente vinculante. Garantias 
fun damentais do processo. 

Sumário: 1 O drama do processo de execução – 2 Os prazos da prescrição intercorrente na execução 
fiscal – 3 Quatro problemas graves – 4 Novos aportes da Lei nº 14.195/2021 – Referências

1 O drama do processo de execução

O processo de execução, fiscal ou não, no Brasil e no mundo, sofre de um 

drama de inefetividade. Uma complexa combinação de fatores teóricos e práticos 

contribui para isso. No plano teórico, a execução é, dentre as áreas do processo 

civil, tradicionalmente apontada como aquela a despertar menor interesse dos 

estudiosos, condição que lhe rendeu a alcunha de “cinderela do processo civil”.1 No 

plano prático, que é indissociável da execução, a lei processual tem se mostrado 

verdadeiramente incapaz de estimular comportamentos adequados e de inibir os 

não desejados, e isso para os principais sujeitos que do processo de execução 

1 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Cognição e execução no sistema de tutela jurisdicional civil brasileiro – identificação 
e tratamento do objeto litigioso em sede executiva, Tese apresentada para o concurso à livre-docência do 
Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mimeografado, 
2016, p. 13, citando Enrico Tullio Liebman. Corroborando a afirmação em um panorama de direito comparado, 
v. KAWANO, Masanori. Civil enforcement as a fundamental of effective justice – introductory remarks on 
comparative study of civil enforcement. In: STÜRNER, Rolf; KAWANO, Masanori (Edit.). Comparative studies 
on enforcement and provisional measures. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011. p. 05.

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.16
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participam. Três condutas em especial são determinantes nesse drama: (i) a do 

devedor ardiloso, que se esquiva dos atos executórios e não tem receio de sofrer 

as sanções previstas em lei; (ii) a do exequente irresponsável, que ajuíza execuções 

mesmo sabedor de antemão que não terão condições de chegar ao final de modo 

proveitoso; e (iii) a indiferença burocrática do agente condutor da execução – no 

Brasil, como regra, o Poder Judiciário –, sem um compromisso mínimo com o 

resultado útil dos atos executórios.

O julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, em 2018, do Recurso Espe-

cial Repetitivo nº 1.340.553/RS,2 que estabeleceu importantes diretrizes para a 

contagem dos prazos de suspensão e de prescrição intercorrente regulados no art. 40 

da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80 – LEF), pode ser visto como uma 

espécie de fotografia desse contexto maior que marca o processo de execução. No 

precedente, como se verá, o STJ acabou por colocar a espada no pescoço apenas 

do segundo fator de ordem prática de frustração da execução acima apontado – (ii) 

–, isto é, no exequente, e ainda assim não atingindo o real problema a cargo deste. 

E o fez ignorando que a crise de efetividade do processo de execução exige, para 

que se caminhe de um drama para um final talvez mais feliz, solução verdadeira-

mente orquestrada, que lide com os três fatores em conjunto; atacar um só deles, 

isoladamente, não resolve, apenas muda o problema.

Este artigo analisará as balizas definidas pelo STJ para os prazos do art. 40 

da LEF, na tentativa de clarear o conteúdo daquele precedente e, naturalmente, 

pontuar também os problemas que nele foram criados. Para esse fim, nos tópicos 

seguintes será exposto, em primeiro lugar, o conteúdo do art. 40 da LEF abstrata-

mente considerado, aquele que ressai do sentido mais evidente das palavras da 

lei, para, logo a seguir, em um contraponto, sintetizar as teses ditadas pelo STJ 

no repetitivo. Após, serão apresentados os problemas que há tanto nas premis-

sas como nas consequências das teses firmadas pela corte, à luz das garantias 

fundamentais do processo, para, ao final, sinalizar para os novos aportes que 

podem ser enxergados na recente Lei nº 14.195, de 2021, que alterou a prescrição 

intercorrente no Código de Processo Civil de 2015. 

2 Os prazos da prescrição intercorrente na execução fiscal

2.1 O texto do art. 40 da LEF

Na essência, o regime do art. 40 da LEF é composto por dois prazos sucessi-

vos: um prazo de suspensão da execução e um prazo de prescrição intercorrente. 

2 STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.09.2018, 
DJe 16.10.2018. Foram opostos, pela Fazenda Nacional, Embargos de Declaração, julgados em 27.02.2019, 
cujo acórdão por sua vez foi publicado em 13.03.2019. O trânsito em julgado foi certificado em 15.05.2019.
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O primeiro norte para aplicar esse regime reside na delimitação material situada 

no caput do dispositivo, que só abarca duas hipóteses de incidência específicas: 

se (i) “não for localizado o devedor” ou se (ii) “não [forem] encontrados bens sobre 

os quais possa recair a penhora”, frustrando-se os propósitos da execução sob os 

ângulos subjetivo ou objetivo. Logo, não é toda e qualquer paralisação da execução 

fiscal que atrai, automaticamente, a disciplina do art. 40 da LEF. Se, por exemplo, 

em execução fiscal suspensa por adesão do executado a parcelamento, a fazenda, 

tendo ciência de que descumprido este, não toma providências para retomar a 

prática de atos executórios, paralisando-se o processo por mais de cinco anos, 

há demora e, como reconhece o STJ, há prescrição no curso da execução fiscal, 

mas sem que incida o art. 40 da LEF.3 E, pela mesma razão, está também fora 

do campo de incidência do art. 40 da LEF a prescrição originária do crédito fiscal.4 

Então, se, de modo geral, costuma-se definir a prescrição intercorrente como “aquela 

que corre no curso do processo”,5 “aquela que ocorre durante a litispendência”6 

ou como “a falta de tramitação injustificada”,7 ao menos para a aplicação do art. 

40 da LEF essa definição merece algo a mais, pois é preciso que, na pendência 

do processo, a paralisação se subsuma a uma das hipóteses retratadas no caput.

Se, portanto, não localizado o devedor ou não encontrados bens deste, entra 

em cena o primeiro prazo regulado pelo art. 40 da LEF, de suspensão da execução. 

Trata-se de uma suspensão processual peculiaríssima: na vigência dela, não há 

proibição legal para a prática de qualquer ato, fugindo à regra das chamadas sus-

pensões processuais próprias ou mesmo das impróprias.8 O que se passa nessa 

3 V.g., STJ, REsp nº 1.638.961/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, 
DJe 02.02.2017; e STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 684.350/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda 
Turma, julgado em 12.04.2016, DJe 19.04.2016. Em linha similar, para delimitar o alcance do repetitivo 
objeto deste trabalho, STJ, REsp nº 1.940.457/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 
10.08.2021, DJe 23.08.2021.

4 Na jurisprudência, v., por exemplo, STJ, REsp nº 1.100.156/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 
Seção, julgado em 10.06.2009, DJe 18.06.2009, bem como a Súmula nº 409 do STJ, que toma a distinção 
como premissa para afastar do art. 40, § 4º, da LEF a prescrição originária e que é utilizada, de forma 
inconstitucional e hoje ilegal (CPC/15, art. 10), para, nesse caso, não intimar a fazenda para manifestação 
prévia (v.g., STJ, REsp nº 1.034.191/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 13.05.2008; 
e STJ, REsp nº 733.286/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.08.2008). 
Na doutrina, frisando a distinção, v. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A fazenda pública em juízo. Rio 
de Janeiro: ed. Forense, 2016. p. 442-443.

5 ASSIS, Carlos Augusto de; COMINALE, Flávia Saes. Suspensão do processo de execução por falta de bens 
penhoráveis. Revista Dialética de Direito Processual, n. 37, abr. 2006, p. 39.

6 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de. Curso de direito processual civil. v. 5. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 456.

7 AURELLI, Arlete Inês; PANTALEÃO, Izabel Cristina Pinheiro Cardoso. Uma revisita ao tema da prescrição 
intercorrente no âmbito do processo civil com ênfase do novo CPC. Revista de Direito da Advocef, v. 12, 
n. 24, maio 2017, p. 54. Nesse sentido é também a redação da Súmula nº 264 do STF.

8 Nesse sentido, reputando, em atenção ao art. 921, III, do CPC/15, em sua redação original, que a 
“paralisação do processo ou fase executiva por falta de bens é uma falsa suspensão”, v. DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. vol. IV. São Paulo: Ed. Malheiros, 2019. p. 888. 
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suspensão, na verdade, é a delimitação de um período em que falta o suporte 

fático necessário para se avançar no iter da execução, pelo prazo de até um ano, 

como consta do §2º do art. 40; um imperativo que vem dos fatos para a lei, e não 

o inverso. E o texto legal também revela, além do tamanho desse prazo, aquele 

que deveria ser o seu termo inicial: um ato judicial de suspensão da execução (art. 

40, caput, primeira parte), isto é, uma decisão a certificar a fattispecie retratada 

no caput, abrindo-se, após isso, vista dos autos à fazenda (§1º). 

A relação entre esse prazo de suspensão da execução e o segundo prazo 

regulado pelo art. 40, de prescrição intercorrente, resulta da parte final do caput: 

só depois de exaurido aquele é que passa a fluir este. São muitas as controvérsias 

que gravitam em torno desse segundo prazo. Para os limites deste trabalho, no 

entanto, importa ressaltar que o tamanho do prazo de prescrição intercorrente varia 

conforme a natureza do crédito fiscal, que pode ser, como se sabe, tributário ou não 

tributário (LEF, art. 2º, caput). É que o prazo de prescrição intercorrente, na ausência 

de regra em contrário, tem o mesmo tamanho do prazo da prescrição originária.9 

Logo, dado que os créditos não tributários não se submetem ao art. 174 do CTN, 

mas, sim, à regra de prescrição atrelada ao direito material em jogo, é na verdade 

um erro afirmar, pura e simplesmente, ser de cinco anos o prazo de prescrição 

intercorrente na execução fiscal:10 o prazo de prescrição intercorrente na execução 

fiscal geralmente será de cinco anos, mas está longe de correto tomar como certo 

que ele assim sempre será. De outro lado, cuida a LEF de disciplinar aquele que 

seria o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente. Conforme a primeira parte 

do §4º do art. 40, incluído pela Lei nº 11.051/2004, ele é desencadeado por uma 

decisão judicial que ordena o arquivamento dos autos, logo após exaurida a sus-

pensão. E, por fim, ainda do mesmo §4º, constam outros dois traços do regime da 

prescrição intercorrente na execução fiscal: pode o juiz reconhecê-la de ofício, sem 

provocação das partes, mas, em qualquer caso, para fazê-lo, deve antes intimar 

a fazenda a sobre ela se manifestar, na linha da vedação às decisões-surpresa 

posteriormente encampada pelo art. 10 do CPC/15. 

9 Assim consta, para a prescrição intercorrente hoje regulada pelo CPC/15, do Enunciado nº 196 do FPPC, 
declaradamente inspirado na Súmula nº 150 do STF, que, por sua vez, tem em mira a prescrição da 
execução. A rigor, porém, prescrição da pretensão executória e prescrição intercorrente são conceitos que 
não se confundem. Por um lado, há prescrição intercorrente mesmo no processo de conhecimento. E, de 
outro lado, há também prescrição originária da pretensão executória, configurada no limiar da execução. 
Também assinalando a distinção, ALVIM, Arruda. Da prescrição intercorrente. In: CIANCI, Mirna (Coord.). 
Prescrição no Código Civil: uma análise interdisciplinar. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011. p. 121.

10 Erro esse em que incorre a parte final da Súmula nº 314 do STJ, adiante mencionada no texto.
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2.2 A guinada com o precedente

Esse é, em suma, o regime dos prazos do art. 40 da LEF tal como consta do 

texto da lei. Coisa radicalmente diversa é o que se decidiu quanto a ele no REsp 

Repetitivo nº 1.340.553/RS. Imbuído da pior espécie de pragmatismo,11 o Superior 

Tribunal de Justiça não teve receio de avançar para simplesmente reescrever os 

termos iniciais dos prazos de suspensão e de prescrição, reajustando em função 

disso os demais aspectos formais do art. 40 da LEF. E o fez inaugurando um cami-

nho perigoso, de consequências danosas até para quem se precipite em aplaudi-lo, 

porque aplaudir o decidido naquela ocasião sem a devida reflexão é algo como 

adquirir um bilhete para uma viagem cujo destino não se sabe bem qual será. Isso 

porque as teses fixadas pelo STJ tendem a valer não só a favor, mas também contra 

os devedores da execução fiscal, pois também eles, presume-se, são credores em 

outras relações jurídicas privadas ou mesmo de direito público. Nessa posição, 

submetem-se a similar regime sob o art. 921, §§1º a 5º, do CPC/15, que pouco 

fez além de incorporar o art. 40 da LEF à disciplina geral do processo civil e que, 

tudo leva a crer, merecerá a mesma interpretação pelo STJ – algo concretizado com 

a Lei nº 14.195/21, como se verá. Portanto, e o alerta é crucial, o passo agora 

dado rumo à desconsideração da inércia na prescrição intercorrente é um passo 

contra a garantia da tutela jurisdicional do credor, qualquer que seja este. 

Vejamos, então, o conteúdo de cada uma das teses fixadas pelo STJ.12 Em 

primeiro lugar, entendeu o STJ que a fluência do prazo de suspensão da execução 

prescinde de decisão judicial. Segundo a corte, o prazo de um ano começa “na 

data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis”, sem que a ocorrência de uma das hipóteses 

materiais do caput do art. 40 da LEF tenha de ser antes certificada pelo juiz; basta 

para o termo inicial, pura e simplesmente, a ciência do fato nos autos pela fazenda. 

É bem verdade que o STJ não dispensou, de modo absoluto, que o juiz da execução 

11 A declarada intenção consta das seguintes passagens do acórdão: “O espírito da lei é o de que nenhuma 
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 
Procuradoria” (voto do ministro Mauro Campbell, p. 8 do acórdão); proclamando o propósito de evitar a 
“morosidade e abarrotamento das varas de Execução Fiscal” (voto do ministro Og Fernandes, p. 145 do 
acórdão); a tarefa de lidar com “esse imenso passivo de execuções fiscais a tumultuar as Varas do Poder 
Judiciário” (voto do ministro Mauro Campbell, p. 155 do acórdão).

12 O STJ seguiu, também nesse caso, a tendência contemporânea de redigir “teses”, textos sintéticos 
destinados a proclamar de modo formal o que adquiriu força vinculante no julgamento, em uma aproximação, 
presente por igual em decisões do STF, entre o procedimento do recurso repetitivo e a tradicional redação 
de súmulas. O que adquire força vinculante em um precedente, porém, é a generalização das razões 
necessárias e suficientes a amparar a conclusão, conste ou não da ementa, de modo que mesmo a 
enunciação de “teses” não imuniza o julgado – e nem o intérprete – da investigação da ratio decidendi, a 
exemplo do que se verá no tópico 3.1.2, adiante. De todo modo, a exposição constante deste tópico se 
pautou pelas teses proclamadas no item 4 da ementa do acórdão do repetitivo, com pequena variação da 
ordem e da numeração. 
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declare a suspensão: uma decisão de suspensão ainda tem de ser proferida na 

execução fiscal, mas essa decisão, segundo o precedente, não condiciona a fluência 

do prazo de um ano, que é automático, retroagindo à data da ciência pela fazenda 

(item 4.1 da ementa).

Em segundo lugar e intimamente ligado à primeira tese, no precedente deli-

neou-se a fattispecie regrada pelo caput do art. 40, isto é, o pressuposto fático cuja 

ciência, pela fazenda, dá início ao prazo de suspensão. Esse pressuposto fático, 

segundo o STJ, consiste na “primeira tentativa” frustrada de localização de bens 

penhoráveis ou do devedor. Tomando como exemplo a busca de bens, isso significa 

que, tentada de início penhora online sem sucesso, quando ciente a fazenda da 

frustração dessa medida, começará automaticamente o prazo de um ano, porque o 

primeiro ato executório tentado, para o STJ, já se subsome ao caput do art. 40 da 

LEF. Vale o mesmo para a não localização do devedor, para citá-lo nas execuções 

fiscais de créditos tributários sob a vigência da Lei Complementar nº 118/2005 e 

para os créditos não tributários: interrompida quanto a ambos a prescrição originária 

pelo despacho que ordena a citação, a efetiva citação vale como um dos elos na 

cadeia do procedimento da execução fiscal, como tal passível de configurar prescrição 

intercorrente. Assim, se, por exemplo, frustrada, nesses casos, a citação postal, 

da ciência da fazenda desta terá início o prazo de um ano de suspensão. O norte, 

então, está na “primeira tentativa” (itens 4.1.1 e 4.1.2 da ementa).13

Ficou assentado, em terceiro lugar, o termo inicial do prazo de prescrição 

intercorrente. Decidiu-se que esse prazo flui automaticamente após o fim do prazo 

de suspensão da execução, sem qualquer ato judicial subsequente. O art. 40 da 

LEF passa a contar com dois prazos sucessivos conectados automaticamente, de 

um ano para a suspensão e, como regra, de cinco anos para a prescrição intercor-

rente, totalizando, na perspectiva do exequente, seis anos para a busca de bens 

ou localização do devedor. Com isso, ao fim e ao cabo, o STJ suprimiu, da redação 

do art. 40, §4º, da LEF, a decisão de arquivamento dos autos, que deixa de ser 

relevante para o início da prescrição e que sequer tem de ser proferida (item 4.2 

da ementa). É bem verdade que, no ponto, o tribunal seguiu a linha da Súmula nº 

314 de sua jurisprudência, que já preconizava desde agosto de 2006 a contagem 

automática do prazo prescricional após o fim da suspensão do processo, mas isso 

em nada diminui as críticas que se lhe podem dirigir, pois um erro reiterado de 

longa data não deixa, só por isso, de ser um erro.

13 No julgamento dos embargos de declaração, fixou-se uma hipótese a mais que desencadeia o prazo de 
suspensão: a ciência, pela fazenda, de que a arrematação se tornou perfeita e acabada (“perfectibilizou-
se”) com produto que não é suficiente para fazer frente à integralidade do crédito fiscal, momento em que 
o prazo se reinicia (p. 13 do acórdão do ED).
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Iniciados esses prazos de suspensão e de prescrição, o STJ, em quarto lugar, 

tratou de clarear qual acontecimento seria capaz de interrompê-los. Produzem esse 

efeito, para o tribunal, só a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, 

conforme o caso. Não é suficiente que o exequente tome a iniciativa de requerer 

tais medidas; só se elas forem frutíferas, com resultado positivo, é que o curso 

do prazo será atingido (item 4.3 da ementa). Pretendeu-se evitar a eternização de 

execuções por requerimentos “vazios” formulados de modo padronizado e gené-

rico, sem agregar qualquer proveito à execução, com isso agora deslocando-se 

a tônica da prescrição, comumente centrada no comportamento do credor, para 

uma avaliação objetiva do sucesso prático da medida.14 E, esclarecendo aquilo 

que, no acórdão do REsp, remanescia obscuro, no julgamento dos embargos de 

declaração consignou-se que a medida efetiva provoca o recomeço integral dos dois 

prazos do art. 40, por se tratar de interrupção propriamente dita: se já decorridos, 

por exemplo, um ano de suspensão e mais dois de prescrição, obtendo a fazenda 

sucesso em penhora de faturamento, a frustração que depois se configure dessa 

penhora levará ao recomeço, por inteiro, do prazo de um ano de suspensão e do 

prazo de prescrição intercorrente, desconsiderando-se o tempo antes decorrido.15 

Em quinto lugar, se só a efetiva constrição ou citação atinge os prazos do 

art. 40, o que fez o STJ na tese seguinte foi acomodar o problema de demora do 

próprio aparelho judiciário na condução das execuções. De longa data se afirma que 

o credor não pode ser punido, com a consumação de prazo extintivo, por demora 

da qual ele não teve culpa, como prega a Súmula nº 106 do STJ e como consta do 

art. 240, §3º, do CPC/15, porque, em casos tais, não há inércia do titular. Para 

que essa lógica não se perdesse na interpretação do art. 40 da LEF, entendeu a 

corte que, se o exequente requer a tempo, dentro do prazo, de regra, de um mais 

cinco anos, a penhora ou citação e se esse requerimento não é colocado em prática 

antes do fim do prazo total por demora do próprio Judiciário, a medida deve ser 

realizada, ainda que passados, suponha-se, sete anos, para não punir a parte por 

algo a que ela não deu causa, e se frutífera a medida, efetivando-se a penhora ou 

a citação, a interrupção do prazo em curso deve retroagir à data do requerimento. 

Portanto e sinteticamente, a medida requerida a tempo deve ser cumprida ainda 

que a destempo, e, se efetiva, a interrupção retroage à data do requerimento (item 

4.3 da ementa).

14 Já após o repetitivo, negando que o “mero pedido de intimação” tenha o condão de suspender a prescrição, 
STJ, REsp nº 1.839.492/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05.11.2019, DJe 
19.12.2019.

15 É o que consta da p. 13 do acórdão dos ED.
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Foi fixada, em sexto lugar, diretriz para a solução dos casos em que as formas 

do art. 40 tenham sido descumpridas pelo Judiciário, deixando-se de intimar o 

credor em alguma das etapas para o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

com subsequente alegação de nulidade pela fazenda. O precedente se guiou pelo 

norte que, em abstrato, domina a invalidade dos atos processuais, o princípio 

da instrumentalidade das formas, segundo o qual só se pronuncia o vício se do 

descumprimento da forma legal resultar prejuízo para o interessado (CPC/15, arts. 

282, §1º, e 283, parágrafo único). Aos olhos do STJ, na sistemática do art. 40 da 

LEF, só haverá esse prejuízo se a fazenda for capaz de apontar que, caso ouvida, a 

prescrição não teria sido reconhecida, concretamente indicando causa de interrupção 

ou suspensão desta; o vício arguido, por assim dizer, sozinho, desacompanhado 

de uma daquelas causas, há de ser rejeitado. Então, se a fazenda, por hipótese, 

não for intimada antes da sentença para se manifestar sobre a prescrição intercor-

rente já configurada, o que é exigido pelo §4º do art. 40 da LEF, a nulidade só será 

reconhecida pelo tribunal se, na apelação, for demonstrada causa de interrupção 

da prescrição. Uma única exceção a isso foi estabelecida no acórdão, de prejuízo 

presumido: a falta de intimação da fazenda quanto à primeira tentativa frustrada 

de penhora ou citação. Se houver descumprimento dessa intimação inicial, que 

já se viu ser a etapa que desencadeia o prazo de suspensão da execução, não 

é preciso demonstrar prejuízo adicional, e há nulidade se a prescrição for assim 

reputada consumada (item 4.4 da ementa).

Por fim e em sétimo lugar, o precedente sublinhou a importância da fundamen-

tação da decisão que pronuncia a prescrição intercorrente, para o que, a rigor, o 

art. 489, §1º, do CPC/15 já seria de todo suficiente. Deve essa decisão, segundo 

o STJ, conter fundamentação específica sobre os marcos iniciais que pautaram, no 

caso concreto, a contagem dos prazos de suspensão e de prescrição intercorrente. 

Logo, e retornando à primeira e à terceira teses acima, mesmo que a suspensão 

flua sem decisão judicial e mesmo que a prescrição corra automaticamente após a 

suspensão, é preciso, ao decidir pela prescrição, demarcar cada um dos prazos, com 

os respectivos termos iniciais e finais, sob pena de nulidade (item 4.5 da ementa).

3 Quatro problemas graves

Essas foram as sete teses proclamadas pelo STJ no repetitivo. Numerosas e 

complexas como são, natural que sua aplicação a cada caso concreto desperte firme 

controvérsia, e é missão dos atores da execução fiscal estar à altura do desafio de 

compreender o que foi e o que não foi dito nesse precedente. Se colocarmos as 

premissas e as consequências desse julgado frente a frente com o sistema proces-

sual civil como um todo, no entanto, são graves os problemas que daí emergem. 
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Não se ignora que, com o repetitivo, o exequente muito provavelmente assumirá 

postura mais ativa em sua organização interna para requerer melhor, notadamente 

quanto à busca prévia de informações patrimoniais do devedor. Mas como na vida 

os fins não costumam justificar os meios, é preciso ter plena consciência do preço 

pago com o passo agora dado. É disso que tratará o presente tópico.

3.1 A “primeira tentativa”: a crítica por dois ângulos

O primeiro e mais importante problema está na expressão “primeira tentativa”, 

adotada pelo STJ como diretriz para o caput do art. 40 da LEF, desencadeando a 

suspensão da execução. E ela é um problema grave por dois ângulos diferentes: 

por um lado, porque leva ao abandono da inércia como matriz da prescrição, algo 

facilmente percebido quando conjugada com a disciplina de meios executórios 

antigos e novos catalogados na lei processual; por outro, porque há fragilidades no 

método da deliberação colegiada tomada nesse precedente que retiram a firmeza 

daquela diretriz como real componente da ratio decidendi, apesar de figurar na 

ementa do acórdão e nas teses lá formalmente proclamadas.

3.1.1 Uma prescrição sem inércia?

Tome-se de início a “primeira tentativa” como algo dado, consolidado no 

repetitivo. Por ela, e focando por ora na busca de bens, o que tradicionalmente 

sempre se repetiu sobre a essência da prescrição há de ser deixado de lado, ao 

menos para o art. 40 da LEF. 

Colhe-se na doutrina que o “castigo à negligência” é, como há muito enunciava 

Câmara Leal, um dos fundamentos da prescrição,16 uma “punição ao titular de uma 

pretensão que se quedou inerte”,17 de modo que “não se deve admitir a ocorrência 

de prescrição se não houver inércia do credor”18 ou, mais especificamente, que 

“não se pode falar em prescrição intercorrente se não houver culpa do autor pela 

paralisação do processo”.19 Daí se segue a clássica correlação entre a prescrição 

e os requisitos de (i) decurso do tempo e (ii) inércia do titular, e que conduz, entre 

outros exemplos, à teoria da “actio nata” para verificação do termo inicial do prazo 

16 Citado por ASSIS, Carlos Augusto de; COMINALE, Flávia Saes. Op. cit., p. 43.
17 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado 

conforme a Constituição da República, vol. I – Parte Geral e Obrigações (arts. 1º a 420). Rio de Janeiro: 
Renovar, 2014. p. 360, reputando, à p. 384, que “a inércia é requisito essencial do instituto”. Também 
assim, AURELLI, Arlete Inês; PANTALEÃO, Izabel Cristina Pinheiro Cardoso. Op. cit., p. 53, para quem a 
prescrição é uma “sanção para a inércia do titular da pretensão”. 

18 ALVIM, Arruda. Op. cit., p. 116.
19 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 

de. Op. cit., v. 5, p. 457.
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extintivo.20 Em última análise, há a rigor uma razão de ordem constitucional para que 

a inércia seja pressuposto para a perda de eficácia de pretensões a comportamentos, 

em especial na modalidade intercorrente da prescrição: se o Estado veda a justiça 

privada e assegura o acesso à tutela jurisdicional como caminho institucionalizado 

para a solução de conflitos (CF, art. 5º, XXXV), não lhe é dado punir com prescrição 

quem faz tudo a seu alcance para percorrer esse mesmo caminho.

Como, então, o quadro traçado pelo STJ em torno da “primeira tentativa” 

interage com essa moldura? Da pior maneira. É que existem meios executórios que 

dependem, por expressa previsão legal, da frustração de outros meios executórios 

para serem validamente aplicados. Assim se passa com a penhora de faturamento 

(CPC/15, art. 866), a penhora de empresa, de outros estabelecimentos ou de semo-

ventes (CPC/15, art. 865) ou a penhora de estabelecimento comercial regulada pelo 

art. 11, §1º, da LEF. Em outras palavras, para que o credor tenha acesso a esses 

meios de sub-rogação, é preciso, antes, tentar outros meios executórios na busca 

por satisfazer a prestação, com o mais evidente e natural exemplo, na execução 

por quantia, da penhora online. São casos de meios executórios subsidiários, em 

que o legislador realiza em benefício do devedor um juízo de proporcionalidade em 

abstrato (CPC/15, art. 8º), para preservar a menor onerosidade e evitar ato mais 

gravoso em sua vida ou gestão patrimonial antes de tentado o menos gravoso e 

mais eficiente (CPC/15, art. 805, caput).

Ora, os meios executórios nada mais são do que instrumentos de que se 

serve a atividade jurisdicional para alterar a realidade dos fatos ou o mundo natural 

e conformá-los à pretensão de direito material retratada em um título executivo.21 

Devem ser vistos, todos eles, subsidiários ou não, como uma espécie de “caixa de 

ferramentas”, organizados segundo uma ordem de preferência (CPC/15, art. 835; 

LEF, art. 11), mas essencialmente instituídos no interesse do credor (CPC/15, art. 

797), que deles pode dispor conforme sua vontade (CPC/15, art. 775, caput, parte 

final), ressalvada a demonstração pelo devedor de ofensa à menor onerosidade 

(CPC/15, art. 805, parágrafo único). Logo, se pensarmos que a lei processual coloca 

20 Pela teoria da actio nata, só se inicia o prazo prescricional após o conhecimento, pelo titular, da violação 
ao direito subjetivo. Nesse sentido, STJ, REsp nº 1.347.715/RJ, Rel. Min Marco Aurélio Bellizze, Terceira 
Turma, julgado em 25.11.2014, DJe 04.12.2014. Apoia-se nela também a Súmula nº 278 do STJ, a 
respeito de indenização por seguro. E são exemplos de aplicação da actio nata no direito tributário as 
decisões proferidas em STJ, REsp nº 1.717.211/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 
em 07.06.2018, DJe 28.11.2018; e STJ, AgInt no AREsp nº 896.342/PR, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, julgado em 01.09.2016, DJe 14.09.2016. No plano legislativo, o art. 27, parte 
final, do CDC adota-a categoricamente.

21 Devem ser tidas como sinônimas as expressões “meios executórios”, “medidas executivas” e “atos 
executivos”, usadas indistintamente pelo legislador nos arts. 139, IV, 255, 297, 518, 525, §§6º e 11, 
536, caput e §1º, 553, parágrafo único, 771, 775, 782, caput e §1º, 805, caput e parágrafo único, e 916, 
§§3º, 4º e 5º, I, todos do CPC/15.
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esse leque de ferramentas à disposição do exequente, ditando, em alguns casos, 

a subsidiariedade, como é possível falar que o credor que segue o caminho legal 

e tenta um meio executório para somente após acessar o outro, porque assim lhe 

é imposto, está inerte? Concluir por ausente a prescrição em um contexto como 

esse não deveria exigir muito, se e enquanto ainda nos mantivermos fiéis à lição 

de que “com o andamento normal do processo não pode ocorrer prescrição”.22

Em suma e na contramão do que disse o STJ, não cabe valorizar demais a 

frustração do primeiro meio executório tentado, porque ela está longe de ser um 

sinal de inércia. Mas não é só. Tampouco se pode valorizar em demasia mesmo 

a frustração de um conjunto de meios executórios típicos. Com efeito, a mais 

importante inovação do CPC/15 no campo da execução está no art. 139, IV, que 

introduz a atipicidade dos meios executórios agora também para a prestação de 

quantia. Os exemplos mais propagados consistem na suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação e do passaporte do devedor, mas a enumeração poderia 

avançar para muitos outros, que, como meios de coerção que são, atuam sobre a 

vontade do executado para pressioná-lo a cumprir a prestação. Importantes vozes 

têm afirmado o caráter subsidiário ou excepcional dessas medidas coercitivas atí-

picas para a execução por quantia, que só seriam aplicáveis quando ineficazes os 

meios executórios típicos de sub-rogação.23 Pois bem. Tendo essa subsidiariedade 

como premissa, o quadro fático de não localização de bens do devedor, mesmo 

após um conjunto de diligências de sub-rogação típicas, na realidade serve apenas 

como passo necessário para a adoção de outra medida executiva, agora atípica. 

Ou seja: um pressuposto para o art. 139, IV, do CPC/15, não um sinal de inércia, 

como à primeira vista – ou aos olhos do STJ – se poderia entender.24 

22 ALVIM, Arruda. Op. cit., p. 120.
23 Predomina, na doutrina, a subsidiariedade para o art. 139, IV, do CPC/15, a exemplo das opiniões de 

GRECO, Leonardo. Coações indiretas na execução pecuniária. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos 
Youji (Coords.). Medidas executivas atípicas. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 412; e DIDIER JUNIOR, 
Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., 
v. 5, p. 106-107, em linha encampada pelo Enunciado nº 12 do Fórum Permanente de Processualistas 
Civis. A mesma linha tem seguido a jurisprudência, a exemplo de STJ, REsp nº 1.782.418/RJ, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 23.04.2019, DJe 26.04.2019; e, na mesma assentada, STJ, REsp nº 
1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 23.04.2019, DJe 26.04.2019). Em sentido 
contrário, com ponderáveis argumentos cujo exame, no entanto, extravasa os limites deste trabalho, v. 
YARSHELL, Flávio Luiz. O futuro da execução por quantia nas mãos do Superior Tribunal de Justiça: proposta 
de reflexão sob a ótica econômica. Revista do Advogado, São Paulo, v. 39, n. 141, 2019, p. 102-109.

24 O ponto evidencia, ainda, um déficit sistêmico de que padecem o art. 40 da LEF e, mais recentemente, 
também o art. 921, §§1º a 5º, do CPC/15. Ambos ignoram por completo o papel dos meios coercitivos 
típicos, como o protesto (CPC/15, art. 517), a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes (CPC/15, 
art. 782, §§3º a 5º), a multa fixa por decurso de prazo para pagamento (CPC/15, art. 523, §1º) e, para 
a obrigação de prestar alimentos, a prisão (CPC/15, art. 528, §§3º e seguintes), ou atípicos (CPC/15, 
art. 139, IV) na execução por quantia, porque se limitam a referir à penhora como única medida em tese 
capaz de afastar a prescrição intercorrente. Não parece correto, no entanto, rejeitar aos meios de coerção 
a aptidão para interromper a prescrição, pois, uma vez aplicados, por definição desde logo incutem no 
devedor a ponderação mental em face de um mal maior em comparação com o adimplemento. E o credor 
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Por fim, a coerência sistêmica aponta mais um óbice à “primeira tentativa” 

na interpretação do caput do art. 40 da LEF. É que ali está descrita, como visto, a 

hipótese fática de “não (...) [serem] encontrados bens sobre os quais possa recair 

a penhora”. Descrição similar figura no caput do art. 185-A do CTN, que contempla, 

para a dívida ativa tributária, depois de citado o devedor, a indisponibilidade dos 

bens e direitos deste se não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal 

e “não forem encontrados bens penhoráveis”. Há, portanto, ao menos nessa parte, 

identidade entre os pressupostos fáticos dos dois dispositivos. O STJ, no entanto, 

ao mirar no art. 185-A do CTN, rejeita categoricamente a “primeira tentativa” como 

suficiente, exigindo – até em súmula – o esgotamento das diligências de localização 

de bens do devedor para ter por válida a indisponibilidade.25 O precedente agora 

firmado no REsp nº 1.340.553/RS, é verdade, bem poderia eleger um caminho 

interpretativo diverso; se desejava fazê-lo, no entanto, cabia-lhe ao menos dizer 

algo para justificar sentidos tão díspares às mesmas palavras usadas pela lei.

3.1.2 Um problema de método

Esses são, por assim dizer, os tropeços teóricos da “primeira tentativa”, dan-

do por pressuposto ter ela vingado com força vinculante no acórdão do repetitivo, 

porque assim consta da ementa.26 Há, porém, fortes razões para questionar se 

ela efetivamente se sagrou como tese no julgamento, galgando a concordância da 

maioria vencedora, em um fenômeno que espelha a frágil colegialidade na delibe-

ração nos tribunais no processo civil brasileiro.27

O acórdão do repetitivo é composto de 175 páginas. O número, se bem que 

considerável, não é só por si um problema; passa a ser ele um problema, ao contrário, 

quando reflete um método de trabalho. De parte o voto do relator, ministro Mauro 

que os requer evidentemente não está inerte, pela mesma razão que faz ser absurdo cogitar de prescrição 
intercorrente, à luz do art. 921, §§1º a 5º, do CPC/15, enquanto preso o devedor recalcitrante de dívida 
alimentar. Por sugestão deste autor, defende a interrupção da prescrição o Enunciado nº 21 do Encontro 
Nacional de Procuradorias Fiscais (“21) A aplicação das medidas coercitivas atípicas do Art. 139, inciso 
IV, do CPC, é apta à interrupção da prescrição intercorrente na execução fiscal”). À página 155 do acórdão 
do repetitivo objeto deste trabalho sinaliza-se para a interrupção dos prazos do art. 40 da LEF por outros 
atos que não a penhora, em aparente abertura também para os meios de coerção.

25 Para o tribunal, só cabe aplicar o art. 185-A do CTN quando frustradas (i) a constrição sobre ativos financeiros 
e (ii) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran, 
em combinação de exigências de meio executório e de meios instrutórios específicos. Essa orientação 
prevaleceu no julgamento do STJ, REsp nº 1.377.507/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado 
em 26.11.2014, DJe 02.12.2014, e, posteriormente, veio a se consolidar na Súmula nº 560 do STJ.

26 A proclamação formal é reforçada pelo voto do ministro relator no acórdão dos embargos de declaração 
(p. 8), frisando que têm efeito vinculante os itens de tese da ementa do acórdão do REsp. 

27 Sobre o tema, remete-se a SOKAL, Guilherme Jales. O julgamento colegiado nos tribunais: procedimento 
recursal, colegialidade e garantias fundamentais do processo. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 
2012.
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Campbell Marques, constam do acórdão, além de debates, três votos vencidos de 

vogais, ministros Herman Benjamin, Assusete Magalhães e Sérgio Kukina. Logo, quem 

se engajar na tarefa de identificar as razões generalizáveis que sejam necessárias e 

suficientes a amparar a conclusão do julgado, isto é, a ratio decidendi,28 terá como 

primeiro passo comparar o que há em cada um dos votos vencidos declarados com 

o que está no voto do relator, e com uma certa calibragem, porque aqueles não 

foram vencidos no todo, mas, sim, apenas em parte, e os textos por eles redigidos 

não se limitam a essa parte.29 Ingrediente a mais nessa jornada é o voto-vista do 

ministro Og Fernandes, que, embora acompanhando o relator, declarou voto, um 

texto a mais adicionado ao inteiro teor do acórdão, exigindo que se encontre o que 

nele há em comum com o voto do relator. Entretanto, o ponto alto da complexidade 

está, ironicamente, no começo, no próprio voto do relator, que não redigiu, como 

era de se esperar, um voto, consolidando em texto escrito único a interpretação por 

ele proposta para o art. 40 da LEF, mas, sim, três versões do mesmo voto: o voto 

inicial e, conforme avançavam os debates e os votos dos vogais, dois aditamentos 

àquele. Nessas três versões, todas trazidas a público, há, por óbvio, afirmações que 

se contradizem e que, se somadas ainda ao acórdão dos embargos de declaração, 

levam ao oposto de um norte para o jurisdicionado no futuro.

Isso se reflete na “primeira tentativa”. Percorrendo o acórdão, lê-se em 

uma das versões do voto do ministro relator a afirmação de ser “desnecessária”, 

para as teses então propostas para o repetitivo, a definição da expressão “não 

localização do devedor ou de seus bens”, constante do caput do art. 40 da LEF, 

em passagem redigida em resposta ao voto do ministro Herman Benjamin.30 Isso 

significa, em termos diretos, tomar a “primeira tentativa” como algo estranho ao 

thema decidendum. Se inserirmos essa consideração no mosaico mais amplo, 

veremos então que o relator variou, entre um extremo e outro, desde ao afirmar a 

28 Sobre o ponto, v. SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer – a new introduction to legal reasoning, 
Cambridge: Harvard University Press, 2009. p. 44-57 e 180-184.

29 Por exemplo, apenas no voto vencido da ministra Assusete Magalhães, à página 82 do acórdão do REsp, 
consta a afirmação de que as teses do repetitivo se aplicam apenas às hipóteses materiais do caput do 
art. 40 da LEF, não às demais paralisações da execução fiscal, na linha exposta no tópico 2.1 deste texto. 
Nada indica tenha ela ficado vencida nesse ponto, a demonstrar que os votos vencidos, nesse julgado, 
clareiam a ratio tanto de forma negativa quanto positiva.

30 O voto vencido do Min. Herman Benjamin, rejeitando a “primeira tentativa”, adotava o conceito de suspensão-
crise para desencadear o primeiro prazo do art. 40 da LEF apenas em casos em que “houve citação por 
edital (não localização do devedor) ou no qual se mostrou infrutífera a diligência prevista no art. 185-A do 
CTN (bloqueio universal de bens do devedor), e no qual se revelou impossível o redirecionamento”. Em 
resposta a isso, frisou o Min. Relator, à p. 154 do acórdão do REsp: “Também entendo como desnecessária 
a discussão sobre o significado da expressão ‘não localização do devedor ou de seus bens’ para o presente 
caso, pois não é o objeto do presente recurso especial. O enquadramento das situações concretas de cada 
caso futuro ao precedente deverá ser realizado nos processos respectivos. Novas teses poderão surgir, 
como é natural na evolução jurisprudencial. Nesse sentido, as ponderações realizadas pelo Min. Herman 
Benjamin sobre a expressão serão mais bem aproveitadas na análise de um caso futuro onde possam ser 
decisivas”. 
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“primeira tentativa”; depois, ao relegá-la como irrelevante, reduzindo o peso dos 

argumentos em contrário; e, então, mais à frente, ao reafirmá-la no “2º aditamento 

ao voto”31 para, ao final do mesmo texto, sinalizar como se ela não compusesse 

o núcleo essencial do repetitivo.32 

A oscilação entre essas muitas versões ganha proporções preocupantes so-

bretudo quando combinada com dois fatores: a peculiar cronologia do julgamento 

e o peso simbólico que a figura do relator naturalmente exerce sobre o colegiado.33 

Atentemo-nos em especial à sequência de datas. O início se deu em 26.11.2014, 

com a primeira versão do voto do relator; seguindo-se a isso retomadas em 

09.11.2016, para voto-vista do ministro Herman Benjamin e, em 22.02.2018, 

para voto-vista da ministra Assusete Magalhães. Em 20.06.2018, foi apreciada e 

rejeitada questão de ordem suscitada pelo ministro Sérgio Kukina, que, por sua 

vez, apresentou voto-vista em 22.08.2018, data em que nova interrupção se deu 

para voto-vista do ministro Og Fernandes, devolvido em 12.09.2018, quando então 

atingida a proclamação do resultado. Seis deliberações em momentos diferentes, 

com espaço de quase quatro anos entre a primeira e a última. Uma dinâmica da 

qual se pode esperar tudo, menos confiança em quanto à qual das versões do voto 

do relator aderiu cada um dos votantes da maioria vencedora. 

Logo, não parece correto tomar a “primeira tentativa” como uma diretriz 

rígida, capaz de bloquear qualquer caminho argumentativo, nos casos concretos, 

quando ausente inércia do credor, até porque o oposto chegou a ser sinalizado 

pelo próprio STJ no acórdão dos embargos de declaração.34 E nem vale redarguir 

que os termos com que redigida a ementa do precedente, bastante categórica, 

31 É o que consta, em negrito, da p. 168 do acórdão.
32 Confira-se a seguinte passagem às p. 169-170 do acórdão: “Considero que o presente repetitivo possui três 

núcleos essenciais que necessitam de ser preservados, sob pena de não possuir qualquer eficácia material: 
1º) a contagem da suspensão a partir da ciência/intimação da Fazenda Pública, independentemente de o 
juiz ter expressamente determinado a suspensão; 2º) a irrelevância das petições fazendárias infrutíferas; 
e 3º) a caracterização das nulidades nesse procedimento como relativas”. Ressalte-se que o item “2º)” 
se refere à interrupção da prescrição, não ao começo do prazo de suspensão.

33 Sobre esse último ponto, cf. SOKAL, Guilherme Jales. Op. cit., p. 195 e segs.
34 A abertura para novas considerações sobre a inércia, para a aplicação (e distinção em face) do precedente, 

é tornada clara com a seguinte passagem do voto do ministro relator à página 15 do acórdão dos 
embargos de declaração: “Por fim, deve-se compreender que o repetitivo julgado não tem a pretensão de 
exaurir todos os problemas referentes à aplicação da prescrição na Lei de Execuções Fiscais no país. O 
Poder Judiciário não é órgão de consulta jurídica (ainda que algumas vezes disso se aproxime no caso 
de julgamento de demandas com maiores contornos objetivos, como no caso dos recursos repetitivos). 
Deve-se sempre ter por ponto de partida a solução do caso concreto. As demais questões apontadas por 
omissas deverão ser solucionadas de forma casuística a cada processo mediante distinção justificada e, 
acaso se tornem repetitivas, deverão assim ser processualmente tratadas em outros repetitivos. À toda 
evidência, é impossível esgotar as hipóteses dos efeitos processuais de cada tipo de recurso e de cada 
tipo de processo outro sobre o fluxo do prazo da prescrição intercorrente da LEF nestes autos. Esses 
casos deverão ser examinados consoante os efeitos que lhes são atribuídos pelas leis próprias que os 
estabelecem, notadamente o CPC/1973 e o CPC/2015 (nas partes que tratam dos efeitos dos recursos 
e suspensão de processos), em cotejo com a LEF, cada qual a seu tempo e oportunidade”.
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poriam fim ao problema. Três exemplos demonstram o porquê, do mais recente 

para o mais distante. Em primeiro lugar, o STF, em 06.02.2019, retificou a ementa 

do acórdão do Agravo Regimental na Ação Penal nº 508/AP para fazer dela constar 

que não se exige a degravação integral de interceptação telefônica para a validade 

da prova, pois a posição contrária, então expressa na ementa do acórdão, refletia 

apenas a do relator.35 Em segundo lugar, a Segunda Seção do STJ, em setembro 

de 2013, descredenciou a ementa de acórdão de 2011 daquele mesmo órgão, 

que praticamente revogava a Súmula nº 410 da corte, porque refletia apenas a 

posição da relatora.36 Por fim e em terceiro lugar, o Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar reclamação em 2009 tendo por base a ADPF da Lei de Imprensa, reputou 

que a ementa do acórdão da ADPF não refletia a tese acolhida pela maioria, rejei-

tando o pedido veiculado com apoio no texto daquela.37 Em suma, a ementa de 

um julgado tende a clarear a ratio, mas, como obra humana que é, pode tropeçar 

nesse caminho; manda a prudência que o intérprete não se limite a ela.

3.2  Os devedores e seus comportamentos: entre premiar  
e punir 

O exame do pressuposto fático do caput do art. 40 da LEF revela um segundo 

problema – e grave –, que diz respeito a uma ressalva que o STJ deveria ter feito 

e não fez. É que o processo de execução, fiscal ou não, tem de evoluir para dife-

renciar com mais nitidez o tratamento dedicado a dois perfis muito distintos de 

devedores: (i) o devedor que não tem bens e (ii) o devedor ardiloso, que tem bens 

e os manipula, escondendo seu patrimônio. A prescrição regulada pelo art. 40 da 

LEF, não há dúvida, representa um destino justo para o primeiro perfil de devedor; 

não pode, porém, servir de prêmio para o segundo.

O que se quer apontar é bem ilustrado por dois exemplos de ilícitos, em ordem 

decrescente de gravidade. Imaginemos que o devedor, ciente de que requerida 

penhora pela fazenda, frustre maliciosamente a constrição, subtraindo o bem do 

lugar esperado, se móvel, ou, se especificamente dinheiro, retirando-o de aplicação 

financeira. Quem assim age comete ilícito processual tipificado como ato atentatório 

à dignidade da justiça no art. 774, II e III, do CPC/15, passível de punição por multa 

de até 20% do valor do crédito exequendo, prevista no parágrafo único daquele 

mesmo dispositivo. Conforme o caso, a conduta poderia até configurar fraude à 

35 STF, AP nº 508 AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal 
Pleno, julgado em 06.02.2019, DJe 19-02-2020.

36 STJ, REsp nº 1.349.790/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 25.09.2013, DJe 
27.02.2014.

37 STF, Rcl nº 9.428, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. em 10.12.2009, DJe-116 24-06-2010.
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execução, que, além de ilícito processual sancionado de igual forma (CPC/15, art. 

774, I, c/c parágrafo único), é também tipificada como ilícito penal, passível de 

detenção de seis meses a dois anos e multa (CP, art. 179). 

Um segundo cenário diz respeito ao devedor que, intimado, não revela quais são 

e onde estão seus bens penhoráveis e os respectivos valores. A conduta configura 

ilícito processual nos termos do art. 774, V, do CPC/15, inspirado no princípio da 

cooperação como exigência de postura ativa (CPC/15, art. 6º), igualmente dando 

azo à multa antes referida de até 20% do valor do crédito. A regra, aplicável à exe-

cução fiscal38 e condicionada à intimação específica do devedor para esse fim,39 

é, porém, cercada por certo mistério: embora redigida com hipótese de incidência 

menos aberta que as demais do art. 774 do CPC/15 e, portanto, em tese, capaz 

de servir de real instrumento de efetividade para a execução, está longe de ser de 

corrente uso na prática, no que por certo contribui a tradição do juiz brasileiro, que 

pouco pune no processo civil.40

Para esses dois cenários de ilícitos processuais, soa absurdo premiar o devedor 

com a prescrição, caso se descubra, mesmo após o transcurso do prazo extintivo, 

que a “não localização de bens” derivou de comportamentos assim ardilosos, 

seja por ter ele manipulado seu patrimônio, seja por ter faltado com a verdade ao 

revelá-lo. Não há qualquer coerência em tipificar na lei, processual e mesmo penal, 

esses comportamentos e, apesar disso, ter-se por consumada a prescrição deles 

resultante, tornando benéfico para o devedor apostar na própria torpeza. Então, a 

lei processual brasileira precisa escolher, parafraseando uma célebre obra, entre 

“premiar e punir”; enquanto ainda se tiver algum apreço pela coerência, não parece 

possível a concomitância desses dois caminhos. 

3.3 Decisão tácita no processo civil? A suspensão automática

Miremos, agora, no fim da decisão de suspensão da execução, cujo papel 

seria o de certificar a “não localização” de bens ou do devedor e de dar início ao 

prazo de um ano, mas que, para o STJ, tem efeito meramente declaratório – rectius: 

retroativo – de uma suspensão já operada desde a data da ciência, pela fazenda, 

da “primeira tentativa”. Ao esvaziar tal decisão do procedimento do art. 40 da 

38 STJ, REsp nº 1.060.511/PR, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 06.08.2009, DJe 
26.08.2009. 

39 STJ, AgRg no REsp nº 1.191.653/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 04.11.2010, 
DJe 12.11.2010.

40 GRECO, Leonardo. A crise do processo de execução. In: Estudos de direito processual. Campos dos 
Goytacazes: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2005. p. 15.
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LEF, o que fez o STJ foi retirar a segurança jurídica dedicada ao exequente. Várias 

razões o demonstram.

É corrente, na teoria, reputar inadmissíveis decisões implícitas, quanto à 

fundamentação, no processo civil.41 Com o passo agora dado, criou-se algo pior 

do que o temido: a decisão tácita, sem fundamentação e sem dispositivo – i.e., 

sem ato mesmo –, porque deseja o STJ que os sujeitos do processo atuem 

como se ela tivesse sido proferida, quando não foi. E não é exagero dizer que o 

problema foi indevidamente reduzido em sua importância, assumindo o tribunal a 

frágil premissa de que a fattispecie do caput do art. 40 não seria capaz de gerar 

incerteza.42 Por um lado, quando a fazenda, reconhecendo a incidência do caput, 

requer a suspensão, como se passou no caso concreto apreciado no repetitivo, só 

abrindo mão da vedação a comportamentos contraditórios, decorrente da boa-fé 

objetiva (CPC/15, art. 5º), é que se poderia cogitar de surpresa. Para todos os 

demais cenários, no entanto, e que tendem a ser a regra, o que havia de clareza 

cede passo à insegurança da “primeira tentativa”, fruto em especial de como o juiz 

a interpretará depois de, suponha-se, passados sete anos.

Em adição, utilizou-se, no precedente, um argumento de ordem técnica para 

diminuir o peso da supressão do ato de suspensão. Segundo o STJ, a eficácia 

retroativa das decisões de suspensão constituiria a regra no processo civil: o juiz 

pronuncia a suspensão quando se depara com a prova da ocorrência do fato que 

a enseja, mas os efeitos temporais dessa pronúncia se reportam à data do fato,43 

com o tradicional exemplo da suspensão por morte da parte ou de seu procurador 

(CPC/15, art. 313, I).44 Sendo assim, a interpretação ditada para o art. 40 da LEF 

resultaria de simples transposição dessa lógica geral para a execução fiscal em 

particular, pois, com a retroatividade, a decisão de suspensão jamais serviria de 

termo inicial para o prazo. 

O paralelo, no entanto, parte de um desvio de perspectiva. Nos casos de 

suspensão por morte, a retroatividade é afirmada em benefício das partes para 

superar consequências draconianas da aplicação literal da regra, com o exemplo de 

falecer o procurador sem que, em seu lugar, tenha alguém poderes para peticionar 

41 Sobre o tema, na doutrina recente, v. TIBURCIO, Antonio Augusto. Interpretação das decisões judiciais – 
particularidades, critérios e instrumentos, Salvador: JusPodivm, 2018. p. 121-135.

42 O voto do ministro Og Fernandes toma como premissa ser a decisão de suspensão desnecessária por 
“inequívoca a existência das situações fáticas descritas na norma (não localização do devedor ou de seus 
bens), bem como não havendo dúvidas sobre o prazo de 1 (um) ano dessa paralisação” (p. 140 do acórdão 
do REsp), logo a seguir afirmando que “não há qualquer dúvida sobre as situações que suspendem a 
tramitação do feito. São circunstâncias objetivas: não localização do devedor ou de seus bens. Haverá a 
cientificação desses fatos por meio de intimação judicial” (p. 145 do acórdão do REsp).

43 É o que consta do voto do ministro Og Fernandes, às páginas 141-143 do acórdão do REsp.
44 Nesse sentido, STJ, REsp nº 1.657.663/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 

08.08.2017, DJe 17.08.2017, citado pelo acórdão do repetitivo.
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e noticiar o fato em juízo. Logo, a retroatividade para a suspensão do art. 313, I, 

do CPC/15 é, na verdade, produto da razoabilidade como equidade,45 protegendo 

o sujeito a quem a regra processual favorece.46 Já na prescrição intercorrente, dar 

efeito retroativo à suspensão significa o oposto: ao fim e ao cabo, o que fez o STJ 

foi alargar a regra de suspensão para utilizá-la contra a parte credora, prejudicando-a. 

Do mesmo modo que a regra da suspensão por morte atende ao contraditório para 

o polo do processo atingido pelo óbito, a suspensão do caput do art. 40 da LEF 

é instituída em benefício do credor. Em ambos os casos, a eficácia temporal da 

decisão tem de servir para dar efetividade à regra da suspensão, não para punir 

aquele a quem aproveita.47 

Por fim, da maneira como feita, a supressão da decisão de suspensão es-

pelha fenômeno algo frequente nos julgamentos de casos repetitivos: a tendência 

de inovar. É que, no mundo ideal, se poderia enxergar esse método de formação 

de precedentes como voltado a dar força vinculante a orientações consolidadas, 

maturadas com o tempo na jurisprudência do tribunal. Essa, porém, está longe de 

ser uma regra. O que se vê é uma tendência de o julgamento de recurso repetitivo 

servir como ocasião para refletir melhor, eventualmente mais do que o até então 

feito, criando soluções novas e, em certo grau, surpreendentes. Assim foi com 

a supressão da decisão de suspensão. Chega a ser curioso comparar as duas 

perspectivas que constam, sobre esse aspecto, do acórdão: a do voto do relator, 

para quem a contagem automática do prazo de suspensão, sem decisão, teria sido 

assentada no ERESP nº 97.328/PR, que gerou a Súmula nº 314 do STJ,48 e a do 

voto do ministro Herman Benjamin, reputando sequer figurar naquele julgado o 

ponto, limitado ao prazo de prescrição, sem que houvesse qualquer outra decisão 

do STJ no sentido propugnado pelo relator.49 De todo modo, nem mesmo ocorreu, 

no repetitivo, debate das partes – isto é, da fazenda nacional, porque o executado, 

microempresário, não constituiu advogado – sobre a fluência automática do prazo 

de suspensão, na contramão dos arts. 10 e 933 do CPC/15. 

45 Sobre o tema, cf. áVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 
São Paulo: Malheiros, 2015. p. 197.

46 Frisando que a retroatividade da suspensão é guiada pela finalidade instrumental de verificação de prejuízo, 
v. GRECO, Leonardo. Suspensão do processo. Revista de processo, vol. 80, out./dez. 1995, p. 90-102 
(versão digital, p. 2 e 12). 

47 E, ademais, se fosse de todo coerente, o paralelo a rigor deveria conduzir a retroatividade à data da 
frustração do meio executório ou de localização do devedor, não à data da ciência desta pela fazenda.

48 Conferir p. 16 do acórdão do REsp.
49 É o que se vê das p. 28 e 42-43 do acórdão do REsp. No voto da ministra Assuste Magalhães (páginas 

78 e 87 do acórdão do REsp), por sua vez, afirma-se que existiria apenas um “precedente não unânime, 
isolado e superado” (!) na mesma linha do voto do relator nesse ponto: o REsp nº 63.635/SP, Rel. Min. 
Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, julgado em 05.06.1995, DJ 09.10.1995, p. 33.527, com 
menção à fluência automática da suspensão. 
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Em suma, o decidido sobre a fluência do prazo de suspensão é duplamente 

surpreendente, ao que se agrega a posição tomada pela corte de rejeitar a modulação 

temporal no julgamento. E tal inovação é ainda mais preocupante se considerada 

em conjunto com a dispensa de decisão de arquivamento para o prazo de prescri-

ção, fruto da Súmula nº 314 do STJ. Essa dispensa estava, à época da súmula, 

conectada à existência de uma decisão de suspensão, porque sem precedente do 

STJ em contrário. Logo, remanescia alguma segurança jurídica quanto à decisão 

de suspensão para que se abandonasse a segurança jurídica quanto à decisão 

de arquivamento, subsequente àquela. Com o mesmo destino agora ditado para 

ambas, a surpresa para o credor passa a ser a tônica em todos os passos do art. 

40 da LEF.

3.4 Um adeus à Súmula nº 106 do STJ

O último problema a merecer destaque se relaciona com a aludida Súmula 

nº 106 do STJ, reafirmada em sede de repetitivo,50 e o modo como o STJ tentou 

acomodá-la quanto à demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Definiu-se, no precedente, que só a efetiva constrição de bens afasta a 

prescrição, não o mero peticionamento pelo exequente. Um enfoque a mirar, como 

dito, mais no resultado do que na conduta do credor e que, desde logo, escancara 

uma incoerência e certa penumbra. Incoerência, em primeiro lugar, porque, se cabe 

ao juiz o poder-dever de indeferir postulações meramente protelatórias (CPC/15, 

art. 139, III), só se pode concluir que o requerimento de meio executório tentado, 

mas infrutífero, era, ao tempo em que formulado, plausível, apto em tese a servir 

aos propósitos da execução. Nada justifica tomar por protelatória, depois, penhora 

tentada nessas circunstâncias, ao menos não sem se reconhecer que erraram tanto 

o credor quanto o juiz.51 E uma penumbra, em segundo lugar, porque nem sempre 

coincidem as noções de penhora efetiva e frutífera. Para a penhora de crédito, por 

exemplo, quando sobre “direito e ação do executado” (CPC/15, art. 857), entre os 

dois conceitos vai uma profunda distância, tanto mais porque esse meio executó-

rio, consumado na forma dos arts. 856 e 860 do CPC/15, não se confunde com 

penhora diretamente de dinheiro, ainda que nesse venha resultar depois o crédito. 

50 STJ, REsp nº 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09.12.2009, DJe 01.02.2010.
51 Logo, à luz da boa-fé objetiva (CPC/15, art. 5º), o STJ deveria ter ao menos diferenciado requerimentos 

cheios e requerimentos vazios de meios executórios, porque aqueles, lastreados em indícios mínimos 
de utilidade da medida, justificariam a interrupção dos prazos do art. 40 da LEF ainda que infrutíferos. É 
coerente com essa premissa o Enunciado nº 548 do FPPC, que nega ao simples desarquivamento dos 
autos o efeito de interromper a prescrição regida pelo art. 921, §§1º a 5º, do CPC/15 (Enunciado nº 548 do 
FPPC: “(Art. 921, § 3º) O simples desarquivamento dos autos é insuficiente para interromper a prescrição. 
(Grupo: Execução)”). 
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Pois bem. Se nada mais fosse dito no acórdão, a Súmula nº 106 teria sido 

categoricamente abandonada, porque, entre a conduta do credor de requerer e a 

realização do ato executório, medeia tempo atribuível apenas à máquina judiciária, 

fora do controle da parte. Avançou-se, contudo, para determinar que os requerimentos 

feitos a tempo sejam cumpridos, pelo Judiciário, mesmo após o prazo, retroagindo 

a interrupção da prescrição à data do requerimento, se frutífera a providência, com 

a declarada intenção de assim preservar a Súmula nº 106 do STJ.52

Melhor seria, no entanto, ter optado pelo primeiro e mais sincero caminho. 

No plano prático, com efeito, caso a serventia judicial demore seis anos para 

cumprir requerimento de penhora, a fazenda acabará por ter à sua disposição um 

único “tiro no escuro”. Terá o credor, ao requerer, de apostar em diligência que não 

está ao seu alcance saber se será frutífera quando realizada anos depois, com o 

risco de, passados seis anos, não poder requerer nenhuma outra providência além 

daquela, porque já então prescrito o crédito. E isso é absolutamente draconiano. 

A busca de informações patrimoniais prévias, quando disponível, é, sim, ônus da 

fazenda credora, mas nem idealmente tem ela meios de prever a exata demora do 

Judiciário para a prática do ato executório, aliada à velocidade de manipulação do 

patrimônio pelo devedor. Saber se hoje o executado tem determinado bem é muito 

diferente de saber se ele ainda o terá daqui a seis anos; rejeitar essa verdade evi-

dente é mais uma vez desprezar o liame entre previsibilidade, inércia e prescrição. 

E esse está longe de ser um argumento ad terrorem. Para prová-lo, tomemos 

de exemplo a dívida ativa do estado do Rio de Janeiro, até o ano de 2018 conduzi-

da, na capital, por uma única vara de fazenda pública. Colhem-se daí os seguintes 

dados de tempo: (i) três anos para apreciar requerimento de citação por edital;53 

(ii) cinco anos para expedir mandado de citação dos sócios em redirecionamento;54 

(iii) sete anos para expedir mandado de penhora de automóvel;55 (iv) quatro anos 

para intimar o estado de uma sentença;56 e (v) quatro anos para remeter ao Tribunal 

de Justiça apelação para julgamento.57 Um quadro chocante, que atenta contra o 

sentido mínimo da garantia da duração razoável do processo (CF/88, art. 5º, LXXVIII), 

e presente mesmo na capital do estado, com o segundo maior PIB da federação. 

Não só os livros, mas também a prudência recomenda que, ao ditar um pa-

râmetro vinculante, uma corte de precedentes não deva fazê-lo fechando os olhos 

para a realidade. No cenário que se acaba de expor, seguir a ferro e fogo a diretriz 

52 É o que consta, por exemplo, do voto da ministra Assusete Magalhães à p. 103 do acórdão do REsp, nesse 
ponto em alinhamento com a maioria vencedora.

53 Execução Fiscal nº 0171049-97.2006.8.19.0001.
54 Execução Fiscal nº 0154342-30.2001.8.19.0001.
55 Execução Fiscal nº 0165864-15.2005.8.19.0001.
56 Execução Fiscal nº 0157343-23.2001.8.19.0001.
57 Execução Fiscal nº 0162224-09.2002.8.19.0001.
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fixada no precedente leva a que a “primeira tentativa”, na perspectiva do credor, 

seja na prática a única.58

4 Novos aportes da Lei nº 14.195/2021

Recentemente, novo componente sobreveio com a entrada em vigor da Lei nº 

14.195, de agosto de 2021. O diploma, fruto da conversão da Medida Provisória 

nº 1.040/2021 e com um conteúdo para lá de disperso,59 reformou o CPC/15 para 

a absorção de novas tecnologias na prática de atos processuais, notadamente a 

citação (art. 246 e 247). Promoveu, ainda, seis modificações no art. 921, uma das 

quais especialmente impactante.

 Na versão original do Código de 2015, o art. 921, III c/c §§1º a 5º, importava 

para o processo civil comum a prescrição intercorrente de forma quase idêntica 

à do art. 40 da LEF.60 Agora, após a minirreforma, o código vai além da LEF para 

incorporar textualmente diretrizes estabelecidas no repetitivo do STJ analisado 

neste trabalho. 

Isso é feito, em primeiro lugar, com a nova redação dada ao §4º, que esta-

belece o termo inicial da prescrição como sendo a “ciência da primeira tentativa 

infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, mas que só flui, 

como revela a parte final do dispositivo, após o fim do prazo de suspensão tratado 

no §1º.61 A mesma linha segue o novel §6º, com a exigência de demonstração de 

prejuízo para a alegação de nulidade, presumido apenas quanto à falta de ciência 

ao exequente da “primeira tentativa infrutífera”. De outro lado, mera explicitação 

58 Em uma das versões do voto do relator, a seguinte passagem parece servir de apoio para invocar, como 
distinção em face do precedente, a Súmula nº 106 do STJ para além do que consta da tese proclamada 
na ementa: “Se a providência requerida for infrutífera, decreta-se a prescrição, salvo se o Poder Judiciário 
excepcionalmente reconhecer a sua culpa (aplicação direta ou analógica da Súmula n. 106/STJ), o que deve 
ser averiguado de forma casuística, já que depende de pressupostos fáticos” (p. 151 do acórdão do REsp).

59 Apontando a inconstitucionalidade formal na conversão, por conter matéria estranha à MP que lhe dera 
origem e por ofensa ao art. 62, § 1º, I, “b”, da Constituição, conferir a manifestação do Instituto Brasileiro 
de Direito Processual (IBDP) de 26 de agosto de 2021, subscrita pelos presidente e vice-presidente 
do instituto, professores Paulo Henrique dos Santos Lucon e Cássio Scarpinella Bueno (disponível em 
https://direitoprocessual.org.br/manifestacao-do-ibdp-sobre-a-lei-n-14195-de-26-de-agosto-de-2021.html; 
acesso em 24.09.2021). A alegação foi utilizada como causa de pedir para a ADIN nº 7.005/DF, Rel. Min. 
Roberto Barroso, ajuizada no Supremo Tribunal Federal em 23.09.2021 pelo Partido da Social Democracia 
Brasileira – PSDB.

60 Diz-se quase porque: i) não constava do código disposição similar ao §1º do art. 40 da LEF; ii) não fazia 
sentido a expressão “sem que seja localizado o executado” no §2º, porque então não repetida no inc. III 
do caput, algo agora corrigido pela Lei nº 14.195/21 com a nova redação dada ao inciso; e iii) nos §§4º 
e 5º já se incorporava a lógica da Súmula nº 314 do STJ. Sobre a prescrição intercorrente sob o CPC/73, 
conferir o julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27.06.2018, DJe 22.08.2018.

61 O §4º prevê que a suspensão pelo prazo máximo de um ano, regrada no §1º, só pode ocorrer “por uma 
única vez”. Mas, como se verá, o dispositivo convive com o regime agora introduzido no §4º-A, que prevê, 
em sua parte final, causas de impedimento ou de suspensão da prescrição intercorrente inconfundíveis 
com a regrada no §1º. 
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do que já se poderia concluir da interpretação sistemática do código agora vige no 

§7º, dada a subsidiariedade recíproca entre o regramento do processo de execução 

e do cumprimento de sentença ditada pelos arts. 513, caput, e 771 do CPC/15.62 

Da mesma forma, na parte final do §5º, introduzida pela nova lei, há simples ma-

nifestação do princípio da causalidade a reger a fixação dos ônus sucumbenciais 

(CPC, art. 85, §10), porque, para o quadro objetivo de inexistência de bens, em 

nada contribui o comportamento do exequente. Com o acréscimo agora explicitado 

(“sem ônus para as partes”), evita-se que o devedor se beneficie do inadimplemento 

e que o credor perca duas vezes.63 

O que mais importa na nova feição do art. 921 é o seu §4º-A. Em sua primeira 

parte, prevê-se a interrupção da prescrição somente se efetiva a localização do 

devedor ou a constrição de seus bens. Aí, portanto, perfilha-se a diretriz ditada 

pelo STJ para a execução fiscal. Mas, no restante do dispositivo, ressuscita-se 

categoricamente a Súmula nº 106 do STJ, pois a contagem do prazo extintivo passa 

a ser impedida ou suspensa, conforme o caso, nos períodos em que a execução 

fica a depender do próprio Judiciário para avançar rumo à citação ou intimação do 

devedor ou aos bens deste. Esse óbice à prescrição se condiciona apenas a um 

requisito: que cumpra o exequente os prazos processuais constantes da lei ou 

fixados pelo juiz. Trata-se, em suma, do retorno da prescrição intercorrente para 

o campo do qual ela nunca deveria ter saído, o da inércia; deixar que aquela se 

desconecte desta é perder o próprio propósito da atividade jurisdicional. 

Os impactos do novo §4º-A do art. 921 do CPC/15 devem ser imediatos na 

execução fiscal. A LEF, em seu art. 1º (c/c art. 1.046, §4º, do CPC/15), determina 

que suas lacunas sejam colmatadas pela aplicação subsidiária do Código de Pro-

cesso Civil. Nada há no art. 40 da LEF de incompatível com a inércia como norte 

a guiar se e quando flui a prescrição intercorrente, de resto algo presente, como 

visto, mesmo no acórdão do STJ no recurso repetitivo. Recente decisão daquela 

corte o reconheceu mesmo antes da Lei nº 14.195/21.64 

62 Nessa linha, já antes da Lei nº 14.195/2021, o Enunciado nº 194 do FPPC (“194. (arts. 921, e 771; 
enunciado 150 da súmula do STF). A prescrição intercorrente pode ser reconhecida no procedimento de 
cumprimento de sentença. (Grupo: Execução)”). Como redigida, porém, a regra só abarca as execuções 
de obrigações de pagar, não as de obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa, incorrendo no velho 
ranço referido na nota de rodapé nº 24, acima, de enxergar a atividade executiva e seus problemas a partir 
apenas da prestação de quantia.

63 Já antes da minirreforma, STJ, AgInt no REsp nº 1.783.853/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta 
Turma, julgado em 25.06.2019, DJe 27.06.2019; STJ, REsp nº 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel 
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12.03.2019, DJe 20.03.2019; e, em termos, também STJ, REsp nº 
1.675.741/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11.06.2019, DJe 05.08.2019.

64 Afastando a prescrição, à luz do repetitivo, porque “o feito dormitou por quase doze anos em cartório, e, 
apesar disso, o Tribunal estadual asseverou a inexistência de mora exclusiva do Judiciário”, STJ, AgInt no 
AREsp nº 1.837.998/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 23.08.2021, DJe 31.08.2021.
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Na caminhada que vêm trilhando os arts. 40 da LEF e 921 do CPC/15, inver-

tem-se, agora, os papéis: é o momento de o segundo influenciar – para clarear – o 

sentido do primeiro.65 

Abstract: This paper analyzes the binding interpretation given by the Superior Court of Justice in regard to 
the initial term and the way of counting the suspension and intercurrent limitation period regulated by art. 
40 of the Law nº 6.830/80, under a critical perspective guided by the light of the fundamental guarantees 
and the chronic ineffectiveness of tax enforcement in Brazil. At the end, a few new trends brought by 
the recent reform done by the Law nº 14.195/2021 on the Civil Procedure Code will be pointed out.

Keywords: Tax enforcement. Intercurrent limitation period. Binding precedent. Guarantees.
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A estabilização da tutela antecipada 
antecedente e a fazenda pública
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Resumo: O artigo tem por objetivo examinar o instituto da estabilização da tutela antecipada requerida 
em caráter antecedente e sua aplicação à fazenda pública. Na primeira parte, é situada a temática com 
o advento do novo código. Na segunda, é tratado o microssistema de tutela de direitos pela técnica 
monitória. Na terceira, aborda-se a distinção entre a estabilização e a coisa julgada. Na quarta, é 
analisado o entendimento doutrinário acerca da matéria. Na quinta, são indicadas decisões judiciais 
sobre o tema. Na sexta, são destacadas as conclusões obtidas.

Palavras-chave: Tutela antecipada. Estabilização. Fazenda pública.

Sumário: 1 Introdução – 2 Microssistema de tutela de direitos pela técnica monitória – 3 Estabilização 
e coisa julgada – 4 O entendimento doutrinário acerca do tema – 5 O posicionamento jurisprudencial 
– 6 Conclusão – Referências

1 Introdução

Dentre os novos institutos idealizados pelo Código de Processo Civil de 2015 

situa-se a estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente, prevista no 

art. 304 da Lei Federal nº 13.105/2015, a qual se caracteriza como uma das mais 

relevantes inovações trazidas no campo da tutela provisória.

Insere-se na busca do legislador em aproximar as tutelas de urgência, cautelar 

e antecipada, passando-se a admitir, diferentemente do que fazia o Código de 

1973, que também a tutela antecipada seja requerida em caráter antecedente.

Consiste o instituto numa nova forma de estabilidade das decisões judiciais, 

diversa da coisa julgada, que se verifica quando, deferida pelo juízo a tutela ante-

cipada em caráter antecedente, a parte ré não interpõe o respectivo recurso, de 

acordo com a literalidade do art. 304, caput, in fine, do código.

Destina-se a situações em que ambas as partes se contentam com a tutela 

antecipada, não havendo, portanto, necessidade de o processo prosseguir até a 

decisão final.

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.17
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Nada obstante tenha sofrido inspiração do direito italiano e francês, os quais 

estabelecem respectivamente o provvedimenti d’urgenza e as ordonnances de 

référé,1 cuida-se de novidade legislativa no âmbito do direito processual brasileiro, 

que tem por finalidade atender a uma das diretrizes do novo código, consoante as 

lições de Leonardo Greco, consistente na ideologia da eficiência.2

Por tratar-se de previsão normativa recente, diversas questões encontram-se 

em aberto, aguardando pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, 

guardião da legislação federal, como é o caso da interpretação do vocábulo “res-

pectivo recurso”, constante do art. 304, caput, da Lei Processual, tendo em vista 

a existência de divergência sobre o tema entre a Terceira e a Primeira Turma do 

Tribunal da Cidadania, ex vi, dos julgamentos exarados nos Recursos Especiais de 

nº 1.760.966/SP3 e 1.797.365/RS.4

No entanto, o presente artigo não pretende ingressar nesse debate, limitando-se 

a perquirir sobre o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da aplicação 

do instituto nas lides que envolvam a fazenda pública.

Para tanto, buscou-se identificar as principais linhas de pensamento na doutrina 

processual e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

do TRF da 2ª Região e do STJ acerca da matéria, no intuito de verificar se existe 

algum procedimento que seja incompatível com o instituto.

2 Microssistema de tutela de direitos pela técnica monitória

Para que se possa ingressar no debate objeto do presente artigo, faz-se 

necessário abordar duas questões prefaciais, dada a sua íntima relação com o 

tema. São elas: o microssistema de tutela de direitos pela técnica monitória e a 

distinção entre a estabilização e a coisa julgada.

Algumas vozes da doutrina esclarecem que o novo código trouxe um micros-

sistema de tutela de direitos pela técnica monitória, formado pela estabilização da 

tutela provisória e pela ação monitória, com arrimo nos artigos 304 e 700.

1 BECKER, Rodrigo; PEIXOTO, Marco Aurélio. Não quero estabilização da tutela antecedente. E agora, STJ? 
2019. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-cpc-nos-tribunais/nao-quero-
estabilizacao-da-tutela-antecedente-e-agora-stj-05102019. Acesso em: 20 jul. 2020.

2 GRECO, Leonardo. Contraditório Efetivo. Revista Eletrônica de Direito Processual, Rio de Janeiro, v. 15, 
p. 299-310, jan./jun. 2015. De acordo com o autor, o novo código sofre a inspiração de duas diretrizes 
antagônicas, quais sejam, o garantismo, com o respeito às garantias fundamentais do processo, e a 
ideologia da eficiência. A última levaria o legislador a buscar a padronização das decisões, fortalecer a 
observância da jurisprudência e dos precedentes dos tribunais e a estimular a coletivização das demandas 
e das questões a serem solucionadas uma única vez, com eficácia sobre todos os interessados, mesmo 
os que não tiveram qualquer oportunidade de influir eficazmente na sua elaboração.

3 STJ - REsp: 1.760.966 SP, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04.12.2018, 
T3 – TERCEIRA TURMA.

4 STJ - REsp: 1.797.365 RS, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA. Relator p/ acórdão: Ministra REGINA HELENA 
COSTA, Data de Julgamento: 03.10.2019, T3 – PRIMEIRA TURMA.
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Em ambos os institutos, verifica-se a obtenção adiantada de mandamento ou 

execução secundum eventum defensionis, isto é, ainda que não exista manifestação 

da parte demandada, assegura-se a satisfação definitiva adiantada.

Consoante os ensinamentos de Leonardo Carneiro da Cunha:

Requerida a tutela provisória satisfativa antecedente, a decisão que 
a defere pode estabilizar-se (CPC, art. 304). Há, nesse caso, uma 
monitorização do procedimento.

Embora a cognição seja sumária ou incompleta, a parte obtém, em 
caráter definitivo, decisão mandamental ou executiva secundum even-
tum defensionis. Em outras palavras, a decisão, fruto de cognição 
sumária ou incompleta, é proferida invertendo-se o ônus da iniciativa 
do contraditório, em manifesta concretização da técnica monitória.5

A importância de integrarem um microssistema reside no fato de que, diante 

de certas dificuldades e questionamentos, é preciso recorrer a uma interpretação 

sistemática dos institutos, com vistas a assegurar coerência e uniformidade no 

tratamento da matéria.

3 Estabilização e coisa julgada

Outra questão que merece registro diz respeito à necessária distinção entre 

a estabilização dos efeitos da tutela antecipada e a coisa julgada, já que o próprio 

legislador destacou no art. 304, §6º, que a decisão que concede a antecipação 

de tutela não faz coisa julgada.

Daniel Amorim pondera que a doutrina mais abalizada, capitaneada por 

Leonardo Greco, elogia tal previsão normativa ante a necessária manutenção da 

tradição do direito brasileiro de destinar a coisa julgada tão somente para decisões 

que sejam originadas de cognição exauriente. Isso porque a decisão que concede 

a antecipação de tutela funda-se numa cognição sumária de alegações de fatos e 

provas, em que não restam asseguradas às partes as garantias processuais de 

forma ampla, não fazendo sentido atribuir àquela a imutabilidade e indiscutabilidade 

inerentes à coisa julgada material.6

Cuida-se, portanto, de uma nova forma de estabilidade processual das decisões 

judiciais, que não se confunde com a coisa julgada.

No mesmo sentido são os ensinamentos de Alexandre Câmara, que esclarece 

que duas são as formas de se conferir estabilidade aos atos processuais, quais 

5 DA CUNHA, Leonardo Carneiro. A fazenda pública em juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 335.
6 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2019. 

p. 531.
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sejam, a preclusão e a coisa julgada, referindo-se ainda o autor ao fenômeno da 

estabilização, que com aqueles institutos não se confunde.7

Como bem pontua o doutrinador, a Lei Processual faz referência ao fenômeno 

da estabilização em duas passagens, ao tratar da estabilização da tutela antecipada 

e da decisão de saneamento e organização do processo, conforme artigos 304 e 

357, §1º.

Conquanto em ambos os casos estabeleça o legislador um obstáculo ao 

reexame do que foi decidido, limite que não é absoluto, visto que ainda podem as 

partes suscitar a matéria em sede recursal, no caso da estabilização da decisão de 

saneamento, e mediante a propositura da ação contemplada no art. 304, §6º, do 

CPC, quanto à estabilização da tutela antecipada; é bem de ver que tal estabilidade 

não atinge o mesmo grau que se verifica na coisa julgada, fazendo com que alguns 

autores façam referência a diferentes níveis de estabilização.8

Entretanto, é de se considerar que, após ultrapassado o prazo contemplado 

no art. 304, §5º, da Lei Processual, de que dispõem as partes para pretender a 

revisão, reforma ou invalidação da tutela antecipada estabilizada, ainda que não 

se trate de coisa julgada material, tem-se fenômeno processual assemelhado, 

assegurando-se estabilidade e satisfação jurídica da pretensão autoral.

4 O entendimento doutrinário acerca do tema

De início, quando do advento do novo código, alguns autores defenderam 

a inaplicabilidade da estabilização da tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente em face da fazenda pública.

Para tanto, aduzia-se que o instituto importaria em presumir como verdadeiras 

as alegações autorais, situação incompatível com os artigos 345, II, e 392 do 

Código de Ritos, os quais vedam, respectivamente, a aplicação do efeito material 

da revelia e a confissão de fatos quando o litígio envolver direito indisponível.9

Outro óbice que costuma ser suscitado diz respeito à remessa necessária, 

benefício processual de que goza a fazenda, cuja natureza jurídica consiste na 

condição de eficácia da sentença contrária às pessoas jurídicas de direito público, 

conforme art. 496 do CPC.

De outra banda, uma segunda linha de pensamento, que atualmente se re-

vela majoritária, reputa perfeitamente possível a estabilização da tutela nas lides 

fazendárias ante a ausência de vedação legal expressa.

7 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 375.
8 CÂMARA. Op. cit., p. 375.
9 CASTELO BRANCO, Janaína Soares Noleto. A fazenda pública e a estabilização da tutela antecipada 

antecedente. 2016. Disponível em: https://processualistas.jusbrasil.com.br/artigos/375821484/a-
fazenda-publica-e-aestabilizacao-da-tutela-antecipada-antecedente. Acesso em: 20 jul. 2020.
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Tal corrente refuta ambos os argumentos da primeira, esclarecendo que não 

há que se cogitar da aplicação do reexame necessário por se tratar de decisão 

fundada em cognição sumária e não exauriente, não fazendo, portanto, coisa julgada 

consoante os artigos 496 e 503 do CPC.

Frise-se que o próprio artigo 304, §6º, deixa claro que a decisão que concede 

a tutela não faz coisa julgada, tratando-se da estabilização de efeitos.

Precisas são as ponderações de Leonardo Carneiro da Cunha acerca do tema:

Há quem diga que, estabilizada a tutela de urgência, é preciso proceder 
à remessa necessária, a fim de que o tribunal confirme a decisão e se 
possa, efetivamente, ter a estabilização prevista no art. 304 do CPC.

Não é, porém, passível de remessa necessária a decisão que concede 
a tutela de urgência contra a Fazenda Pública. A estabilização, para 
ocorrer, não depende de remessa necessária. Isso porque a estabili-
zação, como se viu, não se confunde com a coisa julgada. A remessa 
necessária é imprescindível para que se produza coisa julgada.10

Digno de nota que a própria interpretação literal do art. 496 do código também 

reforça tal argumentação, visto que apenas se exige a remessa necessária em 

relação à sentença proferida contra a União, os estados, o Distrito Federal, os 

municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público que julgar 

procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal e que não se 

subsuma aos §§3º e 4º.

No que tange ao obstáculo da aplicação do efeito material da revelia, pondera-se 

que tal assertiva não resiste à luz de uma interpretação sistemática do código.

Tal se afirma diante da expressa possibilidade de aplicação de ação monitória 

em face do ente público, ex vi, do artigo 700, §6º, que positivou o entendimento 

remansoso do STJ previsto no verbete 339 de sua jurisprudência.

De fato, se, na ação monitória, o código admite a formação de título judicial 

em razão da ausência de oposição de embargos pelo poder público, com muito 

mais razão deve se admitir a estabilização, cujos efeitos são menores.

Dentre os autores que encampam essa corrente, é possível indicar Alexandre 

Freitas Câmara e Leonardo Carneiro da Cunha, havendo, inclusive, enunciado do 

Fórum Permanente de Processualistas Civis nesse sentido.11 

Deveras, Câmara explica que não há nada no modelo constitucional de 

processo que impeça a estabilização, motivo pelo qual deve ela ser aceita, dando 

10 DA CUNHA. Op. cit., p. 341.
11 Enunciado nº 582. Cabe estabilização da tutela antecipada antecedente contra a Fazenda Pública. Enunciados 

aprovados na VII JORNADA, realizada em São Paulo, nos dias 18, 19 e 20 de março de 2016. Disponíveis 
em: https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf.
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como exemplos de aplicação do instituto a propositura de demanda submetida ao 

procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente com vistas à 

obtenção de certidão positiva com efeito de negativa para que determinada pessoa 

jurídica possa participar de licitação ou, ainda, para o fornecimento de determinado 

medicamento.12

Confira-se:

Vale, por fim, registrar quanto ao ponto que é perfeitamente admissível 
a estabilização da tutela antecipada deferida contra a Fazenda Pública 
(FPPC, enunciado 582). Afinal, nada há no modelo constitucional de 
processo que o impeça (nem existe qualquer vedação legal a essa 
estabilização). Assim, por exemplo, deferida tutela antecipada contra o 
Município para que se outorgue ao demandante uma “certidão positiva 
com efeito de negativa” (o que se dá quando o contribuinte deixou de 
recolher algum tributo mas o está a discutir judicialmente, estando 
suspensa sua exigibilidade), pode não haver interesse de qualquer 
das partes no prosseguimento do processo, sendo a tutela antecipada 
suficiente para resolver o problema prático que o autor busca solucionar, 
não tendo o Poder Público qualquer razão para prosseguir com uma 
discussão que provavelmente não lhe traria qualquer proveito. O mesmo 
se pode pensar em outros casos em que se defere tutela antecipada 
contra o Poder Público para outorga de bens de valor econômico irrisório 
(como, para citar exemplo que tive oportunidade de ver na prática, uma 
decisão que determinou ao Município que fornecesse ao demandante 
o medicamento ácido acetilsalicílico, em quantidade suficiente para 
que ele tomasse dois comprimidos diários). Perfeitamente possível a 
estabilização contra a Fazenda Pública, portanto.13

Noutro giro, Leonardo Carneiro da Cunha faz importante ponderação, esclare-

cendo que, nos casos em que o legislador veda a concessão de tutela de urgência 

contra a fazenda, o que ocorre nas hipóteses contempladas no artigo 7º, §2º, da 

Lei no 12.016/200914 e no artigo 1º, §5º, da Lei nº 8.437/1992, também não 

será possível a estabilização.15

Entretanto, tem-se destacado que a estabilização da tutela antecipada não 

é possível em se tratando de ação ajuizada no âmbito dos juizados especiais da 

fazenda pública.

Tal afirmativa decorre da prevenção do juízo que concede a tutela antecipada 

para a propositura de ação com vistas à revisão, reforma ou invalidação da tutela 

antecipada, conforme art. 304, §4º, do CPC, que acaba por esbarrar no art. 5º, II, 

12 CÂMARA. Op. cit., p. 375.
13 CÂMARA. Op. cit., p. 375.
14 Digno de nota que o art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009 foi declarado inconstitucional recentemente pelo 

STF na ADI nº 4.296, com fundamento na violação às garantias da isonomia e acesso à justiça.
15 DA CUNHA, Op. cit., p. 340.
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da Lei nº 12.153/2009. De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, trata-se 

de regra de competência absoluta, de caráter funcional.16

Deveras, de acordo com o indigitado dispositivo, os estados, o Distrito Fede-

ral, os territórios e os municípios, bem como autarquias, fundações e empresas 

públicas a eles vinculadas, só podem ser partes nos juizados especiais da fazenda 

como réus, de maneira que não poderiam eles propor, na condição de autores, a 

ação prevista no art. 304, §5º, do Codex.

5 O posicionamento jurisprudencial

No intuito de verificar o entendimento da jurisprudência acerca do tema, 

notadamente no âmbito do estado do Rio de Janeiro, foram realizadas pesquisas 

mediante consulta ao repositório do TJ-RJ, TRF da 2ª Região, e também do Superior 

Tribunal de Justiça.

Entretanto, só foi identificado um julgado oriundo do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro sobre a matéria, revelando que a temática ainda não 

tem sido objeto de debate na segunda instância do TJ-RJ e TRF da 2ª Região nem 

tampouco do STJ.

Trata-se da Apelação Cível nº 0001371-96.2016.8.19.0013, que tinha por 

objeto o fornecimento de medicamento por município, sendo certo que a possibili-

dade de estabilização em face da fazenda sequer foi questionada, limitando-se o 

recurso a pretender a redução dos honorários advocatícios. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CíVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA 
ANTECEDENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Demanda ajuizada 
em face de Município em razão da necessidade de uso de medicamento 
para doença arterial obstrutiva periférica dos membros inferiores (CID 
I 70.2). Determinação de fornecer antecipadamente os medicamentos 
e/ou insumos. Sentença declara a estabilização da tutela deferida, 
extingue o processo, condenando-se o réu em sucumbência, inclusive 
honorários advocatícios - arts. 303-§2º, 304-§1º, e 485-X, NCPC. Re-
curso do réu para afastar a condenação ao pagamento de honorários. 
Honorários advocatícios devidos e bem arbitrados. Sentença mantida. 
Majorados os honorários sucumbenciais recursais para R$200,00. 
Recurso conhecido e não provido. 1. Trata-se de ação na qual alega o 
autor ser portador de doença arterial obstrutiva periférica dos membros 
inferiores e necessita fazer uso contínuo e por tempo indeterminado 
de medicamentos indicados por seu médico. Afirma que não foram 
fornecidos pela Municipalidade, não tendo condições de adquirir os 
medicamentos, por possuírem custo elevado; 2. O Magistrado a quo, 
em sentença, declarou a estabilização da tutela deferida, determinando 

16 NEVES, Op. cit., p. 533.
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que o Município réu forneça os medicamentos postulados pelo autor, 
extinguindo o processo, com base nos artigos 303-§2º, 304-§1º, e 
485-X, NCPC, condenando o Município réu em honorários advocatícios, 
fixados em R$ 100,00, e de taxa judiciária, declarando a sua isenção 
legal relativa às custas; 3. Recurso de Apelação da Municipalidade ré no 
qual pleiteia a reforma da sentença recorrida para julgar improcedente 
a condenação em honorários advocatícios; 4. In casu, ressalto que a 
matéria consistente na obrigação do Município em fornecer os medi-
camentos e insumos necessários para o tratamento da patologia do 
autor/apelante encontra-se preclusa, eis que não foi objeto de recurso 
de apelação e, na hipótese, a remessa necessária foi afastada; 5. 
Cinge-se a pretensão recursal unicamente em ver afastada a condenação 
sucumbencial no que tange aos honorários advocatícios, com base no 
argumento de que não se opôs ao fornecimento dos medicamentos 
pleiteados; 6. Na hipótese, a aplicação dos honorários advocatícios 
são cabíveis, posto que, somente foram fornecidos os medicamentos 
pleiteados, após o deferimento da antecipação da tutela antecedente, 
tendo a parte autora que constituir defensor público para buscar seu 
direito junto ao Judiciário, devendo ser remunerado tal trabalho; 7. Ho-
norários advocatícios devidos e bem arbitrados; 8. Mantida a sentença; 
9. Majorados os honorários sucumbenciais recursais para R$200,00; 
10. Precedentes: “0002757-50.2014.8.19.0008 - APELAÇÃO - 1ª 
Ementa - Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E 
ALBUQUERQUE - Julgamento: 06/03/2018 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA 
CíVEL CONSUMIDOR;” “0004149-82.2015.8.19.0010 - APELAÇÃO 
Des(a). PATRíCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA - Julgamento: 05/02/2018 - 
DÉCIMA CÂMARA CíVEL;” “0001281-32.2014.8.19.0022 - APELAÇÃO 
- 1ª Ementa - Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES - Julgamento: 
20/09/2017 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CíVEL”; 11. Negado provi-
mento ao recurso de apelação.17

Em artigo sobre o tema,18 foram mencionados dois julgados de outros tribunais 

estaduais, quais sejam, do TJ-SP e TJ-MG, ambos concluindo expressamente pela 

aplicação da estabilização em face da fazenda.

Para tanto, o primeiro se fundamenta no microssistema de tutela de direitos 

pela técnica monitória, bem como na possibilidade de o autor propor ação para 

rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada, conforme art. 304, §5º:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMEN-
TO DE TUTELA DE URGêNCIA. MEDICAMENTOS. TUTELA ANTECIPADA 
EM CARáTER ANTECEDENTE. ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO. CABI-
MENTO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. Matéria devolvida em sede 

17 TJ-RJ – Apelação: 0001371-96.2016.8.19.0013, Relator: Desembargadora Isabela Pessanha Chagas, 
Data de Julgamento: 04.07.2018, Vigésima Quinta Câmara Cível.

18 MOLLICA, Rogério. A estabilização da tutela e a fazenda pública. 2018. Disponível em: https://www.
migalhas.com.br/coluna/cpc-na-pratica/273467/a-estabilizacao-da-tutela-e-a-fazenda-publica. Acesso em: 
20 jul. 2020.
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de agravo. Impugnação da Fazenda considera as limitações para con-
cessão da tutela antecipada em caráter antecedente. Inteligência do 
art. 304 DO CPC. A estabilização não qualifica a formação da coisa 
julgada. A estabilização da decisão estende a chamada técnica mo-
nitória para as tutelas de urgência porque condiciona o resultado do 
processo ao comportamento do réu (“secundum eventus defensio-
nis”). Realidade compatível com o regime jurídico que rege os atos 
do Estado em juízo, a exemplo do que ocorre com a ação monitória, 
na qual a formação do título executivo é decorrência da inércia do réu 
(Súmula 339 do STJ). Possibilidade de demandar o autor para rever, 
reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Inexistência 
de óbices para requerer tutela antecipada antecedente em face da 
Fazenda Pública. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA FIXADA. Au-
sência de elementos que justifiquem a fixação e prazo exíguo para 
fornecimento de medicamento não contido na lista de dispensação 
obrigatória por parte do Estado. Prazo majorado para 30 dias e multa 
diária reduzida para R$ 200,00, limitada a R$ 60.000,00. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP; Agravo de Instrumento 2129259-58.2016.8.26.0000; Re-
lator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de 
Direito Público; Foro de Sumaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
28/09/2016; Data de Registro: 28/09/2016) 

O segundo, por sua vez, pondera que a fazenda se submete à estabilização da 

tutela antecipada, por esta fundar-se em cognição sumária de alegações de fatos 

e provas, e não em cognição exauriente, que demandaria o reexame necessário:

EMENTA: APELAÇÃO CíVEL. PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA 
REQUERIDA EM CARáTER ANTECEDENTE. AUSêNCIA DE RECURSO. 
INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 304 DO NCPC. ESTABILIZAÇÃO DA 
TUTELA PROVISÓRIA DE URGêNCIA ANTECIPATÓRIA. APLICABILIDADE 
À FAZENDA PúBLICA.

- O art. 304 apresenta uma redação clara em relação ao requisito 
para se tornar estável a tutela de urgência na modalidade anteci-
pada, isto é, a não interposição de recurso contra a decisão que a 
conceder. - O legislador optou por utilizar o termo “recurso” contra a 
decisão que conceder a tutela de urgência, na modalidade antecipa-
da, não cabendo ao intérprete sua ampliação, no sentido de admitir 
qualquer impugnação para obstaculizar a estabilização da tutela con-
cedida, com a consequente extinção do processo.

- Lecionam os Professores Érico Andrade (UFMG) e Dierle Nunes (PUC 
Minas) que, se obtida a tutela de urgência, no procedimento prepara-
tório da tutela antecipatória (satisfativa), e o réu não impugnar a tutela 
concedida, mediante recurso de agravo de instrumento (art. 1015, I, 
novo CPC), o juiz vai extinguir o processo e a medida liminar antecipa-
tória da tutela vai continuar produzindo seus efeitos concretos mesmo 
na ausência de apresentação do pedido principal (art. 304, §§1º e 3º, 
novo CPC).
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- A Fazenda Pública se submete ao regime de estabilização da tutela 
antecipada, por não se tratar de cognição exauriente sujeita a remes-
sa necessária. (Enunciado 21 sobre o NCPC do TJ-MG).

-Recurso improvido. (Apelação Cível nº 0004894-49.2016.8.13.0348, 
Rel. Des. Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, julgamento 08/11/2016)

6 Conclusão

Como visto, a doutrina majoritária posiciona-se favoravelmente ao cabimento 

da estabilização da tutela antecedente em face da fazenda pública, aduzindo a 

ausência de vedação legal para tanto e rechaçando os principais argumentos da 

corrente contrária.

Nada obstante isso, alguns autores destacam a incompatibilidade do instituto 

com os juizados especiais da fazenda pública. Isso porque não podem figurar neles 

como autores os estados, o Distrito Federal, os territórios e os municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, conforme art. 5º, II, da 

Lei nº 12.153/2009, de maneira que não poderiam eles propor a ação prevista no 

art. 304, §5º, do Codex, ante a regra de prevenção do §4º do mesmo dispositivo.

Ademais, pondera-se que, nos casos em que o legislador expressamente 

afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência em face da fazenda, 

como é o caso do artigo 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009 e do artigo 1º, §5º, da 

Lei nº 8.437/1992, também não será possível a estabilização.

Malgrado exista divergência doutrinária acerca do tema, entende-se que a 

estabilização da tutela antecipada antecedente aplica-se à fazenda pública ante 

a ausência de previsão normativa em sentido contrário, sendo que os benefícios 

processuais aplicáveis ao poder público devem constar de regras protetivas con-

templadas pela legislação processual.

Frise-se que, ainda quando positivadas, tais prerrogativas sujeitam-se à análise, 

caso a caso, de sua constitucionalidade, devendo estar em conformidade com as 

garantias constitucionais do processo, sob pena de transmudar-se em privilégio.

Noutro giro, nada obstante a boa argumentação da tese contrária, não se 

vislumbra incompatibilidade com os institutos da revelia e da remessa necessária, 

notadamente em razão de ter o legislador admitido a ação monitória em face da 

fazenda e de que o reexame necessário se aplica tão somente a decisões fundadas 

em cognição exauriente, não sendo esse o caso.

De outra banda, é preciso registrar que, operada a estabilização, permite-se 

que o poder público proponha ação para rever, reformar ou invalidar a tutela ante-

cipada, desde que o faça dentro do prazo de 2 (dois) anos, contados da ciência 

da decisão que extinguiu o processo, afastando-se a estabilidade de seus efeitos, 

conforme o art. 304, §§2º, 5º e 6º, do CPC.
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Deve-se, entretanto, ter como limites para a estabilização da tutela antecipada 

antecedente em face da administração as ações submetidas à sistemática dos 

juizados especiais da fazenda, bem como os casos em que a lei expressamente 

veda a concessão de tutela de urgência em desfavor do poder público.

No âmbito da jurisprudência, ainda são poucos os julgados que abordam 

o tema, revelando que a temática ainda não tem sido objeto de discussão pela 

segunda instância nem tampouco pelo Tribunal da Cidadania, sendo certo que os 

julgados encontrados encamparam a corrente majoritária, admitindo a estabilização 

quando figurar a fazenda pública no polo passivo da demanda.

Nada obstante isso, por tratar-se de novidade legislativa, que suscita con-

trovérsias e dificuldades práticas, merece o instituto pronunciamento do Superior 

Tribunal de Justiça, com vistas à uniformização e estabilização da jurisprudência, 

ex vi, do art. 926, caput, do CPC, assegurando-se, desse modo, segurança jurídica 

e isonomia ao jurisdicionado.

Abstract: The article aims to examine the institute of the stabilization of the interlocutory relief required 
in a previous character and its application to the Nacional Treasury. In the first part, the subject is 
situated with the advent of the new Code. In the second part, the micro-system of the legal remedy is 
treated by the monitory technique. In the third part, the distinction between stabilization and the claim 
preclusion is addressed. In the fourth, the doctrinal understanding of the matter is analyzed. In the fifth, 
judicial decisions on the subject are indicated. In the sixth, the conclusions obtained are highlighted.
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Resumo: O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, reconheceu a necessidade de prévio reque-
rimento administrativo para configurar o interesse de agir necessário para propor uma ação judicial. 
Este artigo elenca os principais argumentos que o relator do processo, ministro Luís Roberto Barroso, 
utilizou para proferir sua decisão.
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1 Introdução

A decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 631.240 pacificou de vez a 

questão da necessidade de prévio requerimento administrativo para propositura 

de ação judicial. Se, antes, esse tema trazia decisões controvertidas nos nossos 

tribunais superiores, o que causava uma grande insegurança nos jurisdicionados, 

o ministro Luís Roberto Barroso, em louvável decisão, dirimiu todas as dúvidas 

acerca do tema.
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O objetivo do presente artigo é explicitar os principais argumentos utilizados 

pelo ministro em seu voto, fazendo uma análise do instituto das condições da ação, 

principalmente o interesse de agir.

Por fim, traz informações sobre a modulação temporal proposta pelo tribunal, 

que garantiu a segurança jurídica da decisão. 

2  O entendimento jurisprudencial acerca da necessidade de 
prévio requerimento administrativo para propositura de 
ação judicial

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em setembro de 2014, que há necessidade 

de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de demandas em que haja 

discussão sobre benefícios previdenciários. 

Isso foi tratado num caso em que uma idosa pediu a aposentadoria rural dire-

tamente em juízo sem requerer administrativamente o benefício (RE nº 631.240). O 

tema possui grande repercussão na jurisprudência brasileira, pois representou uma 

virada de entendimento do tribunal acerca do tema. Tendo em vista a importância 

de tal julgado, importante trazer a íntegra de sua ementa:

RECURSO EXTRAORDINáRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUE-
RIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 
de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível 
com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença 
de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 
concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes 
de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo 
legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de 
prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 
administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo 
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for 
notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na 
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção 
de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem 
o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pe-
dido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender 
da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da 
Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já 
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo 
em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive 
no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de 
transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir 
expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimen-
to administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o 
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seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado 
Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 
implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 
contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 
resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem 
nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática 
a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar 
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção 
do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será 
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo den-
tro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente 
necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administra-
tivamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões 
imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, 
estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 
8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise ad-
ministrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início 
da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efei-
tos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 
reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos 
ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega 
ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administra-
tivo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha 
as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando 
como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para 
todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que 
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

3 Regime democrático x poder autoritário

A ideia de restringir o acesso à justiça contra a fazenda é uma ideia política e 

perigosa porque isso foi feito em um regime autoritário, com o AI 5, para evitar o 

controle judicial de seus atos. Com base nesse passado, duas correntes se firma-

ram a partir de 1988 sobre restrição à tutela jurisdicional a partir da Constituição 

Federal de 1988.

A primeira corrente, mais radical, entendia que nada pode ser restringido, fora 

as exceções expressas na CF, que são justiça desportiva, em que há a exigência 

de exaurimento (art. 217, §1º, CF),1 e justiça do trabalho, em relação a dissídios 

coletivos de natureza econômica (art. 114, §2º, CF).2 

1 § 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-
se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.

2 § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de 
comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 
anteriormente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
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Já a segunda corrente traz a ideia do direito de ação. Hoje não se fala pura-

mente em acesso à justiça, que é acesso ao Poder Judiciário. Isso é simplista. A 

melhor expressão é direito à tutela jurisdicional efetiva. É o direito de ir ao Judiciário 

e encontrar uma resposta até o ponto em que seja efetivada a tutela pretendida. 

O Estado deve efetivar aquela tutela. 

4 A constitucionalidade das condições da ação

Luís Roberto Barroso, relator do recurso extraordinário em questão, ressalta 

que o STF entende que as condições da ação são constitucionais, não violando 

o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Para ilustrar bem essa afirmativa, o 

ministro traz à tona um julgado do próprio STF (RE nº 273.791):

I. RE: prequestionamento: falta suprida por embargos de declaração, 
ainda quando sobre o ponto não se haja manifestado a decisão que 
os rejeitou: Súmula 356 (cf. RE 210638, 22.04.98, Pertence, Inf. 
107; RE 219934, Pl., Gallotti, 14.06.00). II. RE: processo trabalhis-
ta: prequestionamento. Quando o acórdão objeto do RE tenha sido 
proferido no recurso de revista, exige a jurisprudência do Tribunal 
que o questionamento da matéria constitucional já esteja presente 
na interposição daquele recurso trabalhista; é orientação inaplicável 
à hipótese de decisão de segundo grau, que, de ofício, extingue o 
processo sem julgamento de mérito por ausência de pressupostos 
processuais ou de condições de ação (C.Pr.Civ., art. 267, IV, V e VI, e 
§ 3º), caso em que os embargos de declaração constituem a primeira 
oportunidade para agitar a questão constitucional. III. Garantia da 
jurisdição: alcance. O art. 5º, XXXV, assegura o acesso à jurisdição, 
mas não o direito à decisão de mérito, que pende - é um truísmo - de 
presença dos pressupostos do processo e das condições de ação, de 
regra, disciplinados pelo direito ordinário. IV. Garantia do contraditório 
e da coisa julgada. Não configura cerceamento de defesa o julgamento 
contrário à parte litigante da questão que - conforme a inteligência 
dada à lei processual ordinária - o Tribunal possa decidir de ofício; 
pela mesma razão, contra uma decisão que, malgrado não objeto do 
recurso, no ponto, nele mesmo pode ser revista de ofício, é manifesta 
a impossibilidade de invocar-se a preclusão e, muito menos, a proteção 
constitucional da coisa julgada. 

O termo “ação” tem mais ou menos cinco acepções no processo civil:

(1) a ação seria um direito cívico, como o direito de petição – todos têm direito 

de ação, pois qualquer pessoa pode buscar um órgão e entrar com a ação;

(2) a ação como demanda – no sentido de que, uma vez instaurado o processo, 

os seus três elementos identificadores compõem uma unidade que pode 

ser identificada como ação (partes, pedido e causa de pedir);

(3) ação como procedimento – como, por exemplo, ação possessória, de 

improbidade;
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(4) ação como processo justo – o direito de ação não se configura apenas com 

o simples ingresso judiciário, é preciso que o processo seja cercado das 

garantias do processo justo. Trata-se do direito de ação como expressão 

de um processo mais democrático; 

(5) direito de ação como direito a uma sentença de mérito – não basta falar que a 

pessoa tem direito a receber uma resposta do Poder Judiciário. Nesse ponto, 

o direito de ação seria um direito subjetivo público autônomo e abstrato de 

exigir do Estado a análise da pretensão de direito material por um órgão 

independente e imparcial. 

Os homens vivem em sociedade usando bens, que são quaisquer coisas que 

satisfaçam as suas necessidades. A relação entre um homem e um bem se chama 

interesse. Quando há mais de um homem buscando aquele bem, é possível que 

haja um conflito. Na perspectiva de cada um, a ideia de submeter o interesse do 

outro ao seu se chama pretensão. 

Conceitua-se pretensão como a exigência de subordinar o interesse alheio ao 

interesse próprio. Quando a pretensão é resistida, surge a lide. Lide é o conflito 

de interesse qualificado por uma pretensão resistida. 

Isso não se confunde com o art. 189 do CC,3 porque, na ideia dita acima, 

a pretensão é um ato, uma conduta de um ser humano de querer subordinar o 

interesse do outro ao seu. No Código Civil, a pretensão é um poder, é uma situação 

jurídica ativa. Ela já é tutelada pelo direito. 

Em regra, a maioria da doutrina diz que, nos direitos obrigacionais, a preten-

são é individualizada. Nasce a partir dessa violação do direito, segundo o Código 

Civil. Nos direitos reais, aqueles oponíveis contra todos, absolutos, já haveria 

uma pretensão de abstenção de outras pessoas, desde o nascimento do direito, 

e não só quando há a violação. Há doutrina que discorda e acha que a pretensão 

nos direitos reais só surge quando há uma conduta individualizada que ofende o 

direito de abstenção.

O conceito de pretensão como exigência de um comportamento de alguém só 

se aplica a direitos subjetivos propriamente ditos, que são direitos de pretensão. 

Não se aplica a direitos potestativos, que se trata de um direito à modificação de 

um estado jurídico a que a outra parte apenas se sujeita e produz um estado de 

sujeição, e não um dever. 

Na evolução do conceito de ação, a discussão inicial seria se este era um 

direito autônomo ou vinculado ao próprio direito material. Venceu a tese de que o 

3 Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos 
a que aludem os arts. 205 e 206.
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direito de ação é um direito subjetivo distinto do direito material, qual seja, o de 

exigir do Estado a prestação jurisdicional.

Após a consolidação desse entendimento, surgiu a discussão sobre se o direito 

de ação é concreto ou abstrato, ou seja, se pressupõe a existência de um direito 

material ou não. No entanto, a teoria que parece prevalecer no direito brasileiro é 

a teoria eclética de Liebman, que reconhece o direito de ação como abstrato, mas 

impõe a existência de condições da ação para o seu exercício.

Nesse sentido, oportuno citar a doutrina do professor Leonardo Greco:4

Liebman, em posição às vezes chamada de eclética, leciona que a 
ação não é concreta, pois sempre traz em si um elemento de risco. A 
sua abstração não pode ser entendida no sentido mais comum. Ela 
não cabe a qualquer um e não tem conteúdo genérico. Ao contrário, 
se refere a uma fatispécie de determinada e exatamente individuada. 
Ela é condicionada a alguns requisitos que devem verificar-se caso a 
caso em via preliminar, comumente de modo implícito: interesse de 
agir, legitimação para agir e possibilidade jurídica.

As condições da ação, portanto, são uma exigência válida na evolução da 

teoria eclética. O objetivo da teoria eclética é evitar que a paz social e do réu seja 

quebrada por perturbações desprovidas de fundamento. Esse é o pressuposto 

das condições da ação, que se destinam a proteger a paz social contra demandas 

frívolas, temerárias, apenas para perturbar o réu. 

A legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido são condições 

genéricas da ação. Há possibilidade de outras condições específicas. Exemplos: 

justa causa na ação de improbidade ou o direito líquido e certo no mandado de 

segurança. Vale mencionar que alguns autores não concordam que o direito líquido 

e certo é condição específica do mandado de segurança, e sim faz parte do seu 

próprio mérito. 

5  A importância do prévio requerimento para configurar o 
interesse de agir

O interesse de agir justifica-se a partir da ideia de economia e eficiência na 

atividade pública. A máquina estatal não pode ser movimentada se o processo 

não for necessário e se o autor não puder receber um proveito a partir daquilo que 

ele pede. 

4 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Vol. I. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 213.

RPGM_01_MIOLO.indd   462 22/09/2022   16:09:19



463RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 457-468, jul. 2021/jun. 2022

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL

São três os núcleos do interesse de agir:

(1) utilidade – o autor tem que tirar algum proveito útil do processo. Aplica-se 

também aos recursos. Ex.: caso haja um recurso de decisão integralmente 

favorável, não há interesse;

(2) necessidade – o processo tem que ser um meio sem o qual o autor não 

conseguiria o bem que ele deseja. Se houver meio menos custoso ou 

formal para alcançar o bem, o processo não é necessário.

(3) adequação – o provimento do pedido pelo autor e o procedimento escolhido 

têm que se adequar às hipóteses legais impostas para aquela hipótese. 

Trata-se do juízo de coincidência entre o procedimento e pedido. 

6 Prévio requerimento e exaurimento das vias administrativas

Foi decidido pelo STF que é necessário prévio requerimento administrativo 

para configurar o interesse do pedido nas ações previdenciárias.

A regra no direito previdenciário é que os benefícios dependem de provocação 

da parte; então, antes do requerimento, não é possível configurar-se uma lide 

(resistência à pretensão). Só há lesão e interesse de agir se houver o requerimento 

prévio e ele for indeferido. 

Se a fazenda excede o prazo previsto em lei para o exame desse requerimento, 

há uma rejeição tácita ou silenciosa daquele pedido. O particular pode ir ao Judiciário 

desde logo. Esses padrões decorrem da Corte Europeia de Direitos Humanos, que 

admite a exigência de prévio requerimento. 

Quando o Judiciário permite que o cidadão vá direto a ele, sem o exame ad-

ministrativo, o Judiciário está alterando a separação de poderes e as capacidades 

institucionais de cada poder. O Executivo tem capacidade para analisar esses 

pedidos, e o Judiciário é muito mais lento. O Executivo tem um corpo técnico para 

realizar perícias técnicas, e o Judiciário é mais lento e mais custoso para movimentar.

Luís Roberto Barroso fez uma observação sobre a diferença entre prévio 

requerimento administrativo e exaurimento da instância:

É muito importante não confundir – como às vezes faz a jurisprudên-
cia – a exigência de prévio requerimento com o exaurimento das vias 
administrativas. A regra do art. 153, § 4º, da Constituição anterior 
(na redação dada pela EC nº 7/1977), que autorizava a lei a exigir o 
exaurimento das vias administrativas como condição para ingresso 
em juízo, não foi reproduzida pela Constituição de 1988. Esta a razão 
pela qual foram editadas a Súmula 213/TFR (“O exaurimento da via 
administrativa não é condição para a propositura de ação de natureza 
previdenciária”), a Súmula 89/STJ (“A ação acidentária prescinde do 
exaurimento da via administrativa”) e a Súmula 9/TRF3 (“Em matéria 
previdenciária, torna-se desnecessário o prévio exaurimento da via 

RPGM_01_MIOLO.indd   463 22/09/2022   16:09:19



464 RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 457-468, jul. 2021/jun. 2022

KARINA PONCE DINIZ, SILVIA LIMA PIRES DE SOUZA

administrativa, como condição de ajuizamento da ação”). Esclareça-se, 
porém, que o requisito do prévio requerimento se satisfaz com a mera 
postulação administrativa do benefício, perante a primeira instância 
com atribuição para conhecê-lo, enquanto o exaurimento significa a 
efetiva utilização de todos os recursos administrativos cabíveis.

Basta, para o ministro, que a pessoa vá e obtenha uma decisão do primeiro 

agente competente na esfera administrativa. Exaurimento é ter que esgotar todos 

os recursos, mas isso não é exigido. A exigência de exaurimento só é permitida 

com previsão constitucional expressa, e isso existe apenas na justiça desportiva 

e do trabalho. 

A Lei do Habeas Data, no art. 8º, parágrafo único,5 diz que é preciso que o 

autor instrua a inicial com prova da recusa para caracterizar o interesse de agir 

no HD. O STJ e o STF sempre validaram esse dispositivo como constitucional. A 

doutrina apontava isso como uma incoerência, já que, no requerimento contra a 

previdência, não precisava de prévio requerimento.

A necessidade de requerer previamente só se aplica para as prestações previ-

denciárias novas, em que a pessoa tem que ir à autarquia previdenciária para pedir.

Se for pretensão de manutenção do benefício, restabelecimento ou revisão, que 

são desdobramentos de uma relação já constituída com a entidade previdenciária, 

a entidade já teria o dever de dar a melhor prestação possível ao interessado. E se 

isso não é feito, já houve uma violação ao direito, então não é preciso requerimento 

administrativo. 

Se a pessoa tinha uma pensão e foi cortada, o próprio corte já caracteriza 

uma lesão. Se há um risco de a pensão ser cortada no futuro, há interesse de 

agir também, assim como a pretensão de revisão, pois a própria não revisão já 

configura uma lesão. 

No entanto, isso só se aplica se não houver necessidade de provar um fato 

novo. Exemplo: filho que recebia pensão quando era menor e precisa comprovar 

que, agora, maior é universitário precisa de requerimento. Neste caso, a prévia 

comprovação da condição de universitário impede a configuração do interesse de agir.

Se a administração pública já é reiteradamente contrária à pretensão, não 

precisa requerer porque é inútil, o particular já sabe a resposta. Essa concepção 

do entendimento da entidade pode se dar através de um parecer normativo ou de 

uma conduta reiterada em ações judiciais, por exemplo.

5 Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:

 I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;

 II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou

 III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2º do art. 4º ou do decurso de mais de quinze 
dias sem decisão.
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Se ficar comprovado que a exigência de requerimento importa em onerosidade 

excessiva do particular, que tem que se deslocar para lugar distante, o juiz pode 

desconsiderar essa exigência, no caso concreto. 

Porém, devemos observar que esse entendimento é aplicado com muita 

precaução pelos tribunais e juizados. Isso porque, no caso de aposentadoria es-

pecial do eletricitário, por exemplo, o INSS tem entendimento reiterado contrário 

ao reconhecimento da especialidade para períodos posteriores a 05.03.1997.

Contudo, ainda encontramos diversos julgados que exigem que, primeiro, o 

INSS negue o pedido para que, depois, haja o ajuizamento da demanda. Isso porque 

o STF não definiu o que seria “entendimento notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado”, e, na maior parte dos casos, o autor fica submetido à 

decisão de um julgador mais concessivo ou não.

7 Modulação temporal

Luís Roberto Barroso reconhece que STJ e STF tinham decisões nos dois 

sentidos; logo, fez uma modulação temporal para assegurar respeito aos princípios 

da segurança jurídica, proteção da confiança e estabilidade das relações jurídicas.

A decisão de modular ocorreu para evitar a prescrição. Se todas as demandas 

forem extintas de uma hora para outra, os efeitos patrimoniais seriam catastróficos 

para os beneficiários da previdência.

A modulação temporal foi feita a seguinte forma: para as ações ajuizadas 

depois do julgamento, valem esses parâmetros vistos. 

Já para as ações ajuizadas antes do julgamento, é preciso investigar se 

elas foram ajuizadas no juizado itinerante, que vai atrás das pessoas em lugares 

distantes. Nesse caso, não há necessidade de fazer requerimento administrativo. 

Se o processo é anterior ao julgamento e o INSS já contestou, ele já demons-

trou a resistência à pretensão e o processo continua. 

Se não se enquadra nessas duas hipóteses (processo antigo, que não seja 

itinerante e não haja contestação), o tribunal manda baixar o processo para a primeira 

instância e será criada uma hipótese extralegal de suspensão do processo. O juiz 

abrirá prazo para o autor requerer administrativamente esse benefício. A fazenda 

terá 90 dias para analisar. Se acolher, o processo acaba. Se a fazenda não conce-

deu o benefício porque dependia de fato não provado pelo autor ou qualquer outra 

negativa por culpa do autor, o processo chega ao fim. Se a fazenda não conceder 

o benefício, continua o processo (interesse de agir superveniente).

O STF disse que o benefício retroage até a distribuição da demanda, o que 

é mais favorável ao particular. A data do início dos efeitos do requerimento admi-

nistrativo vai retroagir à data do ajuizamento da demanda, e não do requerimento 

posteriormente feito.
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8  Da extensão da exigência de prévio requerimento 
administrativo a outras demandas judiciais

O prévio requerimento tem sido estendido para outras demandas judiciais, e 

podemos citar no presente estudo algumas hipóteses, como:

(1) as cobranças de seguro obrigatório junto à Seguradora Líder (DPVAT);

(2) já há precedentes, ainda, em relação a pedidos direcionados às pessoas 

jurídicas de direito público para fornecimento de medicamento de alto 

custo. 

Nos dois casos acima exemplificados, é após a prévia negativa da cobertura 

ou do atendimento à demanda de saúde pela administração direta que se admitem 

o necessário interesse de agir, como já exaustivamente debatido, e o consequente 

processamento da demanda perante o Judiciário. Podemos citar os seguintes 

precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO - COBRANÇA - DPVAT - REQUERIMENTO ADMINIS-
TRATIVO PRÉVIO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - CONDIÇÃO DA 
AÇÃO. O requerimento administrativo prévio consiste em condição de 
ação para a demanda que visa o recebimento de indenização de dpvat.

(TJ-MG - AC: 10701150028697002 MG, Relator: Pedro Bernardes, 
Data de Julgamento: 04/08/2020, Data de Publicação: 12/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - RE-
QUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO -NECESSIDADE PARA AJUIZA-
MENTO AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Diante da alteração de 
entendimento dos Tribunais Superiores, o requerimento administrati-
vo prévio, sem êxito, constitui requisito essencial para o ingresso da 
ação de cobrança do seguro DPVAT.

(TJ-MG - AC: 10000205741093001 MG, Relator: Alberto Henrique, 
Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 
CíVEL, Data de Publicação: 31/01/2021)

Com relação às ações de disponibilização de medicamento de alto custo, 

temos como paradigma o RE nº 566.471, ainda pendente de julgamento final, 

decorrente de ação judicial da recusa do estado do Rio Grande do Norte de fornecer 

medicamento de alto custo a uma idosa financeiramente hipossuficiente.

No voto do ministro Edson Fachin, que decidiu pela responsabilidade do esta-

do, foi ressalvada a importante observância de alguns requisitos, listados abaixo:

(1) demonstração de prévio requerimento do medicamento à administração 

pública; 

(2) preferencial prescrição do medicamento por médico da rede pública, com 

base no que impõe o regime jurídico desses profissionais, que devem 

optar pelos medicamentos não incorporados somente em último caso; 
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(3) preferencial designação do medicamento pela Denominação Comum 

Brasileira e, em não havendo, a Denominação Comum Internacional;

(4) justificativa da inadequação ou inexistência de tratamento da rede pública; e

(5) necessidade de laudo médico, indicando necessidade do tratamento.

Logo, podemos verificar que há uma tendência jurisprudencial para a neces-

sidade da cautela na propositura de demandas, evitando-se, assim, o elevado 

número de ações, bem como aquelas fatalmente evitáveis pela provocação prévia 

da esfera administrativa. Dúvidas não restam de que o Judiciário está, de uma 

forma irreversível, prestigiando os meios extrajudiciais de solução dos conflitos. 

Não está se discutindo, dessa forma, a necessidade de atenção ao princípio 

da eficiência administrativa, em que, sem o mesmo, a parte terá chances grandes 

de ter o seu pedido acolhido sem a prévia instrução administrativa. Assim, não 

podemos deixar de mencionar que o Judiciário deve ser a última instância após a 

provocação administrativa. 

9 Conclusão

Ainda há na cultura brasileira uma dificuldade em se restringir o acesso à tutela 

jurisdicional efetiva devido aos traumas trazidos pelo regime autoritário militar, que 

possuía como uma de suas armas a restrição das ações judiciais contra o Estado.

Entretanto, deve-se chegar a um meio-termo entre a propositura ilimitada de 

ações, que podem ser temerárias, e a restrição demasiada do acesso ao Judiciário. 

E, de acordo com a doutrina majoritária brasileira, o meio-termo estaria na teoria 

eclética do direito de ação, que traz consigo a existência de condições da ação 

predefinidas, necessárias para legitimar a propositura de demandas pela população.

Foi justamente uma dessas condições da ação, mais precisamente, o interes-

se de agir, que pautou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a 

necessidade de prévio requerimento administrativo para propor uma ação judicial.

Abstract: The Supreme Court, in a recent decision, recognized the need for prior administrative request 
to set the interest of acting in which to propose a lawsuit. This article lists the main arguments that the 
rapporteur of the case, Minister Luís Roberto Barroso, used to render its decision.

Keywords: Administrative application. Conditions of the action. Interest to act.
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Resumo: Este ensaio procura fazer uma breve análise acerca da previsão expressa pelo novo Código 
de Processo Civil dos procedimentos probatórios autônomos direcionados ao acertamento fático e ao 
consenso e sua interface com o modelo cooperativo de processo erigido pela novel legislação processual 
civil. De igual modo, tenciona-se examinar se tais figuras caminham pari passu à tendência observada 
no direito comparado e, ainda, se tais dispositivos terão o condão de, ao menos, mitigar a arraigada 
cultura de compulsiva judicialização de conflitos que timbra o cotidiano judiciário brasileiro, em uma 
verdadeira transposição paradigmática. 

Palavras-chave: Procedimentos probatórios autônomos. Acertamento fático. Consenso. Novo Código 
de Processo Civil. 

Sumário: 1 Novo Código de Processo Civil, cooperação e procedimentos probatórios autônomos –  
2 Procedimentos probatórios autônomos: ainda medidas cautelares? – 3 A autonomia do direito à prova 
reconhecida pelo NCPC: acertamento fático e fomento ao consenso – 4 Giro pelo mundo – 5 Perspectivas 
e expectativas – Referências

1  Novo Código de Processo Civil, cooperação e 
procedimentos probatórios autônomos 

De início, por mais que possa parecer óbvio ululante,1 não se pode afastar do 

impositivo mantra e de todas as suas necessárias implicações práticas e teóricas: 

estamos diante de um novo Código de Processo Civil! 

1 Esse foi o título dado por Nelson Rodrigues a uma seleção de crônicas, originalmente publicada como 
Confissões, nas páginas do jornal O Globo, entre novembro de 1967 e agosto de 1968, como esclarece Ruy 

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.19
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Sem rodeios, o processo cooperativo se descortina como a sede adequada 

para o desenvolvimento dos procedimentos probatórios autônomos, bem como 

dos negócios jurídicos processuais, dentro da moldura democrática desenhada 

pelo CPC/15. Isso porque o novel sistema, estribado no dever de cooperação e na 

boa-fé (arts. 5º e 6º, NCPC), tenciona possibilitar que as partes, o quanto antes, 

mediante a troca direta de informações e provas, obtenham a real e global ciência 

da amplitude do conflito e de suas chances de vitória ou de capitulação (proce-

dimentos probatórios autônomos) e, de igual modo, que elas cooperem entre si 

em busca da formatação de um procedimento adequado à natureza casuística do 

direito material (negócios jurídicos processuais). Nada mais, nada menos do que 

um exercício responsável pelas partes do direito (progressivo) de acesso à justiça 

e, fundamentalmente, sem migalhas paternalistas que insistem em aprisionar os 

indivíduos em arquétipos adormecidos no ontem. 

Nessa senda, o princípio da cooperação fora erigido como norma fundamental 

processual pelo art. 6º do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), sancionado 

em 16 de março de 2015 pela Presidência da República e cujo início de vigência 

ocorreu na data de 18 de março de 2016. 

O referido dispositivo prescreve que “todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva”. 

Parece, pois, por qualquer ângulo interpretativo que se examine a questão, 

inexistirem dúvidas quanto à eleição do modelo cooperativo de processo pelo novo 

Código de Processo Civil, em uma emblemática superação da linear dicotomia entre 

publicismo e privatismo processual. 

Pois bem. 

O modelo cooperativo, de acordo com Mitidiero,2 parte da ideia de que o 

Estado tem como dever primordial propiciar condições para a organização de uma 

sociedade livre, justa e solidária, fundado que está na dignidade da pessoa humana. 

Pinho e Alves3 frisam que o direito português foi o primeiro a consagrar o 

princípio da cooperação de forma expressa em sua legislação processual. O art. 

266º, 1º, da revogada codificação lusitana estabelecia uma espécie de cláusula 

geral de cooperação. 

Castro, na introdução a uma reedição dessa obra – RODRIGUES, Nelson (Org.). O Óbvio Ululante: Primeiras 
Confissões (Crônicas). São Paulo: Companhia das Letras, 1993 p. 11. (Obras de Nelson Rodrigues, 3)

2 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. 2. ed. v. 14. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Coleção temas atuais de direito processual civil; PINHO, 
Humberto Dalla Bernardina de; ALVES, Tatiana Machado. A Cooperação e a Principiologia no Processo Civil 
Brasileiro. Uma Proposta de Sistematização. Revista Eletrônica de Direito Processual, v. 12, n. 12, 2013.

3 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; ALVES, Tatiana Machado. A Cooperação e a Principiologia no Processo 
Civil Brasileiro. Uma Proposta de Sistematização. Revista Eletrônica de Direito Processual, v. 12, n. 12, 
2013.
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O novo Código de Processo Civil Português, aprovado pela Lei nº 41, de 2 de 

junho de 2013, manteve o dispositivo que normativiza o princípio da cooperação, 

com a mesma redação, porém em nova e adequada topografia, qual seja, no título 

referente aos princípios fundamentais do processo civil. 

A topologia sob comento não poderia ser mais apropriada (assim como sói 

ocorrer com a novel legislação processual brasileira), vez que o princípio da coopera-

ção esprai sua normatividade em direção à garantia da participação procedimental, 

a qual pressupõe o exercício do contraditório participativo pelas partes. 

O contraditório,4 novamente, adquire vivaz relevo, afigurando-se, pois, a partir 

de uma concepção dinâmica, em adequado instrumento para a viabilização do 

diálogo humano e da cooperação procedimental, a qual implica, por seu turno, a 

necessária previsão de direitos e deveres de conduta para os envolvidos. 

Com efeito, o contraditório nesta fase de desenvolvimento da ciência processual 

é preordenado a promover a participação das partes na investigação da verdade e, 

por via de consequência, na formação e construção da norma reguladora daquele 

determinado conflito.5 

Afinal de contas, o contraditório se perfaz no elemento normativo estrutural 

da comparticipação, viabilizando, assim, o policentrismo procedimental. Na sempre 

vanguardista pena de Calmon de Passos,6 “a luta civilizatória é no sentido do vetor 

emancipação. Em nível macro, ou se politiza para se juridicizar ou retrocedermos 

à barbárie. Em nível micro, ou se bilateraliza (contraditório) e se controla a deci-

são jurisdicional ou se instaura o mais intolerável dos arbítrios”. Dissecando os 

modelos normativos de democracia vivenciados pelas sociedades pós-modernas, 

ao verbalizar sua versão ético-procedimental, Habermas7 capturara a essência 

ontológica da cooperação ao bem dizer que “espera-se dos cidadãos republicanos 

4 Em consonância com a mens legis de explicitamento dos princípios constitucionais processuais, o contra-
ditório se apresenta (expressa ou tacitamente) em 3 (três) dispositivos dentro da topografia das Normas 
Fundamentais do Processo Civil, quais sejam: 

 “Art. 7º: É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades 
processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, compe-
tindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório; 

 Art. 9º: Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo 
único. O disposto no caput não se aplica: I – à tutela provisória de urgência; II – às hipóteses de tutela da 
evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III – à decisão prevista no art. 701.

 Art. 10: O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual 
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 
deva decidir de ofício”.

5 PICARDI, Nicola. Audiatur et Altera Pars. As matrizes-históricos culturais do contraditório. Jurisdição e 
Processo. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 141. 

6 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Revisitando o direito, o poder, a justiça e o processo: Reflexões de 
um jurista que trafega na contramão. Salvador: Editora JusPodivm, 2013, p. 32; HABERMAS, Jürgen. Três 
modelos normativos de democracia. Lua Nova, v. 36, p. 39-53, 1995.

7 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Lua Nova, v. 36, p. 39-53, 1995.
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muito mais do que meramente orientarem-se por seus interesses privados”. Esse 

é o ponto de partida para se compreender a cooperação, cuja premissa fulcral é 

a comparticipação responsável, externalizada por meio da adoção de genuínas 

posturas republicanas. 

A cooperação, portanto, assume papel de relevo na conformação do atuar das 

partes, de modo a estabelecer os pilares para um verdadeiro modelo procedimental 

cooperativo, marcadamente caracterizado pela comparticipação, lealdade e boa-fé. 

Nesse quadro, a noção de boa-fé objetiva8 9 também cumpre relevante funciona-

lidade direcionada a impregnar de eticidade o comportamento exercido pelas partes. 

O princípio da boa-fé já encontrava guarida na legislação processual civil 

revogada, mais especificamente no art. 14, inciso II, do Código de Processo Civil 

de 1973, o qual determinava que as partes procedesse com lealdade e boa-fé. 

O CPC/2015, por seu turno, como não poderia deixar de ser, confere à boa-fé 

um papel de protagonista na estruturação ético-normativa do processo, estabelecendo 

em suas normas fundamentais, mais precisamente em seu art. 5º, que “aquele 

que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a 

boa-fé”. Ou seja, a boa-fé, a lealdade e a alteridade10 devem permear a conduta 

das partes, tudo com vistas à construção do direito vivo no espaço processual. 

Registre-se, por oportuno, que o princípio da cooperação não deve ser encarado 

como mera exortação às partes, importando, sim, em correlatas cominações, como 

sói ocorrer precipuamente nos países da common law.11 

No direito processual inglês, a emblemática expressão cards on the table 

approach12 bem ilustra a cooperação que se espera das partes. 

Para além do dever genérico de cooperação, o qual se esprai a todos os su-

jeitos processuais, a melhor doutrina lusitana destaca ainda a previsão de deveres 

específicos resultantes da incidência do princípio da cooperação. 

8 MARTINS-COSTA, Judith. A boa fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. Editora 
Revista dos Tribunais, 1999, passim. 

9 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; ALVES, Tatiana Machado. Op. cit., nota 10, p. 292. Segundo os 
autores, “na acepção objetiva, a boa-fé pode ser entendida como norma ou regra de conduta, a qual denota 
um standard de comportamento correspondente àquilo que possa ser razoavelmente esperado do homem 
médio em suas relações sociais, dadas, logicamente, as particularidades da situação concreta”. 

10 Proudhon vislumbra a justiça sob a ótica da reciprocidade – como a faculdade de reconhecer, em nós 
mesmos e no outro, uma idêntica dignidade (PROUDHON, Pierre-Joseph. La justice dans La Révolution et 
dans l’Église. In: Corpus des oeuvres de philosophie de langue française. Paris: Fayard, 1998 apud ABREU, 
Pedro Manoel. Processo e Democracia: O processo jurisdicional como um locus da democracia participativa 
e da cidadania inclusiva no estado democrático de direito. v. 3. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 360). 

11 Nesse particular, a partir da experiência norte-americana da discovery pré-processual, colhe-se o teor da 
Regra 68 das Federal Rules of Civil Procedure, o qual impõe que a parte que não aceitara o acordo arque 
com as custas processuais caso o resultado do processo não iguale ou supere o que lhe adviria da aceitação 
da proposta recusada. 

12 ZUCKERMAN, Adrian. Learning the facts – discovery. In: CHASE, Oscar G.; HERSHKOFF, Helen (Coords). 
Civil Litigation in comparative context. Ed. Thomson/West, St. Paul, 2007. p. 208. 
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De acordo com Teixeira e Souza,13 a cooperação implica em deveres impostos 

a partes e aos juízes. 

Quatro deles são direcionados ao magistrado, quais sejam, os poderes-de-

veres (ou deveres funcionais) de esclarecimento, de consulta, de prevenção e de 

auxílio; e outros dois são destacados às partes: o dever de litigância de boa-fé e 

o de esclarecimento. 

Em terrae brasilis, Didier Jr.14 bem diagnostica que o princípio da cooperação 

define o modo como o processo civil deve estruturar-se no direito brasileiro. Segundo 

o festejado autor, o modelo cooperativo “caracteriza-se pelo redimensionamento do 

princípio do contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos 

do diálogo processual, e não mais como um mero espectador do duelo das partes”. 

Acerca do modelo cooperativo de processo, não se está aqui a empreender 

uma visão romântica, esperando que as partes andem de mãos dadas rumo ao 

desfecho da contenda. De outro lado, não se compadece com o Estado Democrático 

de Direito a superada visão de Calamandrei15 de que o processo é apenas um jogo. 

Nesse particular, conforme ensina Greger,16 afigura-se equivocado relacionar a ideia 

de cooperação no processo à colaboração harmônica das partes ou à imagem do 

juiz como terapeuta social. Especificamente no que pertine à atuação das partes, 

sustenta o eminente autor tedesco que o princípio da cooperação não supõe o 

dever de que elas ofereçam o seu processo em íntimo companheirismo. 

Porém, adequadamente compreendida, a exigência de cooperação faz com 

que elas participem e discutam uma gestão adequada do processo pelo juiz. A 

proposta de solução do Estado Democrático de Direito é pela busca de uma efetiva 

participação dos envolvidos na realização dos fins estatais. Essa proposta repre-

senta para o sistema de pacificação dos conflitos a necessidade de interação e 

comparticipação entre as partes que compõem a relação processual. 

13 SOUSA, Miguel Teixeira de. Estudos sobre o novo processo civil. 2. ed. Lisboa: Lex, 1997 apud GALINDO, 
Maíra Coelho Torres. Processo Cooperativo: O contraditório dinâmico e a questão das decisões-surpresa. 
Curitiba: Juruá, 2015. p. 53.

14 Fredie Didier Jr. afirma que “a condução do processo deixa de ser determinada pela vontade das partes 
(marca do processo liberal dispositivo). Também não se pode afirmar que há uma condução inquisitorial do 
processo pelo órgão jurisdicional, em posição assimétrica em relação às partes. Busca-se uma condução 
cooperativa do processo, sem destaques a algum dos sujeitos processuais” (DIDIER JR, Fredie. Os três 
modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. Revista de Processo, vol. 198/2011, 
ago. 2011, p. 213-226).

15 CALAMANDREI, Piero. Il processo como giuoco. In: CAPPELLETTI, Mauro (Coord.). Opere giuridiche. vol. 1. 
Napoli: Morano, 1965.

16 GREGER, Reinhard. Cooperação como princípio processual. Revista dos Tribunais online, vol. 206/2012, 
abr. 2012.
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Esse, pois, o sentido que deve permear a compreensão acerca da cooperação 

entre as partes. Nesse modelo, prega-se a adoção de um “procedimento argumen-

tativo da busca cooperativa da verdade”.17 

Desse modo, o peso da reconstrução jurídica, que, no modelo do Estado 

Social, deve ser suportado por um juiz Hércules, é deslocado para uma comunidade 

deliberante.18 

Do ponto de vista de Ost,19 o juiz do Estado Democrático de Direito é um juiz 

Hermes,20 o Deus da pacificação, um intérprete, um porta-voz do direito, um ver-

dadeiro agente fomentador da comunicação intersubjetiva em busca do consenso. 

Portanto, como modelo de gestão do processo, a cooperação rejeita a juris-

dição como polo metodológico do processo civil, ângulo de visão evidentemente 

unilateral do fenômeno processual, privilegiando em seu lugar a própria ideia de 

processo como centro de sua teoria, concepção mais pluralista e consentânea à 

feição democrática do Estado Constitucional.21 

Com efeito, na pós-modernidade, o processo representa o mini locus para a 

sempre inacabada construção cotidiana da democracia substancial e, nessa mirada, 

o processo cooperativo, expungindo qualquer caracter de paternalismo, insta as 

partes que se dispam de toda sorte de máscaras, cada qual disposta a assumir 

livre e responsavelmente posições legítimas e consentâneas à concretização de 

direitos fundamentais.22 

17 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. I. Tradução: Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 39.

18 LUCHI, José Pedro. A racionalidade das decisões jurídicas segundo Habermas. Ajuris: Revista da Associação 
dos Juízes do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ano XXXIV, nº 107, p. 157-170, set. 2007.

19 OST, François et al. Júpiter, Hércules, Hermes: tres modelos de juez. Doxa, v. 14, p. 169-194, 1993.
20 A partir da construção de Ost, Gabriela Maia Rebouças bem coloca que “auspiciosa, também, e encantadora 

é a figura do juiz Hermes elaborada por François Ost. Um juiz mediador, a princípio, um juiz mensageiro, cuja 
tarefa não é hercúlea, como o de Dworkin. Mas que se reconhece no seio de uma hermenêutica circular, 
que é o ser mesmo da linguagem. Que nos joga em movimento e nos obriga a mediar passado e presente 
e nos lançar em futuro incerto, em um horizonte aberto de possibilidades, e móvel” (REBOUÇAS, Gabriela 
Maia. Tramas entre subjetividades e direito: a constituição do sujeito em Michel Foucault e os sistemas 
de resolução de conflitos. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012. p. 136).

21 Em sentido contrário ao aqui exposto, a partir de uma concepção nominada de garantista, Glauco Gumerato 
Ramos propõe uma inversão na ordem da trilogia estrutural do estudo do direito processual. Segundo ele, 
“através do exercício da ação (liberdade) será formado o processo (garantia) que viabilizará a atuação 
legítima da jurisdição (poder). Desdobra-se, pois, em um imperativo lógico que a sequência da exposição 
e da contextualização do trinômio fundamental somente pode ser ação-processo-jurisdição. Seria uma 
decorrência lógica – derivada da própria natureza das coisas – e adequada ao ambiente republicano em 
que convivem o indivíduo, a sociedade civil e o Estado, como consequência da própria estrutura jurídica 
estabelecida pela Constituição” (RAMOS, Glauco Gumerato. Proceso jurisdiccional, república y los institutos 
fundamentales Del derecho procesal. Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro, Belo Horizonte, 
ano 22, n. 88, p. 251-272, out./dez. 2014).

22 Em passagem inesquecível, Habermas rememora que: “A justificação da existência do Estado não se encontra 
primariamente na proteção de direitos subjetivos privados iguais, mas sim na garantia de um processo 
inclusivo de formação da opinião e da vontade políticas em que cidadãos livres e iguais se entendem acerca 
de que fins e normas correspondem ao interesse comum de todos. Dessa forma espera-se dos cidadãos 
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Aliás, nessa perspectiva, a eficácia direta das garantias fundamentais impõe 

um juiz tolerante e partes que se comportem com lealdade. 

Em necessário arremate, o processo deve ser encarado atualmente como 

o produto da cooperação entre partes e o Estado-Juiz, na realização dos direitos 

fundamentais e na garantia do processo justo, o qual, decididamente, não pode 

desconsiderar a força jurígena da liberdade das partes. 

Ou seja, busca-se enxergar o processo não somente em sua dimensão técnica 

e de eficiência, de estrutura formal de construção dos provimentos, realizada em 

simétrica paridade de armas,23 mas também como estrutura de legitimação e formação 

dos provimentos, balizada por princípios processuais constitucionais dinâmicos, o 

que permitirá um controle formal e material das decisões e fornecerá os elementos 

constituídos de seu conteúdo, mediante o fluxo discursivo de todos os participantes. 

2  Procedimentos probatórios autônomos: ainda medidas 
cautelares?24 

Feito o necessário introito, impõe-se neste momento traçar um breve panorama 

comparativo entre as topologias inseridas no revogado Código de Processo Civil de 

1973 e na novel legislação processual civil, tudo com vistas a posteriormente com-

provar que as demandas probatórias autônomas, tal como reguladas pelos artigos 

381 a 384 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), decididamente 

não mais ostentam qualquer natureza cautelar. 

Iniciando, pois, a necessária empreitada, mister observar que o CPC/1973 

insere(ia) as demandas probatórias autônomas (produção antecipada de prova, 

exibição e justificação) em seu Livro III (Do Processo Cautelar), Capítulo III (Dos 

Procedimentos Cautelares Específicos). A exibição é regulada na Seção V (arts. 

844 a 855); a produção antecipada de prova, na Seção VI (arts. 846 a 851); e, 

por seu turno, a justificação encontra sua correlata normatização na Seção IX (arts. 

861 a 866). 

republicanos muito mais do que meramente orientarem-se por seus interesses privados” (HABERMAS, 
Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Cit., p. 39-53). 

23 FAZZALARI, Elio. Diffusione del processo e compiti della dottrina. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura 
Civile, Milano: Giuffrè, n. 3, p. 861-880, 1958. 

24 CABRAL, Antonio do Passo. Os efeitos processuais da audiência pública. Revista de Direito do Estado, v. 2, 
p. 120-135, 2006. Tomando por base o modelo processual pátrio revogado, bem como as clássicas lições 
de Moacyr Amaral Santos, esclarece Antonio do Passo Cabral que, no Brasil, assim como em muitos outros 
países, as medidas probatórias preparatórias tradicionalmente são baseadas em juízo de cautelaridade, 
o que deriva da origem histórica de institutos destinados à busca de produção antecipada de prova (ad 
perpetuam rei memoriam). Deve-se verificar a presença do periculum in mora, havendo necessidade de 
justificar a utilidade da prova no processo principal a ser ajuizado (p. 210).
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Como visto, para a revogada codificação processual, ao menos topografica-

mente, as demandas probatórias autônomas são (eram) consideradas espécies 

do gênero processo cautelar. 

O processo cautelar, tido como um tertium genus (ao lado das atividades 

cognitiva e executiva, tripé a compor classicamente a forma de exteriorização da 

atividade jurisdicional estatal), é o remédio prescrito para garantir a preservação 

de determinadas situações sem as quais restaria frustrado o provimento de mérito 

nos processos de conhecimento e de execução. 

Valendo-se dessa assertiva, extrai-se como característica do provimento cautelar 

a provisoriedade, porque os efeitos do provimento cautelar tendem a desaparecer 

quando protegido o interesse substancial ou mesmo quando rejeitada a pretensão 

vertida no processo de conhecimento ou de execução. 

Para alguns, ainda, o principal marco distintivo do processo cautelar seria a 

instrumentalidade, já que se desenvolve a serviço de um processo definitivo.25 De 

outro lado, fala-se em sumariedade à razão de que o processo cautelar se justifica 

pela urgência, exigindo-se uma cognição rarefeita e menos profunda.26 Contudo, 

a principal característica das medidas probatórias autônomas é justamente o que 

as diferencia das demais espécies cautelares (segundo a dicção do revogado 

CPC/73), o que nos leva a crer que tais demandas integram um grupo diferenciado 

dentre as demais. 

Embora inclusas no gênero, quer parecer que as demandas probatórias visam 

assegurar situações processuais específicas, enquanto as demais resguardam o 

interesse substancial, entendido como núcleo da situação subjetiva favorável.27 

Melhor nos parece, portanto, que se trata de ações procedimentalmente 

cautelares (em contraposição às substancialmente cautelares), na expressão 

elaborada por Calmon de Passos.28 

25 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao estudo sistemático dos procedimentos cautelares. Campinas: Servanda, 
2000. p. 41. 

26 COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado. La tutela cautelare in Italia: profili sistematici e riscontri comparativi. 
Rivista de Diritto Processuale, 1990, p. 965. 

27 Assim em CALVOSA, Carlo. La tutela cautelare (profilo sistematico). Unione Tipografico – Editrice 
Torinese, 1963, p. 233-234, diferenciando interesse sostanziale e interesse processuale e afirmando a 
excepcionalidade das medidas de asseguração da prova no rol das medidas cautelares típicas. Da mesma 
forma, SALVANESCHI, Laura. I provvedimenti de istruzione preventiva. Rivista de Diritto Processuale, 
1998, p. 801. Com outras palavras, mas demonstrando entendimento parecido, Chiara Besso, tratando 
dos institutos da istruzione preventiva e do sequestro giudiziario di prove, ensina que “il provvedimento è 
diretto a garantire non l’utilità della futura regolamentazione del raporto sostanziale, ma l’effettività della 
futura conscenza dei fatti controversi da parte del giudice di merito” apud BESSO, Chiara. La prova prima 
del processo. Torino: G. Giappichelli, 2004. p. 7.

28 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao código de processo civil. v. 10. tomo I. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1984. p. 32.
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Nessa toada, a alocação topológica das medidas probatórias autônomas no 

Livro III do Código Buzaid demonstra a manifesta intenção do legislador processual 

de 1973 em enxertar tais medidas na categoria das cautelares, atribuindo a elas, 

portanto, a função de assegurar a eficácia de outro processo. 

Em outras palavras, tal como desenhados pela lei processual revogada, os 

procedimentos probatórios prévios foram destinados a neutralizar os efeitos ma-

léficos do tempo sobre o processo – havendo, portanto, necessidade de que se 

demonstrem – ou, pelo menos, se afirmem – os clássicos pressupostos cautelares 

do fumus boni iuris e do periculum in mora para a sua concessão. 

Nessa linha de ideias, sob os auspícios do Código Buzaid, para que se instau-

rasse um procedimento probatório anterior ao processo, via de regra, necessitar-se-ia 

demonstrar a existência de uma situação que mereça ser acautelada, ou seja, de 

que há um perigo de que a produção de provas na fase própria do processo de 

conhecimento reste inviabilizada. 

Vinculavam-se, desta feita, tais procedimentos aos mesmos pressupostos 

exigidos para a concessão de qualquer outra medida cautelar, sem atentar para 

as suas peculiaridades. 

Todavia, essa exigência para a concessão das medidas em comento não 

se conformava com a tendência verificada nos demais países, tanto os da tra-

dição da civil law como os da common law, bem como com as novéis e inéditas 

disposições encartadas na Lei nº 13.105/15 (novo Código de Processo Civil). É 

o que se passa a demonstrar, de modo a completar o cotejo analítico das linhas 

acima anunciado. 

Nessa perspectiva, sobreleva-se apontar aprioristicamente se o novo Código 

de Processo Civil alterou em seu corpo o locus topográfico das medidas probatórias 

autônomas. 

De início, imperioso pontificar que o CPC/2015 extinguiu “o processo cautelar” 

autônomo, tal como regulado no Livro III do CPC/73, entendido como sendo uma 

atividade objeto de autuação e tramitação específicas e que componham autos 

próprios. 

Por óbvio, o CPC/2015 não extinguiu – e nem poderia – as pretensões de 

natureza cautelar, vez que, ladeadas pelas tutelas antecipatórias, se perfazem 

em técnicas processuais de abrandamento dos efeitos perniciosos do tempo no 

processo. 

Nessa trilha, o novo Código de Processo Civil, em seus artigos 300 a 310, 

unifica o regime das tutelas provisórias satisfativas e cautelares sob a etiqueta “Da 

Tutela de Urgência”. Tais tutelas serão apresentadas e conhecidas nos mesmos 

autos da atividade principal. 
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Em sendo assim, a parte poderá veicular um pedido de tutela de urgência 

de natureza antecipada em caráter antecedente e, naqueles autos, se seguirá a 

atividade principal, se for o caso (art. 303, §1º). 

De igual modo, havendo uma atividade principal que necessite ser instrumen-

talizada por uma tutela de urgência de natureza cautelar, tal pleito cautelar será 

formulado nos mesmos autos em que tramita o pedido principal (art. 308). 

Destarte, o CPC/2015 institucionaliza, de uma vez por todas, o denominado 

“sincretismo processual”. Isto é, em uma única relação processual, corporificada 

nos mesmos autos, o Estado-Juiz desenvolverá as atividades de cognição, cautelar 

e de execução. 

Por si só, a extinção do processo cautelar autônomo já confere pistas de 

qual foi a opção da Lei nº 13.105/15 no que pertine à consequente inserção 

topográfica das demandas probatórias autônomas e correlata definição de 

natureza jurídica. 

Nesse ritmo argumentativo, o novel diploma processual inseriu as demandas 

probatórias autônomas em sua Parte Especial, Livro I (Do Processo de Conhecimento 

e do Cumprimento de Sentença), Capítulo XII (Das Provas). 

A produção antecipada de prova vem regulada na Seção II, artigos 381 a 383, 

os quais serão objeto de minudenciada análise no próximo tópico. Por seu turno, 

a exibição de documento ou coisa possui sua disciplina legal albergada na Seção 

VI, artigos 396 a 404.29 

E a justificação? Terá o novel legislador se esquecido de tal instituto? Pensamos 

que a resposta a tais indagações é necessariamente negativa. A uma, por conta 

da expressa previsão contida no §5º do art. 381, o qual dispõe que: “Aplica-se o 

disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou 

relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, 

em petição circunstanciada, a sua intenção”. 

29 Segundo Alexandre Câmara, a exibição de documento ou coisa, tal como regulada pelo NCPC, não ostenta 
qualquer autonomia, tratando-se de mero incidente processual. Tanto por isso não pode ser jungida à 
classe dos procedimentos probatórios autônomos, objeto deste singelo ensaio. Na esteira das lições 
do eminente desembargador fluminense, “trata-se de mero incidente processual, e não de um processo 
autônomo. Basta ver que a lei processual, muito claramente, estabelece que o requerimento de exibição é 
resolvido por decisão (arts. 400 e 402), e não por sentença. Este incidente de exibição pode ser provocado 
por qualquer das partes, que pode dirigir o pedido de exibição em face da parte adversária ou de terceiro 
que tenha consigo a coisa ou o documento a ser exibido. E o procedimento do incidente varia conforme o 
pedido seja dirigido contra a outra parte ou contra terceiro” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo 
Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. p. 244). 
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A duas, na ótima companhia de Didier Jr.,30 em razão da unificação dos 

procedimentos probatórios autônomos,31 com a fusão da produção antecipada de 

prova e da ação de justificação, tal como haviam sido reguladas pelo CPC/73.32 

Nos dizeres do eminente mestre baiano, a doutrina postulava essa fusão há 

tempos, em razão da superposição que havia entre os procedimentos – a produção 

antecipada de prova (CPC/73) servia à prova testemunhal, mas pressupunha ur-

gência; a justificação apenas servia à prova testemunhal e dispensava a urgência. 

Cuidou-se, pois, de simplificação procedimental a merecer aplausos (em face 

da unificação das vias procedimentais para a produção antecipada de prova). Com 

efeito, a nova posição topográfica dos procedimentos probatórios autônomos33 já 

indica que eles não ostentam qualquer natureza cautelar. 

Ademais, a partir da definição de suas características nucleares, evidencia-se 

que eles se desvinculam do requisito da urgência, caminhando, pois, para a con-

sagração de lege lata do direito autônomo à prova.34 35 

30 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: 
Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 17. ed. Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2015. p. 141-142. 

31 A unicidade da ação probatória autônoma é, inclusive, referenciada por Flávio Luiz Yarshell, ao bem es-
clarecer que, “a rigor, a determinação desses ‘canais’ seria desnecessária diante do reconhecimento da 
premissa já mencionada. Nesse assunto, a mesma atipicidade que marca o direito de ação – e que, não 
custa relembrar, também é característica do direito de provar – deve também se estender ao direito à 
prova. Por outras palavras, e para empregar raciocínio centrado na visão e terminologia mais corriqueiras 
(embora com menor rigor científico), há – ou bastaria que houvesse – apenas uma ‘ação probatória’ autô-
noma. As diferentes disposições legais a respeito podem e devem ser entendidas como regulamentadoras 
de temas como competência, processo e procedimento, inclusive de forma a adequar a atuação estatal 
às peculiaridades da prova a ser produzida antecipadamente e – por que não? – do direito material ao 
qual está relacionada a providência de instrução. Portanto, só com esse alcance é que se pode falar em 
diferentes ‘ações probatórias’ autônomas” (YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito 
da urgência e direito autônomo à prova. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 415-416). 

32 Daniel Assumpção Neves ressalta a incongruência da mantença autônoma dos institutos da produção 
antecipada de prova e da justificação, tal como delineados pelo CPC/73, diante da constatação de que, em 
hipóteses de produção de prova testemunhal, há regimes distintos sem qualquer fundamento diferenciador 
que os legitime e lhes dê sustento. Para a mesmíssima hipótese, a justificação autônoma independe da 
demonstração de urgência, bastando a demonstração de sua utilidade prática, o que não ocorre com a 
produção antecipada de prova (NEVES, Daniel Assumpção. Ações Probatórias Autônomas. São Paulo: 
Saraiva, 2008. p. 353). 

33 De acordo com Alexandre Câmara, o gênero demandas probatórias autônomas possui as seguintes espécies: 
a) demanda cautelar de asseguração de prova; b) demanda de descoberta (discovery ou disclosure) da 
prova; c) arrolamento de bens; d) justificação. CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit., p. 237.

34 Sobre o tema, no âmbito nacional, por todos, YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito 
da urgência e direito autônomo à prova. São Paulo: Malheiros, 2009. Em terra estrangeira, BESSO, Chiara. 
La prova prima del processo. Torino: G. Giappichelli, 2004.

35 Uma das facetas procedimentais da autonomia do direito à prova se apresenta na ausência de prevenção 
do juízo perante o qual se processa a demanda probatória autônoma para fins de conhecimento da eventual 
demanda que se venha a propor com esteio na prova colhida, ex vi o disposto no art. 381, §3º, do NCPC.
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Dissecando a respectiva natureza jurídica, Didier Jr.36 afirma que o processo 

autônomo de produção antecipada de prova é de jurisdição voluntária, pouco im-

portando o potencial conflito quanto à existência do direito à prova. 

Jurisdição voluntária, pois, repise-se, inexiste necessidade de afirmação do 

conflito em torno da produção da prova. 

Por fim, com vistas a decididamente afastar a natureza cautelar do ditos pro-

cedimentos cautelares autônomos, mister se incursionar especificamente sobre a 

hipótese albergada no art. 381, inciso I, do novo Código de Processo Civil, uma vez 

que sempre se imprimiu o timbre da cautelaridade à clássica prova ad perpetuam 

rei memoriam. 

A produção antecipada de prova, tal como outrora regulada pelos artigos 846 

a 851 do revogado Código de Processo Civil de 1973, tencionava assegurar a prova 

quando fundadas eram as razões a indicar que a sua produção no momento em tese 

oportuno – a fase instrutória do processo de conhecimento – restaria prejudicada 

pelo decurso do tempo. 

Como cediço, durante a fase instrutória do processo, são praticados pre-

dominantemente37 atos que guardam como traço de semelhança a finalidade de 

constituir provas. 

Provas recaem sobre fatos controvertidos, e a sua constituição nos autos 

da ação de conhecimento destina-se, em última análise, a influenciar o julgador 

no exercício de formação de sua convicção, por meio de uma atividade dialética 

essencialmente dinâmica que permeia todo o iter iniciado com o requerimento da 

prova e finalizado com a valoração do seu resultado. 

Com estribo em tal conceituação, pode-se dizer que a produção antecipada de 

prova cumpre a função da fase probatória, mas em momento anterior, de maneira 

que a prova fica a salvo do perigo representado pelo tempo.38 Trata-se de autêntica 

antecipação do momento tipicamente instrutório do processo de conhecimento e, 

nessa vereda, divergindo de doutrina majoritária39 formada no seio do revogado 

36 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: 
Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 17. ed. Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2015. p. 138.

37 Predominantemente e não exclusivamente. O alerta oportuno é dado por José Carlos Barbosa Moreira. 
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 5.

38 Nas palavras de José de Moura Rocha, a produção antecipada de prova “assegura a eficácia ou o resultado 
de alguma etapa processual”, nisto diferenciando-se das medidas assecuratórias do processo. ROCHA, 
José de Moura. Produção antecipada de prova. Revista de Processo, n. 20, out./dez. 1980, p. 56. 

39 Por todos, THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo cautelar. 11 ed. São Paulo: Edição Universitária de 
Direito, 1989. p. 304. Segundo o eminente autor mineiro: “A ação antecipatória é genuinamente cautelar, 
quando movida em caráter preparatório, pois satisfaz à necessidade emergencial de evitar ou superar o 
perigo de se tornar impossível ou deficiente a produção da prova se se tiver de aguardar a propositura da 
ação principal e a chegada da fase probatória normal”.
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CPC/73, tem-se que a produção antecipada de prova possui por escopo a evitação 

da lesão ao direito à produção da prova e, por tal razão, tem caráter inibitório.40 

Em igual direção, Didier Jr. e Braga41 pontificam que a produção antecipada de 

provas e a justificação se perfazem em medidas satisfativas do direito autônomo 

à prova, realizado em procedimento típico de jurisdição voluntária. 

Como visto, sob o regime da novel legislação processual, quer seja em razão 

de sua alocação topográfica, quer seja em face da sua natureza, as demandas 

probatórias autônomas não se perfazem em medidas cautelares.42 

3  A autonomia do direito à prova reconhecida pelo novo 
Código de Processo Civil. Acertamento fático e fomento  
ao consenso 

Nesta seção, chega-se, enfim, ao momento fulcral deste singelo escrito. 

Com louvável ineditismo, os incisos II e III do art. 381 do novo Código de 

Processo Civil43 trazem em seus enunciados normativos claras possibilidades de 

quebras paradigmáticas. 

Nessa rota, o primeiro deles prevê a antecipação da prova quando esta puder 

viabilizar a solução do conflito pela autocomposição ou outro meio, medida de todo 

consonante sistemicamente com a busca de soluções adequadas e não exclusivamente 

judicializadas para a composição do conflito de interesses44 (art. 3º, §3º, do NCPC). 

Estimula-se, portanto, a propositura da ação probatória autônoma, na espe-

rança de que a prova produzida fomente as partes a resolverem o conflito de forma 

consensual, de modo a descortinar um verdadeiro meio “alternativo” (adequado) 

de resolução de conflito. 

40 DIDIER JR., Fredie et al. Op. cit., p. 140. 
41 Segundo os ínclitos autores, “a visão que parece mais apropriada, entretanto, é no sentido de que ambas 

as medidas – produção antecipada de provas e justificação – não são propriamente cautelares e não 
pressupõem, necessariamente, a demonstração do perigo da demora (urgência) para serem admissíveis. 
São, pois, satisfativas do chamado direito autônomo à prova, direito este que se realiza com a coleta da 
prova em típico procedimento de jurisdição voluntária” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno. Ações 
probatórias autônomas: produção antecipada de prova e justificação. Revista de Processo, São Paulo, vol. 
218, abr. 2013, p. 13).

42 Em sentido contrário parece se inclinar Alexandre Câmara ao pontificar que a primeira modalidade de 
demanda probatória autônoma a ser contemplada no NCPC é a demanda cautelar de asseguração de prova 
(art. 381, I) (CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit., p. 237).

43 Art. 381 do NCPC. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) II - a prova a ser 
produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; 
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

44 MACHADO JUNIOR, Dario Ribeiro. Novo Código de Processo Civil: Anotado e Comparado: Lei nº 13.105, de 
16 de março de 2015. Dario Ribeiro Machado Junior e outros. Coordenação Paulo Cezar Pinheiro Carneiro 
e Humberto Dalla Bernardina de Pinho. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 220.

RPGM_01_MIOLO.indd   483 22/09/2022   16:09:20



484 RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 471-499, jul. 2021/jun. 2022

BRUNO DE Sá BARCELOS CAVACO

Em tal espécie, não se pressupõe urgência, muito menos o risco de que a 

prova não possa ser produzida futuramente. 

Portanto, não há cautelaridade (referibilidade a um direito acautelado), re-

velando-se o processo autônomo de produção antecipada de prova em autêntico 

exemplo de jurisdição voluntária, conforme já grifado linhas acima. 

Por seu turno, o inciso III abrange a hipótese de a produção antecipada de 

prova justificar ou evitar a propositura da demanda. Abre-se, assim, o flanco de 

aquele que pretende ajuizar uma ação verificar de forma antecipada se os fatos 

que pretende provar como estribo de sua pretensão realmente servem de substrato 

idôneo para o pedido. 

Tal substrato probatório mínimo perpassa pela definição precisa dos fatos, 

bem como a identificação e a revelação do conteúdo das provas que a eles corres-

pondam. A partir de tal aferição, poderá o interessado concluir que não se afigura 

aconselhável a propositura da demanda, evitando, de tal modo, o ajuizamento de 

uma pretensão veramente descabida. 

Conforme salientado por Didier Jr.,45 aqui há o reforço democrático de que 

as provas não têm como único destinatário a figura do magistrado, vez que as 

partes, como coprodutoras da norma a ser construída, também se mostram aptas 

ao recebimento e valoração da carga probante. 

Afinal de contas, o direito à prova é um desdobramento da garantia constitu-

cional do devido processo legal,46 a qual se projeta para o exercício da ação e da 

defesa, por meio do contraditório. 

Nesse sentido, fomenta-se a produção antecipada da prova em tais hipóteses 

a fim de se obter um suporte fático-probatório mínimo para a deflagração de uma 

ação futura ou a formação estratégica de que tal demanda seria deveras inviável. 

Para um olhar desapercebido e descomprometido, tais disposições normativas 

parecem dizer pouca coisa. 

Ledo engano! 

Na trilha de forte e clara tendência percebida no estrangeiro,47 tais enunciados 

inauguram um inédito sistema no âmbito do processo civil brasileiro, permitindo a 

criação e o desenvolvimento de instrumentos destinados à colheita de provas em 

momento pré-processual, desvinculados do requisito do periculum in mora. 

45 DIDIER JR., Fredie et al. Op. cit., p. 140.
46 Por todos, CAMBI, Eduardo. Direito constitucional à prova no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2001.
47 Não se pode olvidar, contudo, do sempre pertinente e atual alerta de Barbosa Moreira no sentido de que 

a mera importação de modelos estrangeiros nem sempre resulta em ganhos efetivos, dada as diferenças 
estruturais e conjunturais dos ordenamentos exportadores e importadores. In: BARBOSA MOREIRA, José 
Carlos. O futuro da justiça: alguns mitos. Temas de Direito Processual, Oitava Série. São Paulo: Forense, 
2004. p. 7-10. 
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A detectada tendência se inclina no sentido de utilizar as medidas probatórias 

com vistas à certificação fática, o que se obtém por intermédio de um compartilha-

mento de informações entre os litigantes. 

Acredita-se, nesse particular, que o compartilhamento de todo o arsenal de 

informações importantes para o deslinde de uma controvérsia favorece o consenso 

e, por via de consequência, o desafogamento das instâncias judiciárias.48 

Destarte, a justificação principal para a instauração de tais procedimentos 

prévios reside no acertamento ou certificação dos fatos.49

Em tal momento pré-processual, permite-se às partes (imbuídas de um espírito 

cooperativo, cfr. tópico 1) a antevisão da amplitude vertical e horizontal da contro-

vérsia e, assim, as reais e subjacentes possibilidades de êxito em futura demanda. 

A outro giro, a certificação fática edifica eficaz meio de fomento ao consen-

so, na medida em que reduz o espaço para elucubrações sobre a ocorrência de 

determinados fatos, de modo a desestimular as partes a enfrentarem os custos e 

demais revezes de um processo judicial. 

Nesse diapasão, não se pode olvidar que, a partir do momento em que as 

partes têm a oportunidade de conhecer as “armas” do seu adversário, são levadas a 

traçar suas estratégias processuais valendo-se de um arsenal maior de informações. 

Isto é, a partir da efetiva ciência do material probatório disponível ao adversário, as 

partes podem traçar uma avaliação estratégica de êxito em demanda judicial futura.

Partindo de novas premissas, é natural que vislumbrem novas possibilidades. A 

certificação dos fatos cumpre a função de apresentar um panorama completamente 

novo, um horizonte absolutamente desconhecido até então e, diante desse novo 

cenário, a deflagração de um processo judicial nem sempre se apresenta como 

a melhor alternativa. É porque, neste caso, os litigantes são levados a repensar 

suas reais chances, momento em que permite antever se os êxitos possíveis e/

ou prováveis “pagam” os “custos” de um processo. Isto é, conhecedor da real 

amplitude de suas pretensões, aquele litigante contumaz e açodado, por meio dos 

procedimentos probatórios autônomos, poderá ponderar com maior solidez e agilida-

de os revezes de toda sorte que poderá sofrer com a instauração e julgamento do 

futuro processo, com o que se sentirá motivado à obtenção da solução negociada. 

Por tal fundamento, não raras as vezes, o autor pode se convencer de que 

mais vale desistir da demanda para não ser condenado ao pagamento dos ônus 

48 BESSO, Chiara. La prova prima del processo. Torino: G. Giappichelli, 2004. p. 17. A título de exemplo, 
Chiara Besso noticia percentuais baixíssimos de demandas que efetivamente alcançam a fase do trial nos 
Estados Unidos e na Inglaterra.

49 CABRAL, Antonio do Passo. Op. cit., p. 209.
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sucumbenciais, enquanto o réu pode ser levado a crer que sua defesa é infundada 

e um acordo se apresenta como alternativa mais vantajosa. 

Em outras palavras, a produção da prova em momento pré-processual possi-

bilita às partes uma melhor apreciação das chances e dos riscos decorrentes do 

ajuizamento de uma ação ou do oferecimento de peça de resistência. 

A antevisão estratégica aqui desponta, pois, como grande funcionalidade 

subjacente ao acertamento fático propiciado pelos procedimentos probatórios 

autônomos. Ou seja, o conhecimento mais célere das alegações e provas detidas 

por cada uma das partes possibilita que elas avaliem de forma mais rápida as 

chances de sucesso ou fracasso, além de propiciar uma melhor preparação do 

processo nas hipóteses em que ele não puder ser evitado.

Em tais situações, parece evidente que o câmbio antecipado de informações 

e provas facilitará a administração do futuro processo ao melhor delinear a posição 

das partes no subjacente conflito, bem como no que concerne à precisa delimitação 

do objeto litigioso e, ainda, em relação às provas que eventualmente precisarão 

ser produzidas. 

Tudo isso aponta seguramente para uma cognição judicial mais adequada, 

descortinando-se inequivocamente como meio concretizador do dever de cooperação 

das partes para com a administração da justiça. 

Por essas e outras razões, merece aplausos a consagração pelo novo Código 

de Processo Civil do direito autônomo ao prova, descortinada com a inconteste 

desvinculação dos procedimentos probatórios autônomos ao requisito da urgência. 

Em outro flanco, a autonomia do direito à prova se demonstra com a ausên-

cia de instrumentalidade hipotética (sem vinculação de instrumentalidade a um 

processo dito principal), referibilidade e acessoriedade das demandas probatórias 

autônomas.50 

Ainda há que se registrar a projeção da autonomia dos procedimentos proba-

tórios em comento para o campo eminentemente processual, tal como se infere 

da acertada redação constante do §3º do art. 381 do NCPC.51 

Ao cabo deste tópico, é de se edificar que os procedimentos autônomos em 

análise alastram sua eficácia probatória em relação ao acertamento de fatos que 

embasem a demanda judicial eventualmente instaurada ou, mesmo, a evitação 

da litigância, com o estímulo à efetivação do consenso em sede pré-processual. 

50 YARSHELL, Flávio Luiz. Op. cit., p. 310. Sobre o tema, Yarshell alude que “o direito autônomo à produção 
da prova, de forma não diretamente vinculada ao pleito de declaração do direito material e ao processo 
instaurado para esta finalidade”.

51 Art. 381, §3º: A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha 
a ser proposta. Em igual sentido, v. Súmula nº 263, TFR – “a produção antecipada de provas, por si só, 
não previne a competência para a ação principal”. 
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Com efeito, não se pode perder de vista que, em hipóteses de judicialização 

do conflito, o compartilhamento do arsenal fático qualificará a carga probatória 

da prova produzida em sede pré-processual, primando, pois, em via reflexa, pelos 

princípios da duração razoável do processo e economia processual.52

4 Giro pelo mundo 

Conforme anteriormente enunciado, há uma robusta tendência percebida 

nos ordenamentos alienígenas ocidentais, com clara inspiração anglo-saxã,53 no 

estabelecimento e desenvolvimento de instrumentos pré-processuais destinados 

à colheita de provas, desvinculados do requisito do periculum in mora, com alvos 

determinados no acertamento fático e no fomento ao consenso. 

Iniciemos, pois, uma rápida análise das principais ordenações estrangeiras que 

atualmente preveem os procedimentos probatórios autônomos como instrumentos 

de desestímulo à litigância e fomento à conciliação. 

4.1 Estados Unidos e Inglaterra 

Na experiência anglo-saxã, os institutos da discovery (EUA) e da disclosure 

(Inglaterra) são simbolicamente sintetizados pela clássica expressão cards on the 

table approach. Ou seja, pautam-se no desvendamento pelas partes das provas e 

trunfos de que dispõem antes da fase do trial, em uma concretização da cooperação 

entre as partes, as quais são vistas como corresponsáveis pela administração da 

justiça. 

Nesse ritmo, especificamente nos Estados Unidos da América, tudo indica que 

a inserção da discovery no ordenamento norte-americano consistiu em uma tentativa 

do legislador das Federal Rules em promover o intercâmbio de informações entre 

os litigantes, guardado o dever de cooperação e colaboração (sendo amplas as 

possibilidades sancionatórias54 em desfavor das partes e/ou de seus advogados 

52 Como exemplo, a disposição normativa inserta no art. 427 do Código de Processo Civil, in verbis: “O juiz 
poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as 
questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes”.

53 Nesse sentido, Nicolò Trocker anota que: “Dicevo della tendenza degli ordenamenti processuali moderni 
a prefigurare forme di preliminary discovery e di facilitare scambio di ‘informazione’ tra le parti in fase pre-
processuale anche per promuovere la composizione stragiudiziale delle liti”. TROCKER, Nicolò. La Formazione 
Del Diritto Processuale Europeo. Torino: G. Giappichelli, 2012. p. 333.

54 A partir da experiência norte-americana da discovery pré-processual, colhe-se o teor da Regra 68 das Federal 
Rules of Civil Procedure, o qual impõe que a parte que não aceitara o acordo arque com as custas processuais 
caso o resultado do processo não iguale ou supere o que lhe adviria da proposta recusada. Rule 68. Offer 
of Judgment. (a) MAKING AN OFFER; JUDGMENT ON AN ACCEPTED OFFER. At least 14 days before the date 
set for trial, a party defending against a claim may serve on an opposing party an offer to allow judgment on 
specified terms, with the costs then accrued. If, within 14 days after being served, the opposing party serves 
written notice accepting the offer, either party may then file the offer and notice of acceptance, plus proof 
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na hipótese de procederem de má-fé no desenvolvimento da discovery), e, assim, 

estimular a composição do conflito.55 

Tal modelo, como se sabe, inspirou, anos mais tarde, a modificação dos 

sistemas europeus. 

A previsão original das Federal Rules, entretanto, não passou incólume ao 

longo dos anos. Uma primeira reforma, promovida nos anos de 1980 e 1983, 

incorporou à discovery a noção de proporcionalidade, de modo que a amplitude 

do procedimento fosse proporcional à real necessidade apresentada pelo caso 

concreto, ao valor envolvido na controvérsia, à capacidade econômica das partes 

e à relevância da questão objeto da pretensão. 

Ademais e seguindo-se uma inequívoca tendência publicista observada ao longo 

do globo na época, promoveu-se uma ampliação dos poderes dos juízes, fazendo 

deslocar para estes a organização da fase pré-julgamento, o que até então ficava 

a cargo dos advogados, predominantemente. 

A segunda reforma, implementada em 1993, notabilizou-se por exigir uma 

aferição de proporcionalidade sobre a própria discovery, exigindo que sua instauração 

ficasse condicionada a um juízo positivo de utilidade pelo magistrado. 

Outrossim, o procedimento passou a ser delimitado por um número máximo 

dos meios de “descobrimento”. Contudo, a modificação mais importante desse 

segundo movimento se deu no sentido de obrigar a parte a apresentar o elenco 

de documentos e das possíveis testemunhas, independentemente de requisição 

da outra parte. 

Uma terceira reforma entrou em curso em 2000, alterando o padrão de rele-

vância dos meios de discovery – a relevância genérica do meio cedeu lugar a uma 

aferição da relevância de forma mais específica, à luz das circunstâncias concretas 

dos fatos, tal como afirmados pelas partes.56 

Portanto, com esteio na aplicação da cooperação, a utilização da discovery 

impõe às partes o dever de apresentar todos os documentos que detêm, evitando-se, 

assim, surpresas e a assunção de comportamentos contraditórios pelos envolvidos. 

of service. The clerk must then enter judgment. (b) UNACCEPTED OFFER. An unaccepted offer is considered 
withdrawn, but it does not preclude a later offer. Evidence of an unaccepted offer is not admissible except 
in a proceeding to determine costs. (c) OFFER AFTER LIABILITY IS DETERMINED. When one party’s liability 
to another has been determined but the extent of liability remains to be determined by further proceedings, 
the party held liable may make an offer of judgment. It must be served within a reasonable time—but at 
least 14 days— before the date set for a hearing to determine the extent of liability. (d) PAYING COSTS 
AFTER AN UNACCEPTED OFFER. If the judgment that the offeree finally obtains is not more favorable than 
the unaccepted offer, the offeree must pay the costs incurred after the offer was made. (As amended Dec. 
27, 1946, eff. Mar. 19, 1948; Feb. 28, 1966, eff. July 1, 1966; Mar. 2, 1987, eff. Aug. 1, 1987; Apr. 
30, 2007, eff. Dec. 1, 2007; Mar. 26, 2009, eff. Dec. 1, 2009). Disponível em: www.uscourts.gov/file/
rules-civil-procedure. Acesso em: 02 out. 2015. 

55 BESSO, Chiara. Op. cit., p. 78-79.
56 BESSO, Chiara. Op. cit., p. 125-129.
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Por sua vez, a experiência inglesa no que concerne à disclosure se encontra 

delineada pelas civil procedure rules, produto do paradigmático relatório elaborado 

pelo magistrado Lord Woolf.57 

Em apertada síntese, a disclosure possibilita que cada parte apresente uma 

lista de documentos, permitindo-se ao potencial adversário examiná-la e obter 

cópias.58 No exercício do case management, o juiz pode se pronunciar para limitar 

a informação a um documento específico ou a um grupo de documentos, havendo, 

ainda, a possibilidade de o juiz intimar as partes para que esclareçam as informa-

ções adicionais que considere relevantes. 

Também por meio dos written statements, semelhantes às declarações 

escritas de testemunhas, infere-se a intenção de propiciar às partes um amplo 

conhecimento das possibilidades concretas do litígio, de maneira a evitar surpre-

sas no curso do eventual e futuro processo. Há, nesse sentido, clara mitigação 

da oralidade característica da discovery norte-americana, muito em decorrência 

da discricionariedade conferida ao magistrado subjacente à instituição do case 

management pelas CPRs.59 

Já sob a ótica da tutela coletiva, os pre-actions protocols ingleses adquirem 

intenso realce. Tais institutos têm demonstrado que a celebração de acordos des-

judicializados entre entidades que detêm adequada representatividade de grupos 

sociais ou categorias cumpre importante papel na efetiva tutela dos respectivos 

interesses transindividuais.60 

Contando com sua previsão legal, de igual modo, inserta nas civil procedure 

rules, o modelo inglês dos pre-actions protocols é de natureza vinculativa e com-

pulsória, funcionando como verdadeiro ônus a ser cumprido pelas partes para a 

57 WOOLF, Harry. Civil justice in the United Kingdom. The American Journal of Comparative Law, p. 709-736, 
1997.

58 É o que prevê a Rule 31 das Civil Procedure Rules, as quais perfazem um Código de Processo Civil aplicado 
no âmbito da Inglaterra e do País de Gales. Rule 31.10 das CPR: (1) The procedure for standard disclosure 
is as follows. (2) Each party must make and serve on every other party, a list of documents in the relevant 
practice form. (3) The list must identify the documents in a convenient order and manner and as concisely 
as possible. (4) The list must indicate (a) those documents in respect of which the party claims a right or 
duty to withhold to those documents. Disponível em: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/
civil. Acesso em: 02 out. 2015. 

59 GRADI, Marco; SILVA, Paula Costa; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Seminário sobre os 10 anos de vigência 
do Código de Processo Civil inglês. Revista de Processo, n. 170, ano 34, abr. 2009, p. 157-160.

60 Na Inglaterra: “The CPR (1998) system introduced a set of ‘pre-action protocols’ which prescribe ‘obligations’ 
which the prospective parties and their legal representatives must satisfy before commencing formal 
proceedings. (…) Pre-action protocols are intended to promote efficient exchange of information between the 
prospective parties, including pre-action disclosure of ‘essential’ documents held by each side”. ANDREWS, 
Neil. The Three Paths of Justice – Court Proceedings, Arbitration and Mediation in England. London: Ed. 
Springer, 2012. p. 64 apud ARAUJO, José Aurélio de. Justificativas apresentadas ao Anteprojeto de Lei 
(sobre a reforma do direito probatório) resultante das pesquisas envidadas pelos mestrandos e doutorandos 
inscritos na disciplina “Observatório das Reformas Processuais”, ministrada pelo Prof. Dr. Leonardo Greco 
no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. 
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redução da quantidade de processos, por meio de soluções consensuais, ou para 

melhorar a qualidade destes, através do incremento qualitativo da cognição.61 

A efetiva participação democrática observada em tais protocolos pode servir, 

inclusive, de espelho para a refundação do inquérito civil no ordenamento brasileiro, 

de molde a contextualizá-lo como espaço adequado para a construção da solução 

consensual dos conflitos pelas próprias partes envolvidas. 

As convenções coletivas62 em comento possuem um espaço discursivo mais 

amplo, de modo a propiciar que as partes inseridas em um conflito coletivo pos-

sam definir regras mínimas direcionadas a evitar a judicialização ou, informadas 

pelo espírito cooperativo, estabeleçam convencionalmente prévias normas aptas 

a facilitar o deslinde da lide na seara judicial. 

4.2 Alemanha 

Consoante nos informa Barbosa Moreira,63 o processo civil alemão passou por 

um movimento de renovação no campo do direito probatório mais recentemente, 

sendo notável a tendência do legislador tedesco no sentido de fortalecimento do 

primeiro grau de jurisdição. 

Nessa vereda, em clara repartição da responsabilidade pela administração 

da justiça, revelam-se consentâneas ao robustecimento da 1ª instância medidas 

probatórias que se destinem à ampliação do horizonte de conhecimento das 

partes acerca dos fatos, favorecendo, ainda, o aumento de chances de soluções 

consensuais e antecipadas do conflito. 

Trata-se de um reforço do instituto do Hinweispflicht, a partir da nova redação 

do §139 da ZPO, que impõe aos órgãos judiciários o dever de adotar as providências 

necessárias para que as partes elucidem os fatos relevantes para a causa. Após 

a indigitada reforma, os juízes passaram a deter amplos poderes para determinar, 

inclusive ex officio, a exibição de documentos pelas partes ou por terceiros. 

Mais recentemente, implementou-se significativa alteração na ZPO (§485 e 

§485, II), com a construção de procedimento probatório independente ou autônomo 

denominado selbständiges Beweisverfahren, o qual conta com eficácia probatória 

61 ARAUJO, José Aurélio de. Op. cit., p. 79. 
62 Idem, ibidem, p. 78. Conforme anota com precisão o autor, “as instituições públicas, como os tribunais, a 

Ordem dos Advogados, o Ministério Público e a Defensoria Pública são exortados a se transformarem em 
catalizadores da celebração dessas convenções, contribuindo para a criação de uma rede de compromissos 
entranhada nos diversos grupos que compõem a sociedade civil, para que eventuais divergências entre 
seus integrantes sejam resolvidos por mecanismos consensuais, o que contribuirá positivamente para a 
harmonização dos interesses em conflito e a consequente paz social”.

63 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Breve notícia sobre a reforma do processo civil alemão. In: Temas de 
direito processual: oitava série. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 201-202.
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plena (desvinculada da demonstração do periculum in mora), apostando na prévia 

e ampla certificação fática dirigida à construção dialética do consenso. 

Com efeito, a alteração do §485 da ZPO procurou caracterizar a produção 

antecipada de prova como verdadeiro meio alternativo (adequado) de solução de 

conflito. Ademais, inaugurou outra hipótese de procedimento probatório ante cau-

sam (§485, II), inclusive com a supressão da referência à cautelaridade em sua 

terminologia (procedimento probatório independente ou autônomo).64 

Em sendo assim, na trilha de tendência já detectada, observa-se a acolhida 

pelo ordenamento processual alemão da autonomia do direito à prova, claramente 

direcionada a uma ampla certificação fática para, assim, estimular a resolução 

consensual dos conflitos. 

4.3 Itália 

A Itália, por seu turno, seguiu a convergência delineada no Velho Continente 

em relação à instituição do procedimento probatório autônomo desvinculado do 

periculum in mora, à semelhança da discovery norte-americana. 

Nesse sentido, a Lei nº 80/2005 cumpriu fulcral papel, trazendo importantes 

inovações ao regime processual italiano, máxime a inconteste previsão dos proce-

dimentos probatórios autônomos. 

Os multicitados procedimentos foram introduzidos pelo art. 696-bis do Codice 

di Procedura Civile,65 o qual estabelece a possibilidade de ocorrência de perícias 

pré-processuais com nítido e cristalino escopo conciliatório e de acertamento 

fático, desvinculado do pressuposto cautelar da urgência (previsto no art. 696, 

1º comma).66 A outro giro, no que pertine à tutela coletiva, na mesma linha dos 

pre-actions protocols ingleses, os protocolli italianos desempenham valorosa 

função na tutela de interesses transindividuais no plano pré-processual, de modo 

a se inferir no cenário globalizado uma interpenetração entre os sistemas de civil 

64 CABRAL, Antonio do Passo. Op. cit., p. 210-211.
65 Art. 696-bis. (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). L’espletamento di una 

consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo 
comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla 
mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del 
terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, 
tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale 
della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini 
dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo 
verbale è esente dall’imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che 
la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano 
gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili. Disponível em: http://www.altalex.com/documents/
news/2014/12/10/dei-procedimenti-speciali-dei-procedimenti sommari. Acesso em: 03 out. 2015. 

66 CABRAL, Antonio do Passo. Op. cit., p. 211.
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law e common law.67 68 A questão cultural,69 nesse particular, adquire inequívoca 

relevância, uma vez que, ao contrário do que ocorre no Brasil, percebe-se no direito 

europeu uma verdadeira cooperação entre grupos comumente colocados em lados 

opostos na arena judicial, mas que há muito já internalizaram a primordial função a 

ser desempenhada no enfrentamento da explosão da litigiosidade, máxime aquela 

caracterizada pelos conflitos massificados (e coletivos). 

Dito isso, os protocolli peninsulares atuam em espaços carentes de norma-

tização pela lei processual italiana (assim como sói ocorrer com o inquérito civil 

brasileiro), de modo que esses gaps normativos são preenchidos por normas 

persuasivas e incentivadoras de práticas forenses virtuosas, procedimentais ou 

meramente organizacionais, criadas em conjunto pelos grupos envolvidos.70 

Em suma, há um esforço coletivo e colaborativo no que pertine à adoção de 

boas práticas, precipuamente destinadas à solução consensual e desjudicializadas 

dos conflitos metaindividuais, dando concretude, pois, ao princípio democrático. 

4.4 França 

Na França, mister anotar de início a adoção do procedimento de attestation, 

o qual, em linhas gerais, se perfaz no recolhimento de declarações escritas das 

testemunhas em sede pré-processual, de modo a possibilitar que as partes avaliem 

de pronto e de forma menos custosa suas estratégias processuais e correlatas 

chances de êxito. 

Tal procedimento se dirigia, ainda, ao fomento ao consenso, com a conse-

quente diminuição dos processos levados ao conhecimento da jurisdição de piso 

francesa. A Cour de Cassation atribui a tal meio eficácia probatória correspondente 

à atribuída às declarações prestadas oralmente em audiência.71 

De igual modo, foi a jurisprudência francesa que admitiu o uso da référé 

probatoire para a designação de perícias e oitiva de testemunhas, ainda que, em 

um primeiro momento, apenas diante da presença dos requisitos clássicos das 

medidas cautelares. Caminhou-se, pois, nesse particular, do référé probatoire ao 

référé preventif. 

67 Cfr. DAMASKA, Mirjan R. The Faces of Justice and State Authority. A Comparative Approach to the Legal 
Process. Yale University Press. New Haven and London.

68 Sobre o tema da interpenetração dos sistemas do civil law e da common law, por todos TROCKER, Nicolò. 
La Formazione Del Diritto Processuale Europeo. Torino: G. Giappichelli, 2012. 

69 TARUFFO, Michele. Cultura e Processo. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano LXIII, n. 1, 
Marzo 2009. Segundo Taruffo, “un modello processuale – e cio vale per tutti i modelli di processo – nasce 
dunque dalla combinazione di scelte ideologiche e di strumentazioni tecniche”.

70 ARAUJO, José Aurélio de. Op. cit., p. 78.
71 BESSO, Chiara. Op. cit., p. 83-84.
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Com o novo Código de Processo Civil, especialmente pela dicção do seu 

artigo 145 (em tal espécie, não se pressupõe urgência, muito menos o risco de 

que a prova não possa ser produzida futuramente),72 permite-se a instauração 

do procedimento preparatório com vistas à conservação da prova, mas também 

visando ao acertamento fático. 

A norma francesa, contudo, vincula o procedimento probatório a um processo 

de conhecimento potencial. 

Conforme nos esclarece Besso, a questão chegou à Corte de Cassação, a 

qual pontificou a autonomia da prova anterior ao processo, afirmando que o referido 

artigo 145 dispõe sobre uma medida preventiva que independe do periculum in 

mora,73 exigindo-se tão somente que o procedimento probatório recaia sobre fatos 

relevantes a influenciarem diretamente a resolução do conflito. 

5 Perspectivas e expectativas 

Na trilha de uma demonstrada convergência observada em terras estrangeiras 

e dentro de uma sistematicidade interna que prima pela tentativa de resolução con-

sensual dos conflitos (art. 3º, §3º, NCPC), os procedimentos probatórios autônomos 

aparecem na nova cena processual também como catalisadores dos recorrentes 

esforços apontados em direção à redução da litigiosidade. Isso porque, conforme 

já se grifou alhures, reputa-se que o compartilhamento de todo o arsenal de infor-

mações importantes para o deslinde de uma controvérsia favorece o consenso e, 

por via de consequência, o desafogamento das instâncias judiciárias. 

Sob outro enfoque, o novo Código de Processo Civil traz uma verdadeira 

alteração paradigmática no instituto da prova, pois se passa a reconhecer a 

função da prova na formação do convencimento das partes no que se relaciona à 

avaliação de suas chances em uma eventual demanda. Ou seja, insere e eleva as 

partes à função de destinatárias da prova, tendo como precípuo objetivo prevenir 

a propositura de ações infundadas ou fadadas ao insucesso, porque desprovidas 

de respaldo fático idôneo. 

Está-se diante, claramente, de uma bem-vinda libertação74 das amarras 

ideológicas perpetuadas até então pelo art. 130 do revogado Código Buzaid. Ainda 

72 Artigo 145 do Code de Procédure Civile: “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout 
procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement 
admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

73 BESSO, Chiara. Op. cit., p. 92.
74 DENTI, Vittorio. Armonizzazione e diritto alta prova. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milano, 

Giufrê, a, 1994, 48, p. 673-681. Vittorio Denti, ao analisar a discovery norte-americana, assinala que o novel 
modelo perpassa por uma modificação radical no comportamento das partes e de terceiros, conforme se 
colhe da seguinte passagem: “Trapiantare i procedimenti di discovery angloamericani significa non soltanto 

RPGM_01_MIOLO.indd   493 22/09/2022   16:09:20



494 RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 471-499, jul. 2021/jun. 2022

BRUNO DE Sá BARCELOS CAVACO

não se pode olvidar que o modelo cooperativo procedimental indubitavelmente 

adotado pela novel legislação processual esprai sua normatividade para o momento 

pré-processual, atingindo em cheio os procedimentos probatórios autônomos, tudo 

com vistas a estabelecer que as partes se coloquem pari passu na direção da 

concretização de direitos fundamentais. 

Em tempos em que o justo é visto como tolerância, solidariedade, pluralis-

mo, um processo/procedimento75 justo será também entendido como aquele que 

possibilita variáveis possibilidades de solução de controvérsias. 

Fomenta-se, pois, uma visão libertadora do paternalismo que ainda timbra o 

cotidiano da jurisdição brasileira, de sorte a instar as partes que cooperativamente 

sejam coprodutoras das normas resolutivas de seus próprios conflitos. 

Nessa senda, os procedimentos probatórios autônomos tencionam a modifi-

cação da cultura judiciária brasileira de judicialização compulsiva dos litígios, sem 

que as partes tenham feito a avaliação séria de suas reais condições de êxito ou 

de fracasso, aumentando sobremaneira a participação e a responsabilidade dos 

advogados e das instituições na solução dos conflitos em sede pré-processual. 

No entanto, a tarefa que se apresenta está longe de ser singela. A franca 

aplicação dos procedimentos probatórios autônomos em todas as suas potencia-

lidades desafia a cultura76 77 extremamente adversarial e demandista que assola 

e dá o tom da práxis forense tupiniquim. 

Imaginar um edificante compartilhamento de informações em sede pré-pro-

cessual parece ainda um sonho distante, além de não se coadunar com a visão 

carneluttiana de que o processo é apenas um jogo, ainda reinante em terrae brasilis. 

A mudança cultural revela-se, pois, impositiva, com uma maior e efetiva atuação 

dos indivíduos e das instituições na resolução dos seus próprios conflitos, o que, 

seguramente, contribuirá a reduzir a inércia burocrática dos operadores do direito 

que costumeira e automaticamente transferem a resolução de qualquer sorte de 

questão à batuta do Judiciário. 

anticipare temporalmente la fase di preparazione della causa, ma modificare radicalmente l’ atteggiamento 
delle parti e dei terzi di fronte all’indagine che mira alla ricerca della verita” (p. 678).

75 Em recente e já obrigatória obra sobre o tema, Paula Sarno Braga edifica com propriedade a impertinência 
e a fragilidade da vetusta distinção entre “processo” e “procedimento”, posição com a qual concordamos. 
Cfr. BRAGA, Paula Sarno. Norma de Processo e norma de procedimento: o problema da repartição de 
competência legislativa no Direito Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015.

76 TARUFFO, Michele. Cultura e Processo. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano LXIII, n. 1, 
Marzo 2009. Segundo Taruffo, “un modello processuale – e cio vale per tutti i modelli di processo – nasce 
dunque dalla combinazione di scelte ideologiche e di strumentazioni tecniche”.

77 O ganhador do Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, em seu recente ensaio A Civilização do Espetáculo, 
afirma que a “cultura antecede e sustenta o conhecimento, orienta-o e confere-lhe uma funcionalidade 
precisa, algo assim como um desígnio moral”. In: LLOSA, Mario Vargas. A civilização do espetáculo: Uma 
radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Trad. Ivone Benedetti. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013.
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Nessa toada, a missão de aplicar o direito, fundamentalmente um novel 

diploma que impõe um novo olhar ideológico sobre o processo, revela-se, então, 

em uma obra hermenêutica, um trabalho sempre recomeçado, uma construção 

viva e cotidiana, permeada pela modificação cultural de todos os envolvidos no 

fenômeno processual. 

O recado foi dado pelo novo Código de Processo Civil. Agora é arregaçar as 

mangas e alterar a realidade, de modo que, em sua constante interação contextual 

com o texto constitucional,78 possamos, ao menos, presenciar uma redução do 

abismo entre o dever-ser e o ser. 

Abstract: This paper aims at analyzing the of the expected expressed by the New Code of Civil Procedure 
of so-called autonomous evidentiary procedures directed to the factual certification and consensus and 
its interface with the process cooperative model brought by the new code. Similarly, it is intended to be 
examined whether such figures, as erected by the new civil procedure code, follow the trend observed 
in comparative law, and even if such devices will have the power to at least mitigate the entrenched 
culture of compulsive judicialization of conflicts that characterize the Brazilian state jurisdiction, in a 
true label transposition. 

Keywords: Autonomous Evidentiary Procedures. Factual Certification. Consensus. New Civil Procedure 
Code. 
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O município protagonista: breve 
análise da execução da política urbana 
à luz do artigo 182 da Constituição
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Procurador do Município de Niterói. Pós-Graduado em Direito do Estado e da Regulação 
pela FGV. Presidente do Conselho Municipal de Recursos Administrativos de Niterói. 
Ex-Advogado da Petrobras.

Resumo: Diante de um mundo globalizado, com a sociedade brasileira naturalmente cada vez mais inte-
grada à de outros países, a tolerância popular com problemas como corrupção e má prestação de serviços 
públicos diminui e se verifica um despertar de reivindicações por melhorias. Os reclamos do povo se 
dirigem para, além das sensíveis áreas de saúde, educação e probidade, intervenções de infraestrutura 
urbana diretamente ligadas ao direito urbanístico justamente por conta das cidades abrigarem a esmaga-
dora maioria da população. Nesse contexto, alcançando autonomia federativa pela Constituição de 1988, 
influenciado, também, pelo espontâneo fenômeno social da urbanização, o município deixa seu outrora 
tímido papel na efetivação de direitos fundamentais para receber, por opção expressa do constituinte, a 
tarefa de executor da política urbana definida no seu plano diretor, zelando por uma gestão sustentável 
das cidades enquanto proeminente direito difuso. Amplia-se, assim, a importância do direito urbanístico, 
contribuindo para esse protagonismo, sobremaneira através do que se denomina “urbanismo ativo ou 
operacional”, que, longe de se resumir ao controle do exercício pelo particular do direito de propriedade 
e de construir, se preordena a transformar o meio ambiente artificial construído pelo homem através de 
ações de urbanificação, beneficiando e rebeneficiando os espaços habitáveis, com escopo de conferir 
aos munícipes uma cidade funcional, sustentável e equilibrada, indo ao encontro dos anseios populares 
mais agudos e modernos. As peculiaridades da execução da política urbana, para as quais concorrem 
os três níveis da federação sob protagonismo municipal, são, ainda, analisadas à luz das específicas 
atribuições do ente local para planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo e 
execução da política urbana, inspiradas pelo federalismo cooperativo, pela cláusula de interesse local e 
princípio da subsidiariedade federativa que traduzem uma indiscutível municipalização de ações (artigos 
23, parágrafo único, 30, I e VIII, e 182, todos da Constituição).

Palavras-chave: Direito urbanístico. Política urbana. Municipalização. Protagonismo municipal.

Sumário: 1 Introdução – 2 O protagonismo municipal na execução da política urbana – 3 O urbanismo 
ativo enquanto nova perspectiva do direito urbanístico – 4 Municipalização e o princípio da subsidia-
riedade – Referências

1 Introdução

Existe uma tendência, identificada por modernos estudiosos dos ramos 

publicísticos, de remodelagem da atuação estatal em função do redirecionamento 

da centralidade axiológica do ordenamento jurídico no administrado, cada vez mais 

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.20
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deslocado da condição de mero destinatário das políticas públicas para partícipe 

das decisões que as formulam, donde as prerrogativas e ações estatais não mais 

se justificariam de per se, senão pelo resultado efetivamente alcançado, que, para 

ser legítimo, deve atender ao interesse coletivo.1 

Nesse diapasão, ao Estado não se reconhece mais monopólio do interesse 

público, que pertence e sempre pertenceu à sociedade, o que desperta a ascensão 

dos direitos fundamentais de terceira dimensão, quais sejam, os direitos difusos e 

coletivos stricto sensu, cuja efetivação, por vezes, se encontra e, em certo ponto, 

se confunde com a finalidade pública a que jungida a atuação estatal.2

Deveras, legitimado a intervir no domínio privado cerceando direitos e interes-

ses particulares em prol da efetivação de direitos fundamentais, o poder público e 

suas prerrogativas jurídicas sofrem inexorável impacto das abruptas mudanças na 

tessitura social cada vez mais complexa, plural e diversificada.

A título de exemplo, principalmente com a globalização, acentuam-se a 

proximidade e o diálogo entre brasileiros e estrangeiros oriundos de países mais 

desenvolvidos sob o prisma socioeconômico, em que há maior funcionalidade e 

legitimidade do Estado.

Nessa linha de ideias, a tolerância da sociedade com dificuldades do Es-

tado brasileiro no cumprimento de seus misteres exemplificado pela corrupção, 

demasiada desigualdade social, inexistência ou aguda má prestação de serviços 

públicos, principalmente os essenciais, é reduzida pelo despertar da conscientização 

coletiva, que encontra livre tráfego e diálogo, inclusive nas principais redes sociais, 

facilitando a integração do país e a mobilização popular.3

Assim, a despeito de os mecanismos de participação da população ainda 

estarem em crescimento e a remodelagem estatal nos moldes da doutrina su-

pramencionada se configurar ainda uma tendência, a demonstração do intenso 

inconformismo e insatisfação social com o desgoverno do Estado brasileiro não 

ficou prejudicada. 

De fato, foi marcante o ano de 2013, quando o Brasil assistiu à maior 

mobilização popular no país desde a época das Diretas Já4 – e que ainda inspira 

1 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, Direito e Estado: o Direito Administrativo em tempos de globa-
lização, Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 55-61; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas 
do Direito Administrativo Pós-Moderno: legitimidade, finalidade, eficiência e resultados. Belo Horizonte: 
Fórum, 2008. p. 33-47 e 95-143; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Administração pública, concessões 
e terceiro setor. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 17 e 25-26.

2 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Administração pública, concessões e terceiro setor. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 297-299.

3 FIGUEIREDO NETO, Diogo de. Poder, Direito e Estado: o Direito Administrativo em tempos de globalização. 
Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 29-30.

4 Em 2013, mais de 1,25 milhão de pessoas lotaram as ruas de diversas capitais, como Brasília, São Paulo, 
Rio de Janeiro, entre outras. A mobilização se iniciou com reclamações contra o reajuste de passagens 
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diversas mobilizações –, em que milhares de pessoas lotaram as ruas para, em 

protesto, realizar diversas reivindicações, mesmo à míngua de mecanismos para 

sua exteriorização, fazendo isso, certamente, influenciadas pelo influxo de ideais 

captados do retrato da organização social de países ditos desenvolvidos, onde o 

poder público possui maior legitimidade sob o prisma material.

Observou-se, na experiência brasileira, que os reclamos sociais não se dirigem 

às normas constitucionais existentes ou à sua inexistência, mas à ausência de 

efetividade de seus comandos (eficácia social), o que denota descontentamento 

não com a Constituição, mas com a efetivação dos direitos nela previstos. 

Ademais, percebeu-se que a maior parte das reivindicações envolve a ordena-

ção das cidades enquanto núcleo do direito urbanístico, como aprimoramento do 

transporte público intramunicipal, do conforto e conformação social, do saneamento 

básico, pavimentação de vias, controle de tráfego urbano ou, mesmo, segurança 

pública, entre outras.5 

Tal constatação se relaciona com a urbanização, movida, entre outros fe-

nômenos sociais, pela revolução industrial, avanço tecnológico, a já mencionada 

globalização e o êxodo rural, concentrando a população e aglomerados humanos 

nos grandes centros urbanos em busca de melhores condições de vida em sentido 

amplo, com especial destaque para a habitação e trabalho.6

A urbanização desenfreada, com o inchaço das grandes cidades – frequen-

temente desacompanhado do aumento da infraestrutura disponível –, dirige, na-

turalmente, os reclamos populares mais diretamente para demandas de atuação 

concreta na efetivação de direitos fundamentais relacionados ao funcionamento 

da urbe, isto é, principalmente a ações de urbanificação7 para beneficiamento e 

rebeneficiamento dos espaços habitáveis de modo a propiciar a sadia qualidade de 

vida e a paz social, que se relaciona à faceta do urbanismo ativo ou operacional, 

como se exporá. 

de ônibus em R$ 0,20 na cidade de São Paulo, mas serviu de início a uma pauta bem mais abrangente, 
dirigida contra a má prestação de serviços públicos, a corrupção e falta de ética na política. Por exemplo, 
a avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, foi toda tomada, assim como o prédio do Congresso Nacional foi 
ocupado por manifestantes. Fonte: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/protestos-pelo-pais-tem-
125-milhao-de-pessoas-um-morto-e-confrontos.html. Acesso em: 28 jul. 2020.

5 Confira trecho da matéria jornalística da revista GALILEU: “‘Junho de 2013 expressou uma resistência às 
formas de mercantilização do trabalho e das terras urbanas manifestada por um desejo de mais democracia 
e investimentos públicos’, afirma o sociólogo da USP Ruy Braga. A mobilização, iniciada como um protesto 
contra o aumento da tarifa dos ônibus – que passaria de R$ 2,80 para R$ 3 –, cresceu proporcionalmente 
à violência empregada pela Polícia Militar de São Paulo contra os manifestantes. Logo, as ruas foram 
ocupadas por conta de demandas diversas: habitação, saúde, transporte e educação. ‘Foi um autêntico 
movimento de resistência, mas que tinha no horizonte reformas sociais que fossem além das timidamente 
ensaiadas pelos governos Lula e Dilma’, diz Braga”. Acesso em: 28 jul. 2020.

6 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 26-27.
7 Para José Afonso da Silva, a urbanização seria o mal, ao passo que a urbanificação o remédio. Disponível 

em: SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 26.
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De fato, o local onde a imensa maioria do povo mora, circula, recreia, trabalha, 

e, portanto, em geral, exerce a quase totalidade de suas atividades encabeçou a 

pauta de reivindicações donde se reforça o argumento de tomar a cidade como 

ponto de partida para a ação governamental efetiva, até porque da política urbana 

eficiente se extraem efeitos visíveis e imediatos.

2 O protagonismo municipal na execução da política urbana

Assim, reforça-se o papel do direito urbanístico no cenário de atuação do poder 

público como conformador e orientador da organização dos espaços habitáveis, 

cujo protagonismo para execução, mediante política urbana, que se espera sólida e 

planejada, é reservado pela ordem constitucional aos municípios (art. 182 da CRFB). 

Percebe-se, assim, que a concessão pela Constituição de 1988 de autonomia 

federativa ao ente local, numa seara de federalismo cooperativo e dinâmica de 

localismo, conforme será sustentado, inspira uma municipalização de múltiplas 

ações no que tange à execução de políticas públicas, fenômeno mais latente na 

execução da política urbana tão só por expressar a constituição textualmente essa 

opção em diversas normas constitucionais (art. 24, I c/c 30, I e VIII c/c 182, todos 

da Constituição).

Ademais, sensível a essa mobilização mais intensa no seio da urbe, a política 

urbana a ser executada pelos municípios e disciplinada na Lei Nacional nº 10.257/01 

sofreu, bem rápido, o influxo das modernas teorias publicísticas acima mencionadas. 

Por exemplo, a abertura de canais de participação popular, embora não vin-

culativa, na execução da política urbana, é, em regra, impositiva, sob pena até de 

nulidade de leis ou operações urbanísticas.

Fica claro, pois, o ganho de importância das municipalidades sobremaneira 

pelo encontro entre o fenômeno da urbanização, que dirige os reclamos sociais 

para as grandes cidades, e a opção constituinte de concessão de autonomia ao 

município, entregando-lhe a tarefa de promoção da política urbana inspirada pelo 

princípio da subsidiariedade e por ideários democráticos mais facilmente detectá-

veis nas comunas locais (artigo 1º c/c 18 e 29 c/c 182, todos da Constituição). 

Desaparece, então, a timidez do ente municipal no federalismo brasileiro, 

assumindo, ao menos na seara do direito urbanístico, em exponencial ganho de 

importância, o protagonismo no papel de efetivação de direitos fundamentais que 

ora se passa a examinar.

Deveras, é intuitivo que, à população, é mais difícil tolerar numa cidade, 

justamente onde mora, o trabalho de difícil acesso, o tráfego como entrave à cir-

culação, as opções de recreação e lazer para o repouso e exercício de atividades 

mínimas, inexistentes ou inacessíveis, tampouco a moradia precária, insalubre, 
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sujeita à poluição, e, até mesmo, a riscos de vida a seus habitantes, a exemplo 

das edificações em encostas passíveis de deslizamento, entre outras disfunções.

Não se pode olvidar que a escassez de habitação é o mais nevrálgico problema 

relacionado intimamente à figura da casa, que, numa análise simplista e ilustrativa, 

é o ponto de partida da materialização das cidades.8 

De outro giro, a casa também tem íntima ligação com direito que já teve viés 

absoluto, por longo tempo ocupando o epicentro do ordenamento jurídico, a saber, 

o direito de propriedade e suas faculdades jurídicas.

Tal absolutismo, há muito ultrapassado até pelas normas de direito privado, 

cede mais ainda, pela função social da propriedade,9 corretiva das distorções da 

realidade fático-social, sempre de forma subserviente aos objetivos fundamentais 

de nossa república federativa, no que se destacam a erradicação da pobreza e 

a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a 

promoção do bem-estar da coletividade (art. 3º, III e IV, da CRFB).

Cumpre, portanto, ao poder público definir a função social da propriedade urbana 

enquanto fundamento das limitações urbanísticas ao direito de uso e disposição 

da coisa imóvel, restringindo ou impedindo certas destinações, outrora livres ao 

particular, ou o direito de construir, num movimento de cessão pela coletividade de 

faculdades jurídicas que integram sua esfera subjetiva em prol da funcionalidade 

desejável dos espaços habitáveis.

De fato, há de se perquirir uma cidade funcional, onde os direitos e garantias 

fundamentais dos munícipes sejam exercidos em harmonia com as restrições aos 

direitos de propriedade e liberdade individualmente considerados, com fulcro na 

função social da propriedade urbana, que terá seus contornos definidos e explici-

tados no plano diretor municipal.10

Tal atuação se traduz pela execução da política urbana, cujo protagonismo 

é reservado aos municípios pela Constituição (art. 182 da CRFB), sob o pálio de 

diretrizes gerais fixadas em diploma normativo federal de aplicação nacional – Lei 

nº 10.257/01, conhecida como Estatuto da Cidade –, apesar de, nem de longe, 

alijar o concurso dos demais entes, o que deve inspirar um plano de ação interfe-

derativo, num federalismo de cooperação, racional, coordenado e eficiente, objeto 

de estudo do direito urbanístico.

8 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 540.
9 TEPEDINO, Gustavo. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. v. III. São Paulo: 

Renovar, 2011. p. 502.
10 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao Estatuto da Cidade. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2011. p. 14-15.
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3  O urbanismo ativo enquanto nova perspectiva do direito 
urbanístico

Crescente em importância, o direito urbanístico, muito embora forte corrente 

doutrinária o enquadre como sub-ramo do direito administrativo11 – exteriorizado por 

limitações administrativas às liberdades individuais e ao exercício de faculdades 

do direito de propriedade calcadas no poder de polícia –, recebe, na visão de José 

Afonso da Silva,12 maior destaque.

O referido autor, se não lhe confere, ainda, autonomia, lhe dá maior relevância, 

sobremaneira sob o enfoque da atuação direta do poder público – o urbanismo ativo 

ou operacional –, por vezes, como seu principal executor, através da mencionada 

urbanificação, ação muito mais abrangente do que a mera função de polícia e 

regulamentação, limitada a um “direito administrativo de construção”.13

É que o controle do exercício do direito de propriedade e do uso dela nos 

múltiplos empreendimentos privados, embora essencial à funcionalidade das 

cidades – matéria mais afeta ao direito administrativo –, é superado em importância 

pelo papel ativo que o direito urbanístico assume através das acima denominadas 

ações de urbanificação, por meio das quais o poder público efetivamente promove 

a política urbana, que desenha as estruturas básicas da urbe, definindo e identifi-

cando suas áreas de acordo com suas vocações, permitindo-nos enxergar, ainda, 

a cidade como um verdadeiro organismo vivo sob gestão municipal.

Por sua vez, as limitações administrativas (ordem de polícia) devem ser obser-

vadas pelo particular, impondo-se ao poder público aferir seu cumprimento, quando 

da emissão de atos de consentimento estatal prévios a exercício de atividades ou 

realização de obras e construções (consentimento de polícia), fiscalizar a manuten-

ção dos requisitos legais e aferir a conformidade das propriedades (fiscalização de 

polícia), periodicamente, aos índices e parâmetros urbanísticos – tais quais recuos, 

afastamentos, alinhamento, gabarito, taxa de ocupação e nivelamento. 

Subsequentemente, deve o poder público, ainda, verificada eventual descon-

formidade legal com as posturas municipais, cominar a penalidade cabível no que 

se manifesta a última fase (sanção de polícia), do poder de polícia14 edilício no 

âmbito do “direito administrativo de construção”.

11 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 40 apud MOREIRA 
NETO, Diogo Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. São Paulo: Forense, 2014. p. 56.

12 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 41 apud Cf. 
André de Laubadère. Traité Élémentarie de Droit Administratif. 6. ed. t. 2, p. 400.

13 Idem.
14 MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. São Paulo: Forense, 2014. p. 460.

RPGM_01_MIOLO.indd   508 22/09/2022   16:09:21



509RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 503-522, jul. 2021/jun. 2022

O MUNICíPIO PROTAGONISTA: BREVE ANáLISE DA EXECUÇÃO DA POLíTICA URBANA...

Fica claro que os índices urbanísticos, que amparam a polícia de construção, 

longe estão de exaurir o objeto desse ramo, traduzindo somente expressões e ins-

trumentos dele que se revelam, a bem da verdade, multidisciplinares, envolvendo 

aspectos políticos de cunho constitucional, relacionados, inclusive, à consecução 

dos objetivos fundamentais da nossa república federativa.

A abrangência do direito urbanístico, decerto, é mais ampla, restringindo não 

só o exercício do direito de propriedade, mas, também, em certa medida, o próprio 

direito de liberdade dos indivíduos, atingindo o ponto de contato da expressão 

econômica do domínio e a liberdade econômica, leia-se, liberdade de empreender 

ou empresariar, que cede aos índices urbanísticos ou ao planejamento sobre o 

qual eles se alicerçam.

E é justamente no campo do planejamento – instrumental ao urbanismo ativo 

ou operacional – que esse ramo ou sub-ramo do direito ganha maiores contornos, 

desbordando das molduras do direito administrativo para se relacionar com o direito 

constitucional, financeiro, econômico e ambiental, de forma estreita, sem prejuízo 

do contato com outros ramos publicísticos ou até componentes do direito privado.15 

Aliás, sua relação com o direito ambiental é íntima, havendo quem defenda 

que a constitucionalização do meio ambiente se perfez no art. 225 da CRFB e, 

numa acepção mais específica, para o que se denomina de meio ambiente artificial, 

construído por obra do homem, no artigo 182 da Lei Fundamental.

Reclama-se do executor da política urbana a complexa tarefa de zelo pelo 

exercício de atividades econômicas – que sirvam à garantia de desenvolvimento 

nacional (art. 3º, II, da CRFB), alicerçadas pela liberdade econômica e princípio 

da livre iniciativa (art. 5º, II c/c 170, caput, ambos da CRFB) –, ponderada com 

o equilíbrio do meio ambiente que a ele se contrapõe (art. 170, VI, da CRFB), 

impondo-se a utilização, racional e equilibrada, de recursos naturais no processo 

produtivo, primando pelo desenvolvimento sustentável das cidades (art. 2º, I e XII, 

do Estatuto da Cidade).

Percebe-se, pois, que a ineficiência na efetivação de direitos fundamentais 

básicos reflete cristalinamente na urbe, donde os problemas e entraves ao alcance 

pelo Estado lato sensu da funcionalidade desejável das cidades se relaciona a 

políticas públicas de domínio de outros ramos do direito.

Tudo isso afiança o que já exposto, de que a falha dos três entes federados 

no cumprimento de seus misteres encontra, no seio das cidades, maior destaque 

e ressonância social, por ser o abrigo da esmagadora maioria da população, des-

pertando, de maneira natural, a mobilização do povo pela participação nas decisões 

15 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao Estatuto da Cidade. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011. p. 6-7.
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políticas relacionadas à funcionalidade do espaço onde circula, recreia, trabalha 

ou habita, nascendo, aí, os anseios coletivos mais agudos, o que demanda ins-

trumentos de participação popular mais intensos no direito urbanístico, norteados 

pelo princípio da gestão democrática das cidades (art. 2º, II, da Lei nº 10.257/01). 

Com base nesse princípio, diversas regras materializam um iter impositivo de 

abertura de canais de participação popular pelo poder público previamente às ações 

de transformação da urbe, sob pena de nulidade de leis, projetos ou operações 

materiais, o que densifica mais o princípio democrático num ambiente de releitura 

da atuação da administração pública, à luz das modernas teorias publicísticas.

Nesse diapasão, ganha em importância o enfoque mais moderno emprestado às 

relações entre Estado e administrado, como, por exemplo: a atuação estatal procedi-

mentalizada, preferencial, em regra, à ação unilateral; o redirecionamento – aduzindo 

maior legitimidade e eficiência – da centralidade axiológica do ordenamento jurídico 

no cidadão, que ganha voz ativa na gestão das cidades, sendo-lhe oportunizado, ao 

lado dos diversos segmentos da sociedade civil e órgãos de controle externo social, 

deliberar, em reuniões ou audiências públicas realizadas em órgãos públicos municipais 

de caráter permanente, sobre a formulação de planos de ação que se propõem a 

transformações urbanas, ainda que de forma não vinculativa, à luz do princípio da con-

sensualidade; o deslocamento do interesse público, de pressuposto da atuação estatal 

para o resultado efetivamente alcançado de concretização de direitos fundamentais, 

dando contornos instrumentais às prerrogativas estatais preordenadas à persecução 

do interesse público, não mais genérico ou obscuro, por vezes se confundindo com 

os interesses coletivos in concreto, principalmente os de cunho difuso.16

Digno de nota que, embora mais destacadas na atuação do ente local, em função 

das normas que regram a política urbana na Lei nº 10.257/01, essas tendências 

não atingem somente a administração pública municipal, porque, além de servirem 

à remodelagem das relações jurídicas entre Estado lato sensu e administrados, o 

protagonismo na execução da política urbana não subtrai os encargos comuns aos 

três níveis da federação nessa seara. 

Registra-se que, além das atribuições em direito urbanístico serem de compe-

tência comum material, sob o ângulo legislativo, enquanto “ramo do direito público 

destinado ao estudo e formulação de princípios e normas que devem reger os 

espaços habitáveis, no seu conjunto cidade/campo”,17 afigura-se a competência 

16 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, Direito e Estado: o Direito Administrativo em tempos de 
globalização. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 55-61; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas 
do Direito Administrativo Pós-Moderno: legitimidade, finalidade, eficiência e resultados, Belo Horizonte: 
Fórum, 2008. p. 33-47 e 95-143; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Público. Rio 
de Janeiro. Renovar, 2006. p. 374; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Administração pública, concessões 
e terceiro setor. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 297-299, 17 e 25-26.

17 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 536.
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legiferante, neste ramo do direito, como concorrente, a teor do art. 24, I, da CRFB, 

como não escapou à análise do insigne professor Hely Lopes Meirelles. In verbis:

Conhecendo-se o sistema de distribuição de poderes adotado pela 
Constituição da República, torna-se possível demarcar o que compete, 
em matéria de Urbanismo, a cada uma das entidades estatais. É 
sabido que no regime federativo cabem ao Poder Central – União – 
todos os assuntos de interesse nacional, relegando-se às entidades 
menores – Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, no caso 
brasileiro – tudo que for de interesse regional e local. Daí o afirma-
mos que competem à União o estabelecimento do Plano Nacional 
de Urbanismo e as imposições de normas gerais de Urbanismo que 
assegurem ao país a unidade de princípios essenciais à integração e 
ao desenvolvimento nacionais, dentro do regime federativo, mas que 
permitam a flexibilidade das normas de adaptação dos estados-membros 
e Municípios, para atendimento das peculiaridades regionais e locais, 
no uso de suas autonomias político-administrativas (CF, arts. 21, XX, 
24 e § §, c/c arts. 25 e 30, VIII e 182).18

Todavia, a competência comum material e legislativa concorrente para o direito 

urbanístico apresenta peculiaridades, notadamente em função de dispositivos 

constitucionais específicos, no que se destaca a cláusula geral de interesse local 

(art. 30, I, da CRFB), a competência específica municipal para promover, no que 

couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 

uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, da CRFB), e, 

repise-se, do mesmo ente local para execução da política urbana mediante diretrizes 

gerais (art. 182 da CRFB).

Assim, cumpre à doutrina, à míngua de lei complementar exteriorizando um 

plano de ação para o exercício dessas competências materiais comuns (art. 23, 

parágrafo único, da CRFB), um papel criativo que colabore para um planejamento 

cujo ponto de partida é a atividade legiferante para pautar a atuação dos três 

entes,19 que, harmonizadas, dão suporte à materialização da política urbana, num 

ambiente de federalismo cooperativo.

José Afonso da Silva20 sustenta a necessidade de um planejamento urbano 

global abrangente tanto dos aspectos econômico-sociais como físico-territoriais, 

sugerindo uma tipologia de planos urbanísticos de acordo com o ente que edita a 

lei que os materializa.

Tais planos urbanísticos são compostos de normas técnicas multidisciplinares 

(normas-fim), calcadas em prognósticos retrospectivos e projetivos, que subsidiam 

18 Idem, p. 542.
19 Inclui-se, aí, o Distrito Federal (art. 1º da CRFB).
20 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 101-102.
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a captura da realidade fático-social, compondo um diagnóstico do que se tenciona 

transformar. Essas normas técnicas se juridicizam com sua aprovação por lei, 

acompanhadas de normas jurídicas (normas-meio) que visam conferir coercibilidade 

àquelas.21

Nesse diapasão, consoante o mencionado autor,22 se reconheceria: (i) à União 

federal a atribuição para edição de plano urbanístico de cunho predominantemente 

econômico e social (art. 21, XX, c/c 24, I, ambos da CRFB), a nível nacional e regio-

nal interestadual, sob o prisma geográfico; (ii) aos estados-membros a edição de 

planos de desenvolvimento urbano estadual e regional intraestadual, sem prejuízo 

da competência expressa para instituição de regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, observados os pressupostos constitucionais (art. 25, §3º, 

da CRFB); aos municípios, onde o direito urbanístico assume maior intensidade, 

pois aproximado da instância executora um processo de planejamento permanente23 

materializado no plano de desenvolvimento municipal (plano de governo), planos 

regionais, especiais e setoriais, que couberem, plano diretor e demais planos 

urbanísticos que o integram e lhe dão maior concretude, plano plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

Sustenta, ainda, que as normas do planejamento urbano global teriam predo-

minância dos aspectos econômico-sociais em âmbito federal, pois manifestadas 

por meio de diretrizes gerais, perdendo nessa seara, mas ganhando em aspectos 

físico-territoriais nos planos estaduais, e, assim, se repetindo na esfera municipal, 

onde ganha maior densidade essa última acepção, construção que aparenta consoar 

com a já mencionada competência específica do município para “promover, no que 

couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 

uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.24 

Tal sistema de planejamento visa interligar a máxima promoção do desenvolvi-

mento econômico e social urbano e o mais eficiente planejamento físico-territorial, 

conjugados em seus extremos institucionais, de modo a realizar, em sentido 

vertical-horizontal, um planejamento urbanístico estrutural.25

De fato, as disfunções da urbe decorrem mais de aspectos econômico-sociais 

do que físico-territoriais, o que não significa que estes não sejam nucleares ao direito 

urbanístico, mas, sim, que o delineamento técnico do traçado urbano caracterizado 

pela disposição de critérios físicos, crescente em relevância, jamais atinge seu 

fim de propiciar uma sadia qualidade de vida sem o concurso de intervenções no 

21 Idem, p. 88 e 115-116.
22 Idem, p. 97-164.
23 Idem, p. 134.
24 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 102.
25 Idem, p. 125.0wif-0i.
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seio econômico-social, notadamente em função das mazelas que historicamente 

assolam a sociedade brasileira.

Deveras, a título de exemplo, de nada adianta o município promover o adequado 

ordenamento territorial assecuratório da funcionalidade das cidades se inexistem 

políticas públicas da União Federal de cunho agrário, por exemplo, que incentivem 

a permanência, ao menos em parte, da população no ambiente rural, onde, em 

última análise, se realiza o cultivo primário dos insumos que se utilizam no processo 

produtivo; não há planejamento urbano que resista a um êxodo tão desmedido.

Dessa excessiva migração, muito além da capacidade de absorção das cida-

des, resultam, a título ilustrativo, o aumento excessivo dos preços dos contratos de 

aluguel e do metro quadrado para fins de aquisição de moradia, a ocupação irregular 

de logradouros públicos, a invasão de terrenos privados e a habitação em locais 

sujeitos a deslizamento de encostas ou insalubres, onde a infraestrutura disponível 

é inapta à oferta de serviços essenciais. 

Tal cenário também propicia a degradação ambiental, exemplificada pelo lan-

çamento de efluentes e lixo doméstico, in natura, nos rios e lagos circunvizinhos, 

desequilibrando o ecossistema; nasce o denominado processo de favelização.

Também crescem, não é difícil imaginar uma causalidade, a violência, o de-

semprego e a segregação social, convidando o tráfico de drogas e os elementos 

inerentes a seu combate a ali se instalarem, aumentando o índice de criminalidade 

e passando o problema a atrair a competência do estado-membro, nesse particular, 

a teor do art. 144 e §5º da Constituição, para o policiamento militar ostensivo.

De fato, é essencial o estabelecimento de diretrizes gerais que devem, sim, 

ter assento em planos federais ou estaduais para o estímulo do desenvolvimento 

econômico-social, num país tão assolado por problemas sensíveis e de dimensão 

continental, sob pena de falecimento de todo um plano de ação urbana que con-

substancia o principal papel municipal no Estado federal brasileiro.

Não por outro motivo, é conferida à União federal a faculdade de instituição, 

por zoneamento em nível federal, de macrorregiões unidas por diversas caracte-

rísticas que demandam ações urbanísticas dotadas de alguma uniformidade, com 

base na vocação dessas regiões, lastreada em estudos técnicos constantes do 

planejamento urbano a nível nacional.

A partir daí, podem-se estabelecer, por exemplo: programas macrorregionais de 

proteção ambiental; ações do ente federal, em parceria com os estados envolvidos 

e os municípios componentes de seu território, de combate a mazelas sociais, como 

a miséria aguda, escassez de água e infraestrutura, características infelizmente 

ainda presentes em várias regiões do Brasil; fomento à instalação de indústrias 

visando ao crescimento do emprego formal e à atração de contingente populacional 

em busca de trabalho, desafogando os grandes centros urbanos já saturados, como 
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as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, sem prejuízo do incentivo 

à industrialização, por si só, tal qual ocorrente na Zona Franca de Manaus.

Também aos estados, é conferida a possibilidade de instituição de regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões, envolvendo mais de um 

município, ambiente de maior destaque ao federalismo cooperativo notadamente 

pela assunção, em certo grau, pelos estados-membros da realização de uma gama 

de intervenções de cunho urbanístico-ambiental e exercício considerável de serviços 

públicos, antes sob a exclusiva atribuição dos entes locais. Nesse ponto, convém a 

estados e municípios envolvidos a ação coordenada e consensual,26 valendo-se de 

convênios, consórcios públicos, termos de cooperação e outros ajustes negociais, 

de modo a preservar a autonomia federativa das municipalidades ponderada com 

a necessidade de zelo pelo estado-membro do desenvolvimento regional intraes-

tadual, consoante plano urbanístico estadual específico, que, de fato, não poderia 

ter sede no ente local.

4 Municipalização e o princípio da subsidiariedade

Aos municípios interessa, para a conexão entre os aspectos econômico-social 

e físico-territorial, a interação entre planos de governo e plano diretor, residindo 

naquele a plataforma política abrangente de toda a competência material do ente 

e, neste, o específico aspecto voltado à execução da política urbana.27

Em ambos os planos, há normas de cunho econômico-social, embora com 

maior densidade no plano de governo por instrumentar o desenvolvimento eco-

nômico-social do município de forma geral. Por seu turno, as normas de cunho 

econômico-social constantes do plano diretor se correlacionam diretamente às de 

aspecto físico-territorial de viés organizacional em arrimo à vontade constituinte 

de traduzir ao referido plano o instrumento básico da política de desenvolvimento 

e expansão urbana (art. 182, §1º, da CRFB).28

Registra-se que esses dois planos principais são conformadores dos demais, 

se amalgamando entre si, tanto sob o aspecto financeiro quanto institucional, 

devendo as despesas que instrumentam as pretensas ações e transformações 

urbanísticas do plano diretor, previstas em rubricas nas leis orçamentárias que 

integram o planejamento, ser contabilizadas pelo plano de ação do prefeito. É de se 

26 TORRES, Faber Silvia. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001. p. 236.

27 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 134.
28 Idem, p. 148-150.
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realçar a necessidade de harmonia entre esse plexo de leis, até porque a política 

urbana, conformadora e transformadora, plasmada no plano diretor, é dispendiosa.29 

No entanto, a predominância da ordenação físico-territorial não afasta a 

forte transformação no seio social30 que se leva a cabo pelo plano diretor, que 

se reflete diretamente no cotidiano da população urbana, na medida em que, por 

exemplo, dá lastro ao redesenho de loteamentos, realocação de equipamentos 

comunitários, redefinição de espaços públicos principiando a malha viária urbana e 

decidindo os modelos de uso e assentamento ideais para diversas regiões de seu 

território, subdivididas consoante critérios de vocação lastreados em aspectos de 

cunho eminentemente técnico, para, a partir daí, alcançar graus de edificabilidade 

e ocupação compatíveis com a infraestrutura disponível e a expandir. 

Também possui um amplo viés econômico no que se denomina de aspecto 

econômico do uso do solo,31 disciplinado no plano diretor e demais planos urbanís-

ticos que minudenciam suas diretrizes, o que decorre diretamente do zoneamento 

e dos modelos de assentamento, que atingem o que por nós já restou consignado, 

como o ponto de contato do direito de liberdade na acepção econômica e o direito 

de propriedade (art. 5º, II c/c art. 5º, XXII, ambos da CRFB).

Frise-se, portanto, que o aspecto econômico-social do plano diretor é sempre 

interligado ao físico-territorial, exprimindo-se através da definição dos usos e dos 

modelos de assentamento permitidos para cada região, de acordo com sua vocação 

e importância contextualizada para o funcionamento da urbe, o que, em última 

análise, acarreta a expansão ou retração de atividades tocando no princípio da livre 

iniciativa e no direito de construir, ínsito ao direito de propriedade.32

Destaca-se que a divisão entre os dois aspectos acima não é meramente 

teórica, posto que as normas de cunho econômico-social exprimem o exercício de 

competência concorrente supletiva dos municípios para o direito urbanístico (art. 30, 

II, da CRFB), devendo consoar com as normas gerais, nacionais e estaduais. Já no 

aspecto físico-territorial, ao revés, manifesta-se, em certos pontos, uma competên-

cia privativa dos municípios para legislar sobre direito urbanístico, construção que 

se extrai da combinação dos artigos 30, I e VIII, e 182, ambos da Constituição.33

Explica-se. Primeiramente, há de se prestigiar forte doutrina que sustenta haver 

discricionariedade ao município na delimitação do que seria “interesse local”, dando 

29 Idem, p. 147.
30 Idem, p. 140.
31 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 100-140.
32 Idem, p. 235-239.
33 Em abono a essa posição, vide: DALLARI, Adilson Abreu et al. Estatuto da Cidade. São Paulo: Malheiros, 

2003. p. 68.
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contornos elásticos à cláusula do art. 30, I, da CRFB como fonte de competência 

legiferante e material dos municípios.34 

Ademais, é remansoso defender competência privativa legiferante dos muni-

cípios sob o aspecto físico-territorial, prescindindo do recurso a essa cláusula, eis 

que: (i) a Constituição dedicou dispositivo específico dotando os municípios de com-

petência exclusiva para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano (art. 30, VIII, da CRFB); (ii) o plano diretor é lei de competência privativa dos 

municípios enquanto instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana, incumbido de definir a função social da propriedade urbana consoante a 

ordenação das cidades planejada em seu bojo (art. 182, §§1º e 2º, da CRFB).

Não foge esse trabalho à coerência de raciocínio: à União federal incumbe 

a edição de leis urbanísticas dotadas de normas mais vagas e principiológicas, 

com densa carga econômico-social, sem prejuízo da competência expressa para 

a edição de diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano, incluindo habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos e para a própria execução da política 

urbana a nível nacional, de forma ordenada e minimamente uniforme (art. 21, XX, 

24, I c/c art. 182); aos estados-membros, a edição de leis estaduais visando a um 

mínimo de uniformização do desenvolvimento sustentável dos municípios situados 

em seu território, além da competência expressa para instituição de microrregiões, 

aglomerações urbanas e regiões metropolitanas, observados os pressupostos 

constitucionais, no que resultaria numa dilatação de suas atribuições materiais e 

legiferantes, no tocante a essas localidades (art. 25, §2º, da CRFB); aos municípios, 

restaria a edição de leis urbanísticas, sempre planejadas, com maior densidade sob 

o aspecto físico-territorial, com especial destaque para o plano diretor e os demais 

planos urbanísticos que o integram, o que, como já visto, é muito.

Portanto, sustentamos a existência de competência legislativa privativa aos 

municípios referente à edição do plano diretor e demais planos que os minudenciam 

no tocante ao aspecto físico-territorial, contanto que alicerçada pela cláusula de 

interesse local – embora contenha normas de cunho econômico-social no exercício 

de competência supletiva –, materializando os planos parciais de atuação urbanísti-

ca,35 tais quais planos de alinhamento, planos de zoneamento, planos de execução 

do sistema viário, entre outros, que encontram sustentáculo na combinação dos 

incisos I e VIII do artigo 30 da CRFB.36

34 TORRES, Faber Silvia. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001. p. 261-262.

35 Nomenclatura de José Afonso da Silva. Vide SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2012. p. 148.

36 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 148.
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Advirta-se que o art. 30, VIII, da Constituição menciona a promoção do orde-

namento territorial, o controle do uso e ocupação do solo urbano mediante “plane-

jamento”, que se materializa pela edição de leis que contêm os planos, justamente 

onde reside a competência legislativa privativa do município, que sustentamos 

existir, apesar de não ampla e irrestrita.37

Ora, não é ampla e irrestrita porque, por exemplo, a Lei de Parcelamento do 

Solo Urbano (Lei nº 6.766/79) veicula um misto de normas de cunho urbanístico 

e civil, sendo aquelas também de viés organizacional, de cunho físico-territorial, 

e são constitucionais manifestando diretrizes gerais de uniformização da política 

urbana nacional que disciplinam institutos de direito urbanístico e sua aplicação, 

num ponto de contato com normas de direito civil, inclusive as de cunho registral, 

de competência privativa da União federal (art. 22, I, da CRFB).38

Na verdade, para se averiguar se a norma exprime competência privativa do 

ente local, há de se aferir seu conteúdo físico-territorial, a existência de nexo de 

interdependência com o plano diretor, complementando-o ou minudenciando a 

política urbana nele propugnada e, por óbvio, sua necessária inserção na cláusula 

geral de interesse local.

Merece comentários, também, o princípio da subsidiariedade,39 inspirando 

um modelo de repartição de encargos na seara de competência comum de entes 

federados, servindo ao propósito da execução da política urbana, sendo, para mui-

tos, fundamento, mediato ou imediato, de uma elasticidade maior na interpretação 

da cláusula de interesse local até para a extração de competência legiferante.40

Surge no século XIX o referido princípio no seio das encíclicas papais,41 sob 

o prisma social, apregoando que os indivíduos, isoladamente ou em aglomerados 

menores, têm o direito de solucionar seus múltiplos problemas e executar suas 

corriqueiras tarefas envidando seus próprios esforços, e se, e somente se, não 

conseguirem, restariam legitimados conglomerados e comunidades maiores a 

37 Em abono a essa posição, vide: DALLARI, Adilson Abreu et al. Estatuto da Cidade. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 68.

38 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 328-329.
39 Para Silvia Torres, o referido princípio possui três acepções: (i) estrutura e gradação da sociedade; (ii) direção 

da ordem econômica; (iii) divisão de competências. Vide: TORRES, Faber Silvia. O Princípio da Subsidiariedade 
no Direito Público Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 97.

40 TORRES, Faber Silvia. O Princípio da Subsidiariedade no Direito Público Contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001. p. 261-262. No mesmo sentido: OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Administração pública, 
concessões e terceiro setor. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 297-299.

41 Segundo Silvia Torres: “Os ensinamentos da Igreja Católica na matéria se fizeram sentir, embora não 
explicitamente, já na Encícilica Rerem Novarum do papa Leão XIII (1891), cujos ‘imensos benefícios que 
carreou para a Igreja e para a sociedade humana’ foram consignados por Pio XI na Encíclica Quadragesimo 
Anno (QA 16)”. Vide: TORRES, Faber Silvia. O Princípio da Subsidiariedade no Direito Público Contemporâneo. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 25.
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intervir na sua esfera íntima, prestando-lhes o auxílio necessário até que se sanem 

as dificuldades, pelo tempo em que perdurarem.42

Tal princípio foi incorporado ao direito sob um prisma econômico, justificando, 

para muitos, um denominado Estado subsidiário, para grande parte da doutrina 

uma opção da Constituição de 1988 numa concepção neoliberal, fruto de prévia 

ponderação entre o, em regra, livre exercício de atividades pelos particulares 

alicerçados pelo princípio da livre iniciativa (art. 5, II c/c 170, caput, ambos da 

CRFB) e a necessidade de intervenção, pontual e justificada (sempre pela tarefa 

de salvaguarda de outros direitos com igual assento constitucional), variável em 

gradação e, de forma permanente ou transitória, a depender da hipótese, do poder 

público lato sensu no domínio econômico, com escopo de correção de distorções 

e assimetrias de mercado (art. 5º, II, e art. 170, caput, da CRFB).

Porém, o valor por trás desse princípio também se manifestou sob um prisma 

federativo, inspirando um modelo de cooperação entre os três níveis da federação 

que prima pela municipalização da execução de competências materiais comuns, o 

que, na seara urbanística, consoa com a opção expressa do constituinte na medida 

em que atribui ao ente local a execução da política urbana sem alijar o concurso 

dos demais entes para esse mister.43

Assim, a ordenação territorial parte da delimitação dos espaços públicos e 

privados, conferindo àqueles a destinação que melhor atenda à coletividade e, a 

estes, conformando o exercício de atividades e faculdades inerentes ao direito de 

propriedade à função social da propriedade urbana, disciplinada no plano diretor.44

Observado o traçado urbano planejado, são alocados os edifícios públicos 

que servem de sede para o exercício, pelos três níveis da federação, de suas 

competências constitucionais, tais quais prestação jurisdicional, segurança pública, 

saneamento básico, transporte urbano, saúde, assistência e previdência social, 

recreativas visando à integração de camadas vulneráveis da população, educação, 

entre outras, muitas com caráter de essencialidade.

Deflui, também, daí a interdisciplinaridade do direito urbanístico não só no 

planejamento da atividade legiferante, alcançando, também, a execução da política 

urbana, realçando a importância da atuação municipal, donde cumpre ressaltar que 

a definição da localização dos equipamentos públicos e privados concorre para 

uma melhor prestação de serviços públicos de outros entes, ainda que executados 

por particulares delegatários; aliás, o raciocínio se estende às atividades privadas 

42 TORRES, Faber Silvia. O Princípio da Subsidiariedade no Direito Público Contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001. p. 104.

43 Idem, p. 213.
44 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139.
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de relevante interesse social, eis que as pessoas, naturais ou jurídicas privadas, 

devem igual observância ao zoneamento municipal. 

Ora, se a ineficiência na efetivação de direitos fundamentais básicos estra-

nhos ao direito urbanístico afeta, mediata ou imediatamente, o seu fim último de 

funcionalidade e sustentabilidade urbana, a urbanificação também deve contribuir, 

num processo inverso, para a melhoria do contexto fático-social, ainda que por 

fatores estranhos ao seu objeto, devendo o planejamento urbanístico, na medida 

do possível, considerar, nos diagnósticos, as múltiplas problemáticas de segurança 

pública, pobreza, desigualdade e segregação social, degradação do poder de compra, 

enfim, dificuldades de toda monta; tal captura instrui a positivação de normas de 

cunho econômico-social de viés local no planejamento urbano diretamente ligado 

à competência municipal. 

Cumpre ainda registrar, na lição de José Afonso da Silva, relacionados inti-

mamente à funcionalidade urbana e às quatro vitais funções da cidade45 – lazer, 

circulação, trabalho e moradia –, os três sistemas gerais que devem necessariamente 

constar do plano diretor: vias, zoneamento e espaços verdes.46

O primeiro materializa-se no traçado e definição da malha viária urbana, onde 

ganha relevo a função de circulação da cidade, primando por um tráfego equilibrado 

de veículos e pessoas, a ser alcançado por múltiplas intervenções urbanísticas, 

como a organização de estacionamentos públicos e de ciclovias, o estímulo à 

utilização do transporte coletivo, desde que dotado dos requisitos mínimos de 

adequação do serviço público (art. 6º, §5º, da Lei nº 8.987/95), a limitação de 

gabarito ou de uso para certas localidades visando a um modelo de assentamento 

menos adensado e compatível com a infraestrutura urbana existente, a construção 

de viadutos, o alargamento de vias, redesenhando o alinhamento e arruamento, 

entre outros modelos de urbanificação.

Já o zoneamento incide no núcleo do direito de propriedade, o já mencionado 

aspecto econômico do uso do solo, restringindo-lhe o uso e gozo, na medida em 

que obsta possíveis destinações da coisa imóvel, bem como restringe o direito 

de construir, por exemplo, através da elasticidade ou retração dos recuos e áreas 

non aedificandis dos lotes privados, culminando, por vezes, na inviabilização de 

certos empreendimentos; não por outro motivo, amplo estudo técnico deve lastrear 

as limitações e regulamentos administrativos (art. 1.299 do CCB) relacionados à 

ordem de polícia edilícia.

45 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139. Celso 
Pacheco Fiorillo identifica não quatro funções, mas cinco, a saber: habitação, circulação, lazer, trabalho e 
consumo. Vide: FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 618.

46 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139.
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Os espaços verdes, por seu turno, relacionam-se à função de recreio e co-

modidade, que legitima a atração de eventos e espetáculos a serem realizados 

em espaços culturais e festivos, o sombreamento das vias alocando indivíduos 

arbóreos, de forma racional, em canteiros nas calçadas, o aparelhamento de pra-

ças, a maximização das opções de lazer e o fomento do turismo e das atividades 

esportivas, inclusive com a criação de quadras poliesportivas públicas, de livre 

fruição aos munícipes.

Cumpre reforçar, ainda, que o princípio da subsidiariedade já inspira, em outros 

ramos do direito, modelos de ações ou a positivação de normas em leis formais, a 

exemplo da Lei nº 8.080/90, no sensível tema da concretização do direito à saú-

de, preconizando critério de execução de prestações sanitárias preferencialmente 

pelos municípios, que, dos demais entes, receberia aporte operacional, estrutural 

e financeiro através do repasse de recursos para sua viabilização.47

Em suma, o protagonismo do município na execução da política urbana deve 

observar o planejamento urbano global em sentido vertical-horizontal, num sistema 

de competência legiferante concorrente, sem prejuízo da competência privativa 

municipal legislativa no que toca à edição de planos urbanísticos, sob o aspecto 

físico-territorial, que possuem o escopo complementar e integrativo do plano 

diretor, sempre alicerçados pela cláusula do interesse local (art. 30, I, da CRFB); 

ou seja, na tarefa de planejamento de ações de controle do uso e ocupação do 

solo, principiada pelo plano diretor e complementada e minudenciada pelos planos 

parciais de atuação urbanística, a competência legislativa é privativa do município.

Deve, outrossim, em nome da eficiência, permitir a materialização de planos 

nacionais ou regionais, quer pela execução dos municípios, mediante aporte es-

trutural, operacional e financeiro dos entes ditos maiores, quer pela substituição, 

parcial ou total, por estes às municipalidades, se constatada a necessidade in 

concreto, em casos de necessidade ou ineficiência, pelo tempo em que perdurar. 

No mais, a execução de ações urbanísticas diretamente é válida não só 

mediante ajustes interfederativos, mas, também, de forma direta, num ambiente 

de federalismo de cooperação, desde que observada a legislação local, sempre 

vinculativa dos “entes maiores”, cujas leis, de cunho nacional e regionais, se 

extrapolarem os limites de sua competência constitucional descendo a minúcias 

e peculiaridades de interesse local, podem se afigurar inconstitucionais.

47 TORRES, Faber Silvia. O Princípio da Subsidiariedade no Direito Público Contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001. p. 247.
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Abstract: In a globalized world, with Brazilian society naturally increasingly integrated with that of other 
countries, popular tolerance for problems such as corruption and poor provision of public services decreases 
and there is an awakening of demands for improvements. The people’s demands are directed towards, 
in addition to the sensitive areas of health, education and probity, to urban infrastructure interventions 
directly linked to urban planning, precisely because cities are home to the overwhelming majority of the 
population. In this context, achieving federative autonomy by the 1988 constitution, also influenced by 
the spontaneous social phenomenon of urbanization, the municipality leaves its once timid role in the 
realization of fundamental rights to receive, by express option of the constituent, the task of executing 
urban policy defined in its master plan, ensuring the sustainable management of cities as a prominent 
diffuse right. Thus, the importance of urban planning rights is expanded, contributing to this protagonism, 
mainly through what is called “Active or Operational Urbanism”, which, far from being limited to the 
control of the exercise by the individual of the right to property and to build, is preordained to transform 
the artificial environment built by man through urbanization actions, benefiting and re-benefiting the 
habitable spaces with the scope of giving citizens a functional, sustainable and balanced city, meeting 
the most acute and modern popular desires. The peculiarities of the execution of urban policy to which the 
3 levels of the federation under municipal leadership compete, are also analyzed in light of the specific 
attributions of the local entity for planning and controlling the use, subdivision and occupation of land 
and execution of the urban policy, inspired by cooperative federalism, by the clause of local interest and 
the principle of federative subsidiarity, which translate into an indisputable municipalization of actions 
(articles 23, single paragraph, 30, I and VIII and 182 of the Constitution).

Keywords: Urban Law. Urban Policy. Municipalization. Municipal protagonism.
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Mudanças climáticas e cidades 
sustentáveis
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Resumo: O artigo busca descrever o fenômeno das mudanças climáticas, analisando suas possíveis causas 
e consequências, inserindo-o no contexto das cidades modernas. Da mesma forma, busca-se estabelecer 
um paralelo entre o direito urbanístico e o referido fenômeno, de molde a pensar de que modo a política 
pública de desenvolvimento urbano, em seus diferentes vieses, pode auxiliar na promoção de um modo 
de viver mais sustentável aos cidadãos da urbe e, consequentemente, promover ações climáticas. As 
soluções ora propostas pautar-se-ão no pressuposto da existência do direito fundamental ao clima estável, 
bem como ao direito fundamental a cidades sustentáveis, assim como no ideário de cidade como locus 
primário do desenvolvimento da dignidade humana. Sem prejuízo, buscar-se-á ainda conceber maneiras 
por meio das quais o poder público pode vir a ser instado a assumir o protagonismo na elaboração de 
políticas e na adoção das medidas ora propostas, notadamente por meio da chamada litigância climática.

Palavras-chave: Mudanças climáticas. Direito urbanístico. Sustentabilidade. Política de desenvolvimento 
urbano. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agenda 2030. Litigância climática.

Sumário: 1 Introdução – 2 Ordenamento jurídico vigente e soluções possíveis – 3 Conclusão 
– Referências

1 Introdução

A pauta das mudanças climáticas é assunto que habita quase que diariamente 

os noticiários. Muito além disso, a temática bate à porta como uma indesejada 

convidada, atropelando o homem que habita o território altamente antropizado da 

cidade. Assim, assunto que antes interessava apenas à ciência passa a interessar 

ao direito1 e à política, desnudando-se então a urgência na criação de estatutos 

jurídicos e políticas públicas que atendam, a um só tempo, aos anseios climáticos 

e sociais decorrentes do irrefreável fenômeno. Com efeito, há razoável consenso 

no sentido de que as atividades humanas estão aumentando substancialmente 

1 A temática foi objeto do debate na ADPF nº 708 sobre o Fundo Clima, onde foi realizada histórica audiência 
pública, com participação de diversos especialistas nas mais diversas áreas. Disponível em: http://portal.
stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=458194.

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.21
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as concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa e que, em razão desse 

aumento, se está intensificando o natural efeito estufa, resultando em aquecimento 

adicional da superfície e da atmosfera terrestre, o que pode afetar negativamente 

os ecossistemas naturais e a humanidade. A despeito de haver quem discorde 

das causas do processo, é inegável que as alterações climáticas já pululam à 

nossa fronte. 

Não por outro motivo, o direito vem sendo instado a conferir supedâneo 

suficiente e adequado ao enfrentamento da novel realidade. O art. 2º, VIII, da Lei 

nº 12.187/09, que instituiu a Política Nacional de Mudanças Climáticas, define 

o processo como a mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atri-

buída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que 

se some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo 

de períodos comparáveis. Portanto, vemos que o fenômeno já encontra definição 

legal para todos os efeitos. 

Nesse passo, o que se nota é que temas antes sequer cogitados pelo legisla-

dor ou pelo administrador público hoje tornam-se de imprescindível consideração.2 

De há muito, sabemos que o aquecimento global, do qual decorre o processo das 

mudanças climáticas, tem relação direta com a excessiva presença de gases do 

efeito estufa na atmosfera. Nesse ponto, a pauta guarda estreita conexão com as 

cidades. Destarte, as emissões das cidades urbanas são responsáveis por grande 

fatia das emissões totais de GEE. Estima-se que atualmente 55% da população 

mundial viva em centros urbanos, percentual que alcançará a ordem de 68% até 

2050, segundo previsões do World Cities Report 2020.3 De acordo com o relatório, 

as cidades geram 70% das emissões globais de carbono, seja em razão do consumo 

e das emissões energéticas, seja em razão dos resíduos sólidos e mudanças e 

desordenação do uso do solo.4

Conforme se deixou antever, a expansão urbana desenfreada tem relação 

direta com o aumento no consumo de energia e emissões de gases do efeito 

estufa, com profundas implicações nas mudanças climáticas. No entanto, certo é 

também que a urbanização, acaso adequadamente planejada, pode fornecer muitas 

oportunidades para implantar estratégias de mitigação e adaptação, o que pode 

limitar o aumento da temperatura média global. De outra parte, a urbanização não 

2 Mencione-se, por exemplo, o PL nº 3.961/2020, que visa declarar o estado de emergência climática no Brasil. Disponível 
em: https://www.camara.leg.br/noticias/680583-projeto-reconhece-estado-de-emergencia-climatica-no-brasil/.

3 Conforme World Cities Report 2020. Disponível em: https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/
wcr_2020_report.pdf.

4 Neste particular, o procedimento de regularização fundiária, instituído pela Lei nº 13.465/2017, poderia ser 
cogitado como mais um instrumento em prol da política de adaptação climática, já que as áreas urbanas 
são as que concentram as populações mais vulneráveis a desastres, sobretudo em regiões de expansão 
urbana ocupadas por população mais pobres.
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planejada representa uma ameaça à sustentabilidade, porquanto enunciativa de 

mudanças irreversíveis no uso da terra,5 perda de biodiversidade, uso intensivo de 

recursos e energia, alteração de padrões de consumo, altos níveis de poluição e 

emissões de carbono, etc.

2 Ordenamento jurídico vigente e soluções possíveis

Como signatário da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (promulgada pelo Decreto nº 2.652/98) e do Acordo de Paris (promulgado 

pelo Decreto 9.073/2017), o Brasil se comprometeu a fortalecer a resposta global 

à ameaça da mudança do clima, no contexto do desenvolvimento sustentável e 

dos esforços de erradicação da pobreza, principalmente por meio do controle do 

aumento da temperatura global, incremento da capacidade de adaptação aos 

impactos negativos da mudança do clima, promoção da resiliência à mudança do 

clima e um desenvolvimento de baixa emissão de gases de efeito estufa. Aliás, 

necessário lembrar que a ONU estabeleceu, por meio da Resolução A/Res/70/1 

– intitulada Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 

–, a chamada Agenda 2030,6 listando Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), que buscam estabelecer um planejamento de ações para a construção 

de um mundo mais sustentável e resiliente. Especificamente ao que interessa a 

este estudo, de imprescindível menção é o ODS 11, que propugna pela criação 

de cidades e comunidades sustentáveis. Sem prejuízo, a Agenda 2030 consagrou 

ainda a Ação Climática em seu ODS 13.7

No âmbito interno, o art. 225 da Constituição confere esteio constitucional 

aos esforços, ao propugnar que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

5 Digna de menção a famigerada Lei Complementar nº 219/2020, apelidada de Lei dos Puxadinhos, que 
flexibilizava de forma irresponsável diversos parâmetros urbanísticos, permitindo adensamento no uso do 
solo. As alterações de parâmetros urbanísticos são perigosas quando realizadas ao alvedrio de estudos 
técnicos responsáveis e participação popular, como ocorreu no caso. Por esses e outros motivos, a referida 
lei teve a sua eficácia suspensa após ações ajuizadas pelo MPRJ. Disponível em: https://www.soniarabello.
com.br/leis-inconstitucionais-produzem-efeitos-o-caso-adverso-da-lei-dos-puxadinhosno-rio/; https://www.
soniarabello.com.br/stf-impede-danos-permanentes-a-ordem-urbanistica-causados-por-leis-inconstitucionais-
ainda-o-caso-da-lei-dos-puxadinhos/; https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/88201.

6 Tamanha a relevância do documento, o Conselho Nacional de Justiça, na 93ª Sessão Virtual, por unanimidade, 
aprovou o voto do ministro Luiz Fux para alterar a Resolução CNJ nº 75/2009, que dispõe sobre os 
concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário 
nacional, incluindo no rol de obrigatórias o direito digital, pragmatismo, análise econômica do direito e 
economia comportamental, a Agenda 2030 e o direito da antidiscriminação. Disponível em: https://www.
conjur.com.br/2021-set-24/cnj-aumenta-disciplinas-obrigatorias-concurso-magistratura. 

7 Disponível em: https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=13.
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as presentes e futuras gerações.8 Inclusive, como derivação do referido dispositivo, 

a doutrina tem vaticinado a existência de um direito fundamental à integridade do 

sistema climático ou direito fundamental ao clima estável.9 Mais especificamente 

no que se refere às cidades, a política climática encontra sustentáculo no art. 182 

da Constituição ao estabelecer que a política de desenvolvimento urbano, executada 

pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem-estar de seus habitantes.

A CFRB/88 também atribuiu aos municípios a competência de editar normas 

destinadas a “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 

30, VIII). Sem prejuízo, o art. 23 da Constituição consagra a competência comum dos 

entes federativos para, entre outras atividades, proteger o meio ambiente e combater 

a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, 

fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, promover 

programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais 

e de saneamento básico, bem como combater as causas da pobreza e os fatores 

de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Os 

mencionados dispositivos constitucionais guardam estreita conexão com os ODS da 

Agenda 2030 e com as metas do Acordo de Paris, servindo, portanto, de fonte de 

deveres jurídicos de proteção para os entes federativos, além de fundamento de vali-

dade para ações e políticas públicas vocacionadas à concretização da ação climática.

Válido mencionar ainda a Lei nº 12.187/09, que institui a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima, bem como a Lei Estadual nº 5.690/2010, que institui a Política 

Estadual de Mudança do Clima no Rio de Janeiro. A data de edição dos diplomas 

evidencia que a preocupação não é novidade, muito embora pouco ou nada tenha 

sido feito a respeito desde então. O art. 11 da Lei nº 12.187/09 estabelece que os 

princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas 

governamentais deverão compatibilizar-se com os princípios, objetivos, diretrizes 

e instrumentos desta Política Nacional sobre Mudança do Clima. Em semelhante 

sentido, o art. 6º da Lei nº 5.690/2010: “Os planos, programas, políticas, metas 

8 Digno de nota que tramita no Congresso a PEC nº 233/2019, que visa tornar expressa a agenda climática 
na Constituição, por meio do acréscimo do inciso X ao artigo 170 (“manutenção da estabilidade climática, 
adotando ações de mitigação da mudança do clima e adaptação de seus efeitos adversos”) e do inciso 
VIII ao §1º do artigo 225 (“adotar ações de mitigação da mudança do clima e adaptação de seus efeitos 
adversos”). Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140340. 

9 De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer, “a integridade e estabilidade climáti-
ca integrariam tanto o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente, quanto o con-
teúdo do chamado mínimo existencial ecológico, podendo-se falar, inclusive, de um mínimo 
existencial climático”. Disponível em: https://genjuridico.jusbrasil.com.br/artigos/1198149902/
notas-acerca-de-um-direito-fundamental-a-integridade-do-sistema-climatico. 
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e ações vinculadas a atividades emissoras de gases de efeito estufa, sejam elas 

de âmbito governamental ou empresarial, deverão incorporar em suas estratégias, 

medidas e ações que fomentem a economia circular considerando as suas cadeias 

de valor e favoreçam a economia de baixo carbono”. Isso quer significar que já 

temos disposição legislativa vigente apta a fornecer aparato jurídico para que se 

exija do poder público e de agentes privados que os princípios, objetivos, diretrizes 

e instrumentos da política climática sejam necessariamente considerados quando 

da criação e execução de quaisquer políticas públicas, programas governamentais 

ou atividades privadas emissoras de GEE em geral.

Na seara das cidades, de há muito, o vintenário Estatuto da Cidade já pro-

clamava a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 

terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações (art. 2º, I, da Lei nº 10.257/21), assim como adoção de padrões 

de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis 

com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e 

do território sob sua área de influência (art. 2º, VIII). Coerente com a política de 

prevenção e adaptação às externalidades das mudanças climáticas, o estatuto 

estabelece como diretriz a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas 

por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais 

de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais (art. 2º, XIV), assim como 

o estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de 

sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem 

a redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais (art. 2º, 

XVII). Sem prejuízo, o estatuto eleva ainda a diretriz a ordenação e controle do uso 

do solo, de forma a evitar a poluição e a degradação ambiental e a exposição da 

população a riscos de desastres (art. 2º, VI).

No que tange à diretriz da regularização fundiária e ordenamento do solo, 

muito há para ser pensado e trabalhado. Inclusive, o art. 9º, §1º, da Lei nº 13.465, 

ao tratar sobre a Reurb, estabelece que os poderes públicos formularão e desen-

volverão no espaço urbano as políticas de suas competências de acordo com os 

princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial, 

buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma 

funcional. No mesmo ambiente, o art. 10, I, da referida lei estabelece como objetivo 

da Reurb “identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, 

organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de 

modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de 

ocupação informal anterior”. Não por outro motivo, a doutrina especializada enxerga 
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na Reurb um importante instrumento de estímulo à política climática, tanto no viés 

da prevenção quanto no viés da mitigação: 

Na perspectiva da adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, 
o ordenamento do espaço urbano e provavelmente ainda mais im-
portante. As previsões de aumento da frequência e intensidade de 
extremos climáticos implicam também o aumento da ocorrência de 
desastres naturais associados, como inundações e deslizamentos 
de encostas. As áreas urbanas concentram as populações mais vul-
neráveis a esses acontecimentos, sobretudo nas regiões de expan-
são urbana ocupadas por população mais pobres, que devem ser 
objeto de políticas públicas de regularização fundiária e urbanística.

Sabe-se que tais populações geralmente habitam áreas de ocupação 
irregular. Desse modo, conforme constata Braga, as políticas habi-
tacionais e de REURB devem fazer parte das estratégias tanto no 
sentido de redução dessas áreas quanto na melhoria das condições 
ambientais e urbanísticas. Sob essa ótica, o controle e acompanha-
mento do crescimento urbano tem dupla função: evita a ocupação 
de áreas ambientalmente frágeis, normalmente expostas mais se-
veramente aos efeitos das mudanças climáticas, assim como tenta 
adequar a expansão a provisão de infraestrutura e equipamentos ur-
banos capazes de aumentar a resiliência das novas áreas urbaniza-
das. Em suma, o controle do uso do solo nas áreas já urbanizadas e 
fundamental para reduzir sua vulnerabilidade e aumentar a resiliência 
(LOCATELLI, Paulo Antonio. Mudanças climáticas e planejamento ur-
bano: a atuação do ministério público. In: GAIO, Alexandre (Org.). A 
Política nacional de mudanças climáticas em ação [livro eletrônico]: a 
atuação do ministério público. 1. ed. Belo Horizonte: Abrampa, 2021).

Afora isso, sabemos que a antropização inerente ao processo de expansão 

urbana é responsável pela redução de florestas e indivíduos arbóreos em geral, o que 

colabora ainda mais para o fenômeno, já que as florestas são consideradas grandes 

sumidouros de GEE. Também como decorrência da supressão da vegetação, são 

cada vez mais frequentes eventos climáticos extremos, como intensas ilhas/ondas 

de calor,10 situações altamente nocivas à saúde e bem-estar dos seres humanos. 

Inclusive, de forma pioneira, o Plano Diretor do Município de Niterói, instituído pela 

Lei Municipal nº 3.385/2019, trouxe em seu quadro de definições a definição de 

ilhas de calor. De acordo com o plano diretor niteroiense, “à medida que as áreas 

urbanas se desenvolvem, ocorrem mudanças na sua paisagem. Edifícios, estradas 

e outras infraestruturas substituem a terra e a vegetação. As superfícies que antes 

10 O argumento das ilhas de calor foi fortemente explorado no processo que resultou na negativa do licenciamento 
ambiental do novo Autódromo de Deodóro, já que a sua construção implicaria na derrubada de grande parte 
da Floresta do Camboatá e, consequentemente, no aumento da temperatura local. Disponível em: https://
portal.ufrrj.br/deodoro-ainda-mais-quente/.
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eram permeáveis e húmidas tornam-se impermeáveis e secas. Essas mudanças 

fazem com que as regiões urbanas se tornem mais quentes do que seus arredores, 

formando uma ‘ilha’ de temperaturas mais altas na paisagem”.

Nesse quesito, a criação e observância rigorosa de normas urbanísticas e am-

bientais são de salutar importância, já que servirão para conferir adequada aeração 

e pontos de sombreamento, trazendo consigo incremento na qualidade de vida da 

população por meio de ilhas de frescor. No caso da cidade do Rio de Janeiro, a 

título de exemplo, temos o chamado Plano Municipal de Arborização Urbana (PDAU), 

o qual contempla medidas voltadas para a melhoria das condições climáticas e 

ambientais, como a criação de espaços livres, implantação de corredores verdes 

e outros programas de arborização urbana, entre outros instrumentos que visam 

criar pontos de frescor no território da cidade (art. 3º, XXI, do Plano Diretor do Rio 

de Janeiro). No município de Niterói, o plano diretor vigente igualmente pretendeu 

conceituar as ilhas de frescor, definindo-as como as “porções do território urbano 

que apresentam temperaturas mais baixas que seus arredores, em geral são 

áreas com cobertura arbórea e/ou umidade significativa, como praças, parques, 

fragmentos florestais ou no entorno de corpos hídricos”.

Aliás, de forma inovadora, o Plano Diretor do Município de Niterói trouxe 

capítulo intitulado Sistema de Adaptação às Mudanças Climáticas, dedicando 

uma série de dispositivos para trabalhar a questão, assim como dedicou uma 

série de dispositivos com vistas a induzir a construção de uma cidade resiliente s 

sustentável. Tramita no Rio de Janeiro neste momento o processo de atualização 

decenal do plano diretor,11 instrumento básico da política urbana municipal. O PDDS 

vigente, inclusive, já lista como diretriz a adoção, em todas as políticas públicas, 

de estratégias de mitigação dos efeitos das mudanças globais do clima.12 Nesse 

passo, forte na crença da existência de um direito fundamental ao clima estável 

(art. 225 da Constituição), é imprescindível que o novo diploma reforce e concretize 

considerações de ordem climática, podendo se cogitar da exigência, por exemplo, 

de análise da variável climática nos licenciamentos urbanísticos ou, ainda, no pro-

cesso de alteração de leis de usos e zoneamento urbano. Nesse passo, poder-se-ia 

aventar, por exemplo, da consideração de aspectos climáticos no EIV/RIV13 e no 

EIA/RIMA, quando exigíveis. 

11 Válido lembrar que, no RE nº 607.940, o STF fixou a tese de que “os municípios com mais de vinte mil 
habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento 
do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”, 
consagrando para alguns o princípio da proeminência ou da compatibilidade material com o plano diretor.

12 Pontue-se que o vigente plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, instituído pela LC nº 111/11, menciona 
a pauta climática em pelo menos 21 (vinte e um) dispositivos, possuindo inclusive uma subseção exclusiva 
para tratar das mudanças climáticas (arts. 176 e 177). 

13 O município do Rio, até hoje, não exige o EIV/RIV em licenciamentos, tendo o MPRJ ingressado com a 
ACP nº 0335567-50.2019.8.19.0001 para exigir a implementação do instrumento como requisito do 
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Nesse ambiente, a Resolução CONAMA nº 01/1986 determina que “dependerá 

de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 

ambiental – RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, 

e do SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do 

meio ambiente, tais como (...) Projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas 

consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos 

municipais e estaduais competentes” (art. 2º, inciso XV).

No mesmo sentido, bem de ver é o inciso XIV do art. 1º da Lei nº 1.356/1988, 

do estado do Rio de Janeiro:

Art. 1º. Dependerá da elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e 
do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA a serem submeti-
dos à aprovação da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, 
os licenciamentos da implantação e da Ampliação das seguintes ins-
talações e/ou atividades:

(...) XIV - projetos de desenvolvimento urbano e exploração econômica 
de madeira ou lenha em áreas acima de 50 (cinquenta) hectares, 
ou menores quando confrontantes com unidades de conservação da 
natureza ou em áreas de interesse especial ou ambiental, conforme 
definidas pela legislação em vigor.

Reforçando o entendimento acima exposto, colham-se os seguintes prece-

dentes judiciais:

Agravo de Instrumento: 2272071-21.2019.8.26.0000 – mesa

Agravante: MINISTÉRIO PúBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública. Ordem urbanística 
Preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal Prejudica-
da diante do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 2248097-
52.2019.8.26.0000 - Preliminar de inadequação da via eleita Rejei-
ção - Impugnação a projeto de lei - Suspensão do trâmite do Projeto 
de Lei Municipal n.º 427/2019 (que prevê o PIU Arco Pinheiros), de 
iniciativa do Poder Executivo Municipal, em razão de ilegalidade refe-
rente a não realização de prévio EIARIMA, nos termos do disposto no 
art. 2º, inciso XV da Resolução CONAMA n.º 01/1986, bem como de 
estudo de impacto de vizinhança (EIV) - Pretensão de que sejam tais 
medidas adotadas antes do julgamento do projeto de lei – Possibilida-
de Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora Infringência 
à legislação, com possíveis impactos negativos ao meio ambiente 
urbano (artificial) - Reforma da r. decisão Recurso provido.

licenciamento urbanístico (https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/80706). A ação foi 
julgada improcedente em primeiro grau e encontrava-se, na data da elaboração deste artigo, em sede de 
julgamento de apelação. 
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(...) 2. Considerando que as leis que dispõem sobre o zoneamento, 
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano municipal, são leis de 
efeitos concretos, não apresentando, pois, características de genera-
lidade e de abstração típicas das demais leis, podem as mesmas ser 
impugnadas por meio dos instrumentos processuais voltados para o 
controle da legalidade dos atos administrativos em geral, tais como 
o mandado de segurança, a ação popular e a ação civil pública, não 
se podendo ter por inadequado o uso dessa última espécie de ação 
pelo Ministério Público Estadual para, com base em elementos de 
provas colhidos em inquérito civil público, pedir a decretação de nu-
lidade de leis dessa natureza por ausência de estudos técnicos, de 
publicidade, de transparência e de participação popular no curso de 
seus processos legislativos, ofendendo incidentalmente a CF e em 
confronto com o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e 
com a Lei que dispõe sobre o plano diretor do próprio município réu. 
(...) (ACÓRDÃO Nº 127.378/2013)

Aliás, tampouco custa lembrar que, para considerável parcela da doutrina e 

jurisprudência, as leis urbanísticas consideram-se de efeitos concretos,14 equipa-

rando-se materialmente a atos administrativos. E se é assim, razão maior haveria 

para que aspectos ambientais, de impacto de vizinhança e climáticos fossem 

considerados em seu processo de elaboração. O entendimento, parece-nos correto, 

aplica-se tanto ao plano diretor quanto aos demais diplomas urbanísticos advindos 

de leis esparsas. Com efeito, a definição dos usos e dos índices urbanísticos, como 

coeficientes de aproveitamento, taxas de ocupação, alturas de prédios, recuos 

frontais, laterais e de fundos, áreas e testadas mínimas de lotes e largura de ruas, 

14 “AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. NATUREZA JURíDICA DE PLANO DIRETOR. LEI EM SENTIDO FORMAL. 
CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PúBLICA PARA IMPUGNAR LEIS DE EFEITOS CONCRETOS E IMEDIATOS. CONTROLE 
DIFUSO (INCIDENTER TANTUM) DE ATO NORMATIVO MUNICIPAL. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PúBLICA PARA 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. COMPETêNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PERICULUM 
IN MORA E FUMUS BONI IURIS PRESENTES. LIMINAR PARA AFASTAR O DANO AMBIENTAL, PATRIMONIAL 
E PAISAGíSTICOS IMINENTES. 1. As normas do plano diretor não apresentam natureza jurídica de lei em 
sentido material. Esta se caracteriza pelos atributos de generalidade e abstração, ou seja, deve estabelecer 
normas iguais para um conjunto de situações jurídicas indeterminadas. Isto não é o que contém o plano 
diretor urbano, que determina concretamente o direito de construir de cada terreno em particular e localiza 
as áreas destinadas a futuras obras públicas. 2. Para efeito de controle de legalidade, pode-se qualificar o 
plano diretor urbano como uma “lei de efeitos concretos”, ato jurídico que, a despeito de ser vinculado por 
lei, não apresenta características de generalidade e abstração: ‘Por leis e decretos de efeitos concretos 
entendem-se aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que 
aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam municípios ou desmembram 
distritos, as que concedem isenções fiscais; as que proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos 
que desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações e outros dessa espécie. Tais leis 
ou decretos nada têm de normativo; são atos de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de lei 
ou de decreto por exigências administrativas. Não contêm mandamentos genéricos, nem representam 
qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente como qualquer ato administrativo 
de efeitos individuais e específicos, razão pela qual se expõe ao ataque pelo mandado de segurança’ 
(Hely Lopes Meirelles). (...)”. (TRF1. Apelação Cível nº 2008.33.00.003305-8/BA. Processo de origem: 
200833000033058.Rel. Des. Federal Selene Maria de Almeida).
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também constitui matéria técnica, por exigir conhecimentos específicos para que 

possa ser elaborada e até compreendida.15

Em abono à tese da exigência de estudos técnicos na seara da elaboração 

normativa, digno de menção é o escólio de Ana Paula de Barcellos, em sua obra 

Direitos fundamentais e direito à justificativa – devido processo na elaboração nor-

mativa. Em linhas gerais, de acordo com a autora, há para o Estado um dever de 

produzir e disponibilizar as razões que ensejaram a proposição de alguma norma, 

como forma de garantir o correlato direito fundamental à justificativa, que permite 

aos cidadãos compreender os efeitos da norma em suas esferas de direitos, 

assim como os motivos que ensejaram a sua criação. Especificamente na senda 

da produção normativa ambiental, discorre a autora:

A Constituição prevê anda, ao tratar da proteção ao meio ambiente, que 
há necessidade de estudo prévio de impacto ambiental para instalação 
de obra ou atividade potencialmente poluidora. Ora, um ato normativo 
não é, em si, uma atividade potencialmente poluidora, mas seu conteúdo 
pode desencadear atividades com tais características, de modo que 
seria profundamente incoerente que tal aspecto não fosse cogitado 
quando da elaboração da norma, diante da prioridade constitucional 
dada ao tema (Direitos Fundamentais e Direito à Justificativa: devido 
processo na elaboração normativa. 2. ed. Ed. Fórum, 2017. p. 126).

Da mesma forma, não sendo produzidos estudos ambientais que permitam 

concluir pela inexistência de impactos negativos sobre o meio ambiente natural e 

urbano, o princípio da precaução impõe que seja obstaculizado o nascimento de 

eventual projeto, ainda que na seara legislativa, pensamos. Conforme vaticina a 

doutrina, o princípio da precaução não é exclusivo do direito ambiental, espraiando 

seus tentáculos também sobre o direito urbanístico (como indicam os institutos do 

estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança). Destarte, tutelando a segu-

rança e a habitabilidade de edificações, a comodidade e o conforto em atividades 

abertas ao público, o desenvolvimento urbano através dos institutos urbanísticos 

(o planejamento urbano é concretização da precaução), a administração pública 

deve se orientar pelo princípio da precaução quando atuar no planejamento urbano, 

evitando a implantação de determinados planos e projetos quando estivermos 

diante de potenciais riscos ou impactos não plenamente mensuráveis, mediante a 

imposição de medidas mais severas ou a proibição da atividade até a obtenção da 

certeza necessária.16 Ora, nada mais incerto neste momento do que os potenciais 

15 PINTO, Victor Carvalho. Direito urbanístico: plano diretor e direito de propriedade. 4. ed. 2014. p. 209.
16 Neste sentido: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/

bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Justitia%20n.204-206.22.pdf

RPGM_01_MIOLO.indd   534 22/09/2022   16:09:22



535RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 525-547, jul. 2021/jun. 2022

MUDANÇAS CLIMáTICAS E CIDADES SUSTENTáVEIS

efeitos do já conhecido processo das mudanças climáticas, razão por que o princípio 

da precaução parece encontrar terreno fértil na temática.

Com efeito, o processo de alteração de leis de uso e ocupação do solo causa 

grande preocupação, principalmente quando o analisamos sob as lentes críticas do 

processo de mudanças climáticas. Destarte, a escalada de emissões de gases do 

efeito estufa (GEE) fez com que observássemos nos últimos anos um aumento da 

temperatura global. A reboque, fomos brindados com o fenômeno das mudanças 

climáticas e, juntamente a isso, premiados com toda sorte de desastres naturais, 

de que são exemplos as grandes enchentes e deslizamentos de terras. Não por 

outro motivo, a Lei Municipal do Rio de Janeiro nº 5.248/2011, ao instituir a Polí-

tica Municipal de Mudanças Climáticas, preconiza, em seu art. 8º, que “as obras, 

programas, ações e projetos da Prefeitura, inclusive de urbanização e revitalização, 

sempre que possível, deverão considerar os objetivos de cumprimento das metas 

de redução de emissões de GEE e estimar seus respectivos impactos em termos 

de emissões de GEE”.

Outro estatuto que pode ser mencionado como instrumento urbanístico a 

serviço da ação climática é a Lei Complementar nº 198/2019 do Rio de Janeiro, 

que instituiu o novo Código de Obras. De acordo com o art. 1º, §4º, da referida 

lei, “toda edificação, construída ou reformada, deverá adotar, preferencialmente, 

medidas de sustentabilidade, economia de recursos naturais e tecnologias de 

eficiência energética”. O dispositivo contém um estímulo sutil à adoção do padrão 

de edificações sustentáveis. Muito embora as normas construtivas e de edificações 

estejam subsumidas com primazia à competência municipal, a Lei Estadual nº 

9.072/2020 recentemente alterou a Lei Estadual nº 5.690/10 para incluir, naquilo 

que concerne à competência estadual, disposições sobre o estímulo a edificações 

sustentáveis, prevendo critérios de eficiência energética na seleção e aquisição 

de equipamentos e aparelhos eletrodomésticos, na arquitetura e na construção 

civil; sustentabilidade de materiais e de recursos naturais, fomentando o uso de 

madeira certificada, a utilização água da chuva para fim não potável nas edificações 

unifamiliares, multifamiliares, hospitalares, industriais e comerciais, o reuso de 

água cinza-clara e a utilização, na forma de regulamento, de água subterrânea de 

poço artesiano para consumo humano; incentivo de edificações ambientalmente 

sustentáveis, inclusive não permitindo que as concessionárias de serviço público 

de água e esgoto se utilizem do critério de consumo mínimo de água para fazer 

cobrança de tarifa, em consonância com a Lei nº 8.984, de 21 de agosto de 2020; 

introdução nos catálogos estaduais de compras públicas de materiais e listas 

sustentáveis que representam menor emissão de GEE e melhores condições para 

adaptação aos impactos advindos das mudanças climáticas; incentivo às edifica-

ções ambientalmente sustentáveis, inclusive à disseminação da hidrometração e 
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ao combate às perdas físicas de água com forma de preservar a água e evitar a 

sua escassez.

O art. 132 do Plano Diretor do Município de Niterói, ao tratar de diretrizes para 

a melhoria do clima local, expressamente arrola o incentivo à utilização de mate-

riais com baixo índice de reflexão da luz solar nas fachadas das novas edificações 

a fim de minimizar as ilhas de calor na cidade e amenizar o microclima local, da 

elaboração de normas, padrões e incentivos à implantação de “telhados verdes”, 

sistemas de cobertura de edificações nos quais é plantada vegetação, assim como 

incentivar a construção de “paredes verdes”, para compensação ambiental, nas 

edificações públicas e privadas, especialmente nas empenas diretamente voltadas 

para a insolação da tarde. As medidas, inegavelmente, inserem-se na noção de 

urbanismo sustentável, com vistas à criação de cidades resilientes. Quer dizer, é 

imperioso que a tecnologia verde seja incorporada nos padrões construtivos a fim 

de que paulatinamente os nefastos efeitos da antropização excessiva venham a 

ser amainados.

O assunto assume grande relevo, notadamente em razão dos incalculáveis 

impactos e prejuízos ocasionados na vida, saúde e patrimônio dos cidadãos – assim 

como sobre a administração pública – em decorrência de desastres climáticos. 

Nessa esteira, o presente artículo visa trazer a lume a problemática, assim como 

servir de esteio e estímulo à adoção de ações públicas de urbanismo sustentável. 

Como prova irrefutável do que se preconiza, vemos que os episódios de chuvas 

torrenciais e enchentes relâmpago (flash floods) vêm se tornando cada vez mais 

comuns. O cenário catastrófico se delineia não somente em razão das mudanças 

nos padrões climáticos, mas também em razão da falta de preparo do poder público 

para lidar com as consequências dessas precipitações (e.g., planos de drenagem 

desatualizados e/ou que desconsideram o incremento dos níveis pluviométricos, 

desmatamento de encostas, excessiva impermeabilização do solo etc.).

O exemplo acima descrito tem relação direta com a política pública de 

saneamento básico, no componente de drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas, conforme art. 3º, I, d, da Lei nº 11.445/07. Da mesma forma, os grandes 

deslizamentos de encostas, em geral associados aos fenômenos pluviométricos e 

à expansão urbana desordenada,17 têm sido uma constante realidade. Mesmo em 

áreas de baixada, onde não há risco de deslizamentos, a ocupação desordenada 

ou até mesmo excessiva (desrespeito às taxas de ocupação do terreno) contribui 

para o incremento da impermeabilização do solo, dificultando o escoamento das 

águas das chuvas e, consequentemente, criando bolsões de alagamentos. Tais 

17 Neste ponto, sabemos que ocupação de áreas de risco guarda conexão direta com o direito à moradia, 
temática que também deverá ser explorada no trabalho, ainda que de forma transversal.

RPGM_01_MIOLO.indd   536 22/09/2022   16:09:22



537RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 525-547, jul. 2021/jun. 2022

MUDANÇAS CLIMáTICAS E CIDADES SUSTENTáVEIS

externalidades negativas são ainda mais agravadas com o aumento do nível do 

mar, problema que tem impacto direto no escoamento das águas pluviais por meio 

dos sistemas de micro e macrodrenagem.

Outro paralelo digno de menção é aquele entre a pauta climática e a política 

pública de saneamento básico, especialmente em seus componentes de água 

potável e esgotamento sanitário, bem como limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos.18 A propósito, o ODS 06 da Agenda 2030 estabelece metas com vistas a 

assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento. Com 

efeito, os serviços públicos de saneamento básico têm como princípio fundamental 

a articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional de proteção 

ambiental, promoção da saúde, recursos hídricos e outras de interesse social rele-

vante destinadas à melhoria da qualidade de vida (art. 2º, VI, da Lei nº 11.445/07), 

assim como a integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente 

dos recursos hídricos (art. 2º, XII, da Lei nº 11.445/07).

A conexão das mudanças climáticas com o saneamento básico é indissociável, 

na medida em que os fenômenos climáticos batem à porta para anunciar não apenas 

eventos pluviométricos extremos, mas também cenários de secas prolongadas e, 

consequentemente, escassez de recursos hídricos19 e risco à segurança alimentar. 

Não por outro motivo, a Política Nacional de Saneamento Básico propugna prin-

cípios e ações voltadas à sustentabilidade e racionalização no uso dos recursos 

hídricos (v. art. 29, §3º, da Lei nº 11.445/07). O estudo do saneamento básico 

ganhou fôlego recentemente, sobretudo diante das alterações trazidas pela Lei nº 

14.026/2020, que conferiu estímulo à prestação privatizada e regionalizada dos 

serviços,20 com vistas à geração de ganhos de eficiência, escala e à garantia da 

universalização (art. 2º, XIV, da Lei nº 11.445/07).

18 Lembrando que os lixões são um dos grandes responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa, em 
especial do gás metano.

19 Há, inclusive, estudos que apontam para a tendência de desertificação de algumas áreas brasileiras 
(https://antigo.mma.gov.br/estruturas/sedr_desertif/_arquivos/pan_brasil_portugues.pdf). Em decorrência 
das mudanças climáticas, é prevista uma significativa redução dos recursos de água doce – subterrâneos 
e superficiais –, o que pode intensificar a competição por água. Nesse sentido: https://www.ipcc.ch/site/
assets/uploads/2018/03/ar5_wg2_spmport-1.pdf.

20 Exemplo recente disso foi o processo de “privatização da CEDAE”, tendo o Estado do Rio de Janeiro realizado 
licitação para a concessão de quatro blocos de prestação de serviços de água e esgoto (http://www.
concessaosaneamento.rj.gov.br/). No caderno de encargos da concessão, inclusive, foram previstas metas 
de redução de perdas d’água, o que certamente se insere na temática, assim como os sistemas coletores 
de tempo seco, cuja efetividade depende diretamente da construção de estruturas que comportem os níveis 
pluviométricos estimados. A despeito disso, na audiência pública realizada previamente à concessão, o 
representante do BNDES expressamente reconheceu que não foram levadas em consideração as alterações 
pluviométricas decorrentes das mudanças climáticas quando da elaboração dos estudos que subsidiaram 
a licitação. De acordo com o Sr. Guilherme da Rocha Albuquerque (chefe de Departamento do BNDES): 
“Em relação à condição climática, um ponto importante, que não foi feito um trabalho focado nisso, mas 
o ponto central é a alocação de riscos, quem é responsável por eventual falta de água porque secou 
um determinado manancial? Eu acho que o projeto contribui nesse aspecto, porque ele tem previsão de 
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A alteração, aliás, vem no esteio do quanto decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento da ADI nº 1.842/RJ, no sentido de que a instituição de regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação 

de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do 

saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene 

e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios 

menos favorecidos, sem que este caráter compulsório da integração metropolitana 

esvazie a autonomia municipal. Nos casos de prestação regionalizada, ao invés 

do planejamento municipal, prevalecerá o plano regional de saneamento básico 

elaborado para o conjunto de municípios atendidos. A recente alteração legislativa 

ditada pela Lei nº 14.026/2020 trouxe ainda uma lufada de esperança no que se 

refere à universalização do saneamento básico, estabelecendo, por meio do art. 

11-B da Lei nº 11.445/07, que os contratos de prestação dos serviços públicos 

de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam 

o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com coleta e 

tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033.

Também no julgamento da ADI nº 1.842/RJ, o Supremo assentou que o 

interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são in-

compatíveis com a autonomia municipal, bem como que o interesse comum inclui 

funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como 

os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, 

concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços 

supramunicipais. As referidas premissas parecem de todo compatíveis com a 

política pública de prevenção às mudanças climáticas, já que pouco importará se 

determinado município estiver empreendendo louváveis esforços, ao passo que 

seu vizinho nada esteja a fazer em prol da questão. Não por outro motivo, o art. 

3º, IV, da Lei Complementar nº 184/2018 estabeleceu que “consideram-se de 

interesse metropolitano ou comum as funções públicas e os serviços que atendam 

a mais de um município, assim como aqueles que, embora restritos ao território 

de um deles, sejam, de algum modo, dependentes, concorrentes, confluentes ou 

integrados entre si, notadamente, as intervenções necessárias ao enfrentamento 

dos efeitos adversos da mudança do clima que tenham impacto metropolitano, 

incluindo as medidas de prevenção, mitigação e adaptação”. Naturalmente, na linha 

do decidido pelo Supremo e considerando ainda o desenho federativo previsto em 

investimento contratualizado com relação às perdas de água, de forma que você utilize a água de forma mais 
eficiente e não seja uma água perdida”. Disponível em: http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/
UCMServer/path/Contribution%20Folders/transparencia/RecuperacaoFiscal/docs/item%207/Pareceres/
SEI_ME%20-%2012432406%20-%20Parecer%2019867-2020.pdf?lve. 
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nossa Constituição, isso não quer significar que o município não deva atuar em 

prol da implementação de políticas climáticas. Aliás, muito pelo contrário. Todavia, 

dada a crescente importância do tema, é certo que, em determinadas frentes, 

enfrentaremos controvérsias e digressões acerca de conflitos de competência.

De molde a solucionar a problemática suscitada, o poder público, notadamente 

o municipal, executor natural da política de desenvolvimento urbano sustentável, 

deve incorporar em seus planos setoriais, como é o caso do plano diretor, plano 

de mobilidade urbana, planos de saneamento, entre outros planos, diretrizes, 

princípios e medidas concretas que levem em conta o novo cenário que passamos 

a vivenciar. Assim, é de se perquirir se os critérios e condicionantes do licencia-

mento urbanístico e ambiental, por exemplo, deverão ser repensados com vistas 

à redução da emissão de gases do efeito estufa ou ainda conceber meios para a 

compensação de tais emissões, por vezes inevitáveis.

Da mesma forma, o poder público poderá servir de agente indutor de boas 

práticas, fornecendo estímulos (nudges) à adoção pelos particulares de práticas 

sustentáveis (edificações verdes, por exemplo). Outra atuação do poder público 

em prol da pauta são as licitações verdes, uma realidade já há muito prevista na 

legislação pátria – da mesma forma, a tributação verde, que já é também uma 

realidade, podendo ser mencionado o caso do ICMS verde. No entanto, viável seria 

também conceber a criação de estímulos fiscais em tributos outros, como já ocorre 

no IPTU incidente sobre imóveis que gozam de sistema de geração de energia solar. 

Outra possível solução inserida no direito urbanístico para o problema é o 

estímulo a alternativas sustentáveis de mobilidade urbana, com incentivo à adoção 

de meios de transporte não motorizados e à utilização de transportes coletivos, 

reduzindo as emissões de carbono. A elaboração e efetiva implementação de planos 

que encampem a diretriz contribuem decisivamente para redução das emissões 

de GEE e, consequentemente, refreando o processo de aquecimento global, bem 

como para o incremento da qualidade do ar e, a reboque, para a qualidade de vida 

dos moradores da urbe. Exemplo interessante vem sendo observado no município 

de Niterói, onde foi assumido o compromisso de eletrificação de 10% da frota de 

ônibus, medida que impacta diretamente na redução de emissões.21 Em setembro 

de 2021, foi iniciado o teste com o primeiro ônibus elétrico a circular na cidade, 

medida que vemos com muito bons olhos e esperamos ver o mais rapidamente 

possível implementada. A medida vem em sintonia com o art. 130, V, do Plano 

Diretor de Niterói, que consagra a diretriz do Plano Municipal de Resiliência Frente 

às Mudanças do Clima, a promoção da substituição gradual dos combustíveis 

21 Disponível em: http://www.niteroi.rj.gov.br/2021/09/20/niteroi-inicia-teste-com-onibus-eletrico-nas-linhas-
municipais/. 
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fósseis por outros com menor potencial de emissão de gases de efeito estufa, 

excetuada a energia nuclear.

A cidade de Niterói vem sendo também implementada de malhas cicloviárias, 

com isso estimulando a população à realização de viagens de bicicleta ao invés de 

viagens motorizadas. De acordo com o documento síntese do PMUS, “desde 2011, 

projetos e programas participativos ligado à promoção do uso da bicicleta estão 

sendo desenvolvidos. Em 2013 foi criado o programa Niterói de Bicicleta, dando 

início a elaboração do Plano Cicloviário Participativo de Niterói desenvolvido através 

de um intenso processo colaborativo, com oficinas em diversas regiões da cidade. 

Como resultado, desenhou-se uma malha cicloviária com aproximadamente 170 

quilômetros, executando projetos específicos como, por exemplo, as ciclovias das 

avenidas Amaral Peixoto e Roberto Silveira, da rua Timbiras, o Circuito Universitário, 

o Bicicletário Araribóia, além da elaboração do ‘Manual para Elaboração de Infraes-

trutura Cicloviária de Niterói’”.22 Aliás, segundo o art. 6º, II, da Lei nº 12.587/12, 

uma das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana é a priorização dos 

modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de 

transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado.

O estímulo à criação de zonas de uso misto é também estratégia interessante, 

já que seria capaz de reduzir os deslocamentos, as taxas de uso de recursos e 

emissões de GEE. Mencione-se, por exemplo, a recém-editada Lei Complementar 

nº 229/2021 do Rio de Janeiro, que instituiu o Programa Reviver Centro, que visa 

estimular a ocupação da região central, aproveitando, com isso, os equipamentos 

e infraestrutura já existentes, assim como reduzindo viagens, necessárias para a 

população residente nas periferias e, consequentemente, as emissões de GEE. 

No mesmo sentido, a LC nº 101/2009 estabeleceu como princípio e diretriz o es-

tímulo ao uso residencial na região da Operação Urbana Consorciada como forma 

de viabilizar um maior aproveitamento dos equipamentos urbanos da região central 

e de redução do impacto viário. Quer dizer, as normas inserem-se no contexto de 

estímulo à criação e aproveitamento de centralidades.

No caso do município de Niterói, a busca pela criação de novas centralidades vem 

sendo uma constante. Aliás, o art. 130, incisos VI e VII, do Plano Diretor estabelece 

como diretriz do Plano de Resiliência Frente às Mudanças Climáticas a formulação 

de normas de planejamento urbano e uso do solo, com a finalidade de estimular a 

mitigação de gases de efeito estufa e promover estratégias da adaptação aos seus 

impactos, assim como a distribuição dos usos e intensificação do aproveitamento 

do solo de forma equilibrada em relação à infraestrutura e equipamentos, aos 

22 Disponível em: http://www.niteroi.rj.gov.br/pmus/downloads/Texto-Sintese-PMUS.pdf.
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transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar sua ociosidade ou sobrecarga e 

a otimizar os investimentos coletivos, aplicando-se o conceito de cidade compacta.

Nesse ambiente se insere também a Política Nacional de Pagamento por 

Serviços Ambientais, instituída pela Lei nº 14.119/21, que busca regulamentar 

a remuneração dos provedores de serviços ambientais, entendidos estes como 

atividades que favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços 

ecossistêmicos.23 Com a adoção das soluções baseadas na natureza, as áreas 

urbanas podem se beneficiar de vários serviços ecossistêmicos, incluindo sequestro 

de carbono, regulação do clima, captura de águas pluviais e purificação de água e 

do ar. Com efeito, muito embora não haja consenso, os serviços ecossistêmicos24 

– também chamados de serviços ambientais – são conceituados pela Millennium 

Ecosystem Assessment (2003)25 como sendo os “os benefícios que as pessoas 

obtêm dos ecossistemas”, podendo ainda ser definidos como aqueles benefícios 

gerados pela natureza em favor da sociedade, tratando-se de vetores essenciais 

para a criação de um ambiente de bem-estar social. De acordo com a Plataforma 

Intergovernamental da Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES) e com 

a Classificação Internacional Comum dos Serviços Ecossistêmicos (CICES),26 os 

serviços ecossistêmicos classificam-se modernamente em três categorias: provisão, 

regulação e culturais. Os serviços de suporte, outrora considerados como uma 

categoria autônoma de serviços ecossistêmicos, passaram a ser considerados, na 

classificação mencionada, como uma função ecossistêmica (v.g., processos eco-

lógicos como produção de oxigênio atmosférico, ciclagem de nutrientes, formação 

e retenção de solos e ciclagem da água), necessária para a produção de todos os 

demais serviços ecossistêmicos. 

23 De acordo com o art. 7º, II, da lei, o PFPSA promoverá ações de conservação de remanescentes vegetais 
em áreas urbanas e periurbanas de importância para a manutenção e a melhoria da qualidade do ar, dos 
recursos hídricos e do bem-estar da população e para a formação de corredores ecológicos. Já o art. 9º, 
II, prevê questão elegíveis para os serviços ambientais os imóveis situados em zona urbana que estejam 
em conformidade com o plano diretor, de que trata o §1º do art. 182 da Constituição Federal, e com a 
legislação dele decorrente.

24 De acordo com Delton Winter Carvalho: “Os serviços ecossistêmicos, por sua vez, são os benefícios que as 
pessoas obtêm dos ecossistemas. Estes incluem os serviços de provisionamento, de regulação, culturais 
e de apoio. Os serviços deprovisionamento são aqueles obtidos diretamente dos ecossistemas, tais como 
alimentos, água, madeira e fibras. Os serviços de regulação, ao seu turno, dizem respeito aos benefícios 
obtidos da regulação de processos ecossistêmicos, tendo como exemplos o controle do clima, a polinização, 
o controle de doenças e pragas, enchentes, resíduos, qualidade da água, mitigação de perigos naturais, 
controle de processos de erosão do solo ou purificação da água. Já os serviços culturais são os benefícios 
intangíveis provenientes dos ecossistemas e que proporcionam lazer, benefícios estéticos, sociais, culturais, 
espirituais ou religiosos, patrimoniais ou paisagísticos. E, finalmente, os serviços de suporte, sendo serviços 
necessários para a produção de todos os outros serviços ecossistêmicos, tais como formação do solo, a 
fotossíntese, e o ciclo dos nutrientes” (Desastres Ambientais e sua Regulação Jurídica. Ed. 2020).

25 Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/200590/1/Servicos-ecossistemicos-
uma-abordagem-conceitual-cap-1-2019.pdf. 

26 Disponível em: https://cices.ebu.
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O art. 2º, II, da referida lei trouxe então uma definição legal de serviços ecossis-

têmicos, conceituando-os como os benefícios relevantes para a sociedade gerados 

pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das 

condições ambientais, nas seguintes modalidades: a) serviços de provisão: os que 

fornecem bens ou produtos ambientais utilizados pelo ser humano para consumo ou 

comercialização, tais como água, alimentos, madeira, fibras e extratos, entre outros; 

b) serviços de suporte: os que mantêm a perenidade da vida na Terra, tais como a 

ciclagem de nutrientes, a decomposição de resíduos, a produção, a manutenção ou a 

renovação da fertilidade do solo, a polinização, a dispersão de sementes, o controle 

de populações de potenciais pragas e de vetores potenciais de doenças humanas, a 

proteção contra a radiação solar ultravioleta e a manutenção da biodiversidade e do 

patrimônio genético; c) serviços de regulação: os que concorrem para a manutenção 

da estabilidade dos processos ecossistêmicos, tais como o sequestro de carbono, 

a purificação do ar, a moderação de eventos climáticos extremos, a manutenção do 

equilíbrio do ciclo hidrológico, a minimização de enchentes e secas e o controle dos 

processos críticos de erosão e de deslizamento de encostas; d) serviços culturais: os 

que constituem benefícios não materiais providos pelos ecossistemas, por meio da 

recreação, do turismo, da identidade cultural, de experiências espirituais e estéticas 

e do desenvolvimento intelectual, entre outros.

O diploma, ao conferir um marco normativo para a remuneração dos serviços 

ambientais ou ecossistêmicos, serve de estímulo à preservação ambiental, já que 

permite que o proprietário seja remunerado pela manutenção de áreas verdes, que 

antes lhe carreavam apenas despesas. Ou seja, a floresta passa a ser vista como 

ativo. A questão se torna ainda mais interessante se pensarmos na iminente e 

necessária implementação do mercado de carbono no Brasil. Com efeito, aquele 

que tiver florestas poderá quantificar o potencial de absorção de carbono de sua 

propriedade, emitindo correlatos tokens (tokenização) que podem ser negociados 

e adquiridos pelos emissores de GEE para fins de compensação. Inclusive, já 

existem plataformas de investimentos alternativos que já vêm negociando créditos 

de carbono, inclusive para o investidor de varejo,27 impulsionando com isso um 

mercado voluntário de créditos de carbono. Aliás, não custa lembrar que o art. 8º 

da Lei da Política Estadual de Mudanças Climáticas diz que o Estado fomentará o 

desenvolvimento do mercado de carbono, estimulando a criação e a implementação 

27 Veja-se, por exemplo, a fintech ambiental Moss (https://moss.earth/pt-br/), que vende créditos de carbono 
(MCO2 token) para pessoas físicas e para empresas que queiram compensar voluntariamente as suas 
emissões. Segundo consta do site, a MOSS obtém créditos de carbono de projetos ambientais certificados 
e os transforma em tokens via Blockchain, os quais podem ser comercializados no mercado voluntário de 
carbono. Ainda de acordo com a empresa, um certificado digital prova que uma empresa ou um projeto 
ambiental evitou a emissão (poluição) de 1 tonelada de CO2eq (dióxido de carbono) em determinado ano.
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de projetos capazes de gerar reduções certificadas de emissão e outros créditos 

de carbono. Em âmbito federal, tramita o Projeto de Lei nº 528/2021, que visa 

instituir o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE).28

Com efeito, a fim de atingirmos o desafio de criação de cidades sustentáveis, 

a gestão das áreas verdes urbanas deve conciliar os anseios de preservação do 

meio ambiente e desenvolvimento. As áreas verdes urbanas, compreendidas como 

os parques, praças, jardins públicos, florestas urbanas e vias arborizadas, são 

imprescindíveis à promoção do desenvolvimento sustentável nas cidades, bem 

como para a oferta de serviços ecossistêmicos, contribuindo ainda para mitigar 

externalidades ambientais negativas associadas ao processo de urbanização das 

cidades. Com efeito, é cada dia mais assente a importância de compreendermos 

o meio ambiente como infraestrutura verde, em especial em razão dos serviços 

ecossistêmicos proporcionados, como forma de refrear a ocorrência de desastres 

naturais, dado que encoraja uma maior preocupação com o monitoramento, manuten-

ção e recuperação de áreas como florestas. Certo é que tais infraestruturas verdes 

têm papel essencial na proteção da população diante dos riscos de inundações, 

tempestades, deslizamentos, entre outras catástrofes. 

Nesse sentido, registramos as lições doutrinárias do novo ramo do direito que 

se convencionou chamar direito dos desastres, destacando a importância ímpar 

dos serviços ecossistêmicos na prevenção de desastres, verbis:

Note-se que um dos caminhos mais recentes, construtivos e criati-
vos adotados pelo Direito dos Desastres consiste em tomar a infra-
estrutura natural como estratégia estrutural preventiva e mitigadora 
aos desastres, valorando os ecossistemas não apenas como bens 
ambientais, mas sobretudo como serviços ecossistêmicos de pre-
venção e proteção a desastres naturais. Os desastres ambientais 
têm exercido um papel significativo em determinar como se entende 
e valora os serviços ambientais. Não se pode olvidar que os serviços 
ecossistêmicos também exercem uma importante função na constru-
ção da resiliência de uma comunidade afetada de forma mais célere. 
Isto é, a preservação dos ecossistemas e de seus serviços desenvol-
ve um papel de grande importância na fase pós-desastre. Contudo, é 
na fase preventiva que estes desenvolvem maior importância. Por tal 
razão, as estratégias preventivas a desastres devem enfatizar con-
troles estruturais naturais (infraestruturas naturais) e controles não 
estruturais (estudos, avaliações, mapas de risco, zoneamentos etc.).

(...)

28 Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/809832-comissao-discute-regulamentacao-do-mercado-
de-creditos-de-carbono/.
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Pensar os serviços ambientais como infraestrutura verde atribui um 
maior destaque à integração entre os elementos ambientais e aque-
les construídos pelo homem na direção de um desenvolvimento com-
prometido com a sustentabilidade presente e futura. A sociedade tem 
apresentado, globalmente, um constante aumento de demanda por 
mais serviços ambientais e maior confiança de sua disponibilidade e 
fornecimento destes, ao mesmo tempo em que busca por um cres-
cente desenvolvimento socioeconômico e expansão territorial. A este 
paradoxo, responde-se a partir de uma dinâmica de estímulo à atribui-
ção de novas funções e serviços ambientais em um determinado am-
biente em desenvolvimento ou em especial vulnerabilidade. Sempre 
se tomando em consideração a integração dos serviços sociais com 
os serviços ambientais.

Sob o ponto de vista conceitual, parte-se da noção de que infraes-
trutura consiste em fundações, fazendo menção especial a instala-
ções básicas sobre as quais a continuidade e o crescimento de uma 
comunidade fazem-se dependente. Tratam-se bem que apresentam 
grande utilidade pública. Há, a partir deste conceito, uma valorização 
dos serviços ambientais fornecidos para a vida humana e sociedade. 
Primeiramente, desenvolvido no planejamento urbano de grandes ci-
dades, a terminologia da infraestrutura verde atribui atenção às áreas 
ambientalmente relevantes para a qualidade de vida nos grandes 
centros urbanos. Assim, a infraestrutura verde nada mais é do que 
uma rede interconectada de espaços ambientais que conservam va-
lores e funções ecossistêmicas, provendo benefícios associados às 
populações humanas. A importância desta concepção frente a visões 
mais tradicionais de desenvolvimento consiste na ênfase deste na in-
tegração entre valores conservacionistas juntamente com ordenação 
e planejamento de ocupação do solo, gestão de expansão territorial 
e planejamento da infraestrutura construída (ou cinza). O termo servi-
ços ambientais, como infraestruturas verdes, enfatiza sistemas inter-
conectados de áreas naturais e outros espaços abertos que, uma vez 
protegidos e geridos, promovem benefícios ecológicos à sociedade e 
ao ambiente (CARVALHO, Delton Winter. Desastres Ambientais e sua 
Regulação Jurídica. Ed. 2020).

Nesse passo, claro está que os serviços ecossistêmicos assumem espe-

cial importância para a prevenção de desastres, ao prevenirem, por exemplo, 

inundações e deslizamentos de terra, com especial destaque para as florestas e 

áreas alagadiças.29 Todavia, a despeito da inquestionável relevância dos serviços 

29 “A título exemplificativo acerca da capacidade preventiva e mitigatória dos serviços ecossistêmicos em relação 
a desastres, as florestas de montanhas e a vegetação em encosta exercem os seguintes serviços com efeito 
preventivo e mitigador: i) cobertura vegetal e estruturas de raízes protegem contra a erosão e aumentam 
a estabilidade de taludes pela ação de manter o solo compacto, evitando, assim, deslizamentos de terra; 
ii) as florestas protegem contra queda de rochas e estabilizam a neve, reduzindo o risco de avalanches; iii) 
florestas de captação, especialmente florestas primárias, reduzem o risco de inundações, aumentando a 
infiltração de chuva e atrasando os picos de fluxos de água que ocasionam as inundações, a exceção de 
situações em que o solo esteja saturado; iv) florestas sobre as bacias hidrográficas são importantes para 
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ambientais que a floresta desempenha à sociedade e das notórias externalidades 

negativas que se avizinham, o município do Rio de Janeiro insiste na realização do 

empreendimento no local.

Por mim, impossível deixar de mencionar a litigância climática, compreendida 

como importante ferramental de fomento e cobrança às ações climáticas. Com efeito, 

a partir do reconhecimento do direito fundamental ao clima estável, da existência 

de uma profusão de normas jurídicas acerca do tema (seja no plano nacional ou 

internacional), assim como em razão do papel do Estado na efetivação de tal direito, 

a litigância climática avulta essencial para compelir os agentes públicos a deixarem o 

estado inercial. No caso, os entes públicos, nos diferentes níveis federativos, acaso 

comprovadamente inertes na adoção de medidas tendentes à refreação do processo 

de mudanças climáticas, assim como na adoção de medidas de mitigação dos efeitos 

negativos do processo, poderão ser instados, por meio do Poder Judiciário, à adoção 

de políticas e ações públicas. Assim, certo é que o Ministério Público ou entidades 

da sociedade civil poderão, na condição de legitimados ativos, demandar em face 

do poder público, em busca da implementação de ações climáticas.

Mas não apenas na condição de sujeito passivo, penso que o poder público 

possa também atuar na condição de sujeito ativo na litigância climática. Com efei-

to, nada impediria, por exemplo, que um ente federativo demandasse outro ente 

em busca da adoção de ações climáticas que refujam à sua alçada. Por exemplo, 

poderíamos pensar, em tese, numa matéria subsumida à competência privativa da 

União que não esteja sendo adequadamente exercida. Nesse caso, sendo certo 

que os impactos decorrentes das mudanças climáticas são difusos, parece-me 

absolutamente legítima que determinado estado ou município, sentindo-se lesado, 

possa demandar a União a fim de compelir o ente maior a uma atuação efetiva.

3 Conclusão

Que tipo de cidade pretendemos construir e deixar para as gerações atuais e 

futuras? Que tipo de política pública, planejamento urbano e instrumentos jurídicos 

hão de ser pensados a fim de que possamos alcançar os objetivos de desenvolvimen-

to sustentável, o refreamento do aquecimento global e das consequências nefastas 

das mudanças climáticas? Tais instrumentos jurídicos gozam de juridicidade diante 

de nossa ordem constitucional vigente? Com isso, quais direitos fundamentais e 

sociais se estarão a promover? Enfim, são questionamentos que invariavelmente 

demandarão maiores reflexões da doutrina e da jurisprudência, e o gestor público 

não poderá prescindir de considerar. 

a recarga de água e purificação, mitigação da seca e salvaguardar o abastecimento de água potável para 
algumas das principais cidades do mundo” (Desastres Ambientais e sua Regulação Jurídica. Ed. 2020).
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O presente textículo pretendeu listar, exemplificativamente, instrumentos 

jurídicos e medidas que podem ser adotados como forma de estimular a política 

climática. Com efeito, certo é que, no estado atual de coisas, o gestor público não 

pode prescindir de pensar modelos de políticas públicas e ações administrativas 

com vistas à criação de cidades resilientes e sustentáveis, fortes na premissa de 

que enfrentaremos cada vez mais episódios de eventos climáticos extremos. 

É o que esperamos.

Abstract: This project seeks to describe the phenomenon of climate change, analyzing its possible causes 
and consequences, as well as inserting it in the context of modern cities. Likewise, it seeks to establish 
a parallel between the urban law and the aforementioned phenomenon, in order to think about how the 
public policy for urban development, in its different biases, can help to promote a more sustainable way 
of life for the citizens of the city and, consequently, promote climate action. The solutions proposed here 
will be based on the assumption of the existence of the fundamental right to a stable climate, as well 
as the fundamental right to sustainable cities, as well as on the idea of the city as the primary locus 
for the development of human dignity. Without prejudice, efforts will also be made to devise ways in 
which public authorities can be urged to take the lead in policy development and in the adoption of the 
measures proposed herein, notably through the so-called climate litigation.

Keywords: Climate changes. Urban planning law. Sustainability. Urban development policy. Sustainable 
Development Goals. 2030 Agenda. Climate Litigation.

Referências 
GAIO, Alexandre (Org.). A Política nacional de mudanças climáticas em ação [livro eletrônico]: a 
atuação do ministério público. 1. ed. Belo Horizonte: ABRAMPA, 2021. PDF.

ANDRADE, Leandro Teodoro. Manual de Direito Urbanístico. Ed. Revista dos Tribunais, 2019.

APONTE, William Ivan Gallo; RUDOLPHO, Lucas da Silva. La infraestructura verde como alternativa 
para un futuro urbano más sostenible: reflexiones para los procedimientos de licitación pública. 
Revista de Direito da Cidade.

BRITO, Beatriz Duarte Correa de; MASTRODI, Josué. Licitações públicas sustentáveis: vinculação 
ou discricionariedade do administrador?. Revista de Direito Administrativo – RDA, ano 15, n. 274, 
jan./abr. 2017.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao Estatuto da Cidade. Ed. Lumen Iuris, 2009.

CORDEIRO, Glauber de Lucena. Regiões Metropolitanas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

DA SILVA, José Afonso. Direito Municipal Brasileiro. Editora RT, 2010.

DA CRUZ, Gilson Campos Ferreira. Clima urbano e vegetação: o papel de uma área de mata na 
formação de uma ilha fria. 

MOREIRA, Rafael Martins Costa. Controle judicial de sustentabilidade das licitações e contratações 
públicas. In: MOREIRA, Rafael Martins Costa. Direito Administrativo e Sustentabilidade: O Novo 
Controle Judicial da Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 

MUKAI, Toshio. O Estatuto da Cidade - Anotações à Lei n. 10.257, de 10-7-2001. Ed. Saraiva, 2008. 

RPGM_01_MIOLO.indd   546 22/09/2022   16:09:23



547RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 525-547, jul. 2021/jun. 2022

MUDANÇAS CLIMáTICAS E CIDADES SUSTENTáVEIS

NAGLI, Bruno Rocha. Breves notas sobre a sustentabilidade na Administração Pública. Fórum de 
Direito Urbano e Ambiental – FDUA, ano 19, n. 67, jan./fev. 2013.

PBMC. Impactos, vulnerabilidades e adaptação às mudanças climáticas. Contribuição do Grupo 
de Trabalho 2 do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas ao Primeiro Relatório da Avaliação 
Nacional sobre Mudanças Climáticas.

PIRES, Hindenburgo Francisco. Alternativas à escassez e a crise hídrica produzidas por políticas 
neoliberais no Rio de Janeiro. Departamento de Geografia Humana, Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. Danilo Rocha Cerqueira Doutorando do PPGEO, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico – plano diretor e direito de propriedade. 4. ed. Ed. RT, 2014. 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Acompanhando a agenda 
2030 para o desenvolvimento sustentável: subsídios iniciais do Sistema das Nações Unidas no 
Brasil sobre a identificação de indicadores nacionais referentes aos objetivos de desenvolvimento 
sustentável/Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Brasília: PNUD, 2015. 

SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Notas acerca de um direito fundamental à 
integridade do sistema climático. 

SANT’ANNA, Mariana Senna. Planejamento urbano e qualidade de vida: da Constituição Federal 
ao plano diretor. Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA, ano 19, n. 100, jul./ago. 2018. 

SOTTO, Debora. O papel das cidades, enquanto atores do Direito Internacional do Meio Ambiente, 
na luta contra as mudanças climáticas. Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA, ano 19, n. 
78, nov./dez. 2014.

SOUZA, Cássia Rafaela Brum; SILVA, Thaynnan Aline Begozzi. Perspectiva de mobilidade e 
acessibilidade urbana sustentável. Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA, ano 19, n. 102, 
nov./dez. 2018.

VANIN, Fábio Scopel; COLOMBO, Gerusa. Plano diretor e ordenamento do espaço urbano: 
compatibilidade a partir da repercussão geral no RE n. 607.940/DF. Revista de Direito da Cidade.

VILLAC, Teresa. Licitações Sustentáveis no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020.

WEDY, Gabriel. Litígios Climáticos: De acordo com o Direito Brasileiro, Norte-Americano e Alemão. 
Ed. JusPodivm, 2019.

WEDY, Gabriel. Desenvolvimento sustentável na era das mudanças climáticas: um direito 
fundamental. São Paulo: Saraiva (Série IDP), 2018.

WEDY, Gabriel. O Princípio Constitucional da Precaução Como Instrumento de Tutela do Meio 
Ambiente e da Saúde Pública. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020. Disponível em: https://www.
forumconhecimento.com.br/livro/1477. Acesso em: 2 set. 2021. 

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

MELLO, Glaucia Rodrigues Torres de Oliveira. Mudanças climáticas e cidades 
sustentáveis. Revista da Procuradoria Geral do Município de Niterói, Belo 
Horizonte, ano 01, n. 01, p. 525-547, jul. 2021/jun. 2022. 

Recebido em: 08.10.2021
Aprovado em: 11.2021

RPGM_01_MIOLO.indd   547 22/09/2022   16:09:23



RPGM_01_MIOLO.indd   548 22/09/2022   16:09:23



P
ar

ec
er

es
D

O
U

TR
IN

A

RPGM_01_MIOLO.indd   549 22/09/2022   16:09:23



RPGM_01_MIOLO.indd   550 22/09/2022   16:09:23



551RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 551-574, jul. 2021/jun. 2022

Parecer MVSC/PGA nº 33/20171

Revitalização do Mercado Feliciano Sodré. Concessão de obra pública. 
Análise de edital e minuta de contrato. Considerações. 

Ao Sr. Procurador Geral do Município, MARCOS VINICIUS SOUZA DO CARMO

Trata-se de processo administrativo encaminhado pela Secretaria de Planeja-

mento, em regime de urgência, objetivando a revitalização e exploração do Mercado 

Municipal Feliciano Sodré.

A escolha do projeto que ora se pretende licitar ocorreu através de chamamento 

público, conforme se verifica na manifestação de fls. 141 e seguintes e na Ata da 

Reunião do Conselho Gestor de Parcerias acostada à fl. 171.

Assim, o modelo escolhido de maneira fundamentada pelo referido conselho 

optou pela concessão de obra pública como instrumento jurídico adequado para 

viabilizar a execução do empreendimento com a necessária segurança para as 

partes envolvidas. 

É o relatório. Passo a opinar. 

1 Da concessão de obra pública 

O art. 1º da Lei nº 8.987/95 e a Lei Municipal nº 1.639/1998 preveem o 

instituto da seguinte forma:

Art. 2º, III - concessão de obra pública: a delegação contratual, pelo 
Poder Concedente, da construção, total ou parcial, conservação, re-
forma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse 
público, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa 
jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado, de forma 
que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado 
pela exploração da obra.

Hely Lopes Meirelles assim define o instituto:

Contrato de concessão de obra pública é o ajuste administrativo que tem 
por objeto a delegação a um particular da execução e exploração de um 

1 Consulta encaminhada pela Secretaria de Planejamento solicitando análise de edital para a concessão de 
obra pública objetivando a revitalização e exploração do Mercado Municipal Feliciano Sodré.

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.22
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empreendimento público rentável, a ser construído pelo concessionário 
e remunerado pelos usuários, pelo prazo e nas condições contratuais.2

A adequação do instituto ora em comento com o objeto que se pretende 

licitar foi suficientemente abordada a partir da fl. 127, conforme ponderações da 

lavra da i. assessora da Unidade de Parceria Público e Privada, Rafaela Peixoto 

Azevedo. Vejamos:

O contrato em análise se caracteriza por ser firmado entre o Poder 
Público e um agente privado, que tem por objetivo realizar uma obra 
pública e gerir o futuro serviço dela decorrente, sendo remunerado 
pelos usuários deste serviço.

De fato, pela análise do caso concreto, este parece ser o instrumen-
to jurídico mais adequado para a reforma, revitalização e exploração 
econômica do Mercado Municipal Feliciano Sodré.

Isto porque, em que pese haver interesse público no fomento das 
atividades de turismo e comércio local, não há no caso a prestação 
de um serviço público strito sensu.

Desta forma, deve ser afastada a possibilidade de exploração do pro-
jeto por meio de concessão de serviços públicos, também regulada 
pela Lei 8.987/1995.

Também não parece ser o caso de aplicação das parcerias público- 
privadas, regulamentada pela Lei 11.079/2004, já que implicaria em 
dispêndios pelo Município, bem como não haveria enquadramento 
nos requisitos do art. 2º da mencionada Lei.

Sendo assim, apesar do exíguo tratamento legal dedicado ao institu-
to, a concessão de obra vem sendo considerado legítima, conforme 
precedente do Tribunal de Contas da União:

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE OBRA 
PúBLICA EM CONTRAPARTIDA À CESSÃO DE USO DE PARCELA DE 
IMÓVEL PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE BANCáRIA. PROCEDIMEN-
TO AMPARADO PELA ORDEM JURíDICA VIGENTE. OCORRêNCIA DE 
FALHAS. DETERMINAÇÕES. 

1. O ordenamento jurídico brasileiro vigente, especialmente a Lei  
nº 8.987/95, reconhece a existência do regime de concessão de 
obra pública desvinculada da típica prestação de serviço preconizada 
no art. 175 da CF/88, a ser realizada por meio de delegação.

2. A concessão de obra pública emerge da celebração de um contrato 
administrativo, de natureza personalíssima, usualmente sem contra-
partida financeira da Administração, em que o particular edifica a obra 
e se ressarce mediante a exploração econômica do empreendimento 
ou de parcela deste, por sua conta e risco, durante o período deter-
minado.

2 Licitação e contrato administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 273-274.
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3. Ao regime de concessão de obra pública aplicam-se as disposi-
ções da Lei nº 8.987/95, naquilo que couber, bem como da Lei nº 
8.666/93 e demais regulamentos que incidirem sobre o regime em 
que for concebida a contrapartida, a exemplo da concessão de uso, 
da cessão de uso e da concessão de serviço público.

4. É obrigatória a inclusão de recursos orçamentários na Lei Orçamen-
tária Anual e no Plano Plurianual previamente à abertura de licitação 
objetivando concessão de obra pública, quando houver necessidade 
de desembolso de recursos públicos para edificação de etapas sub-
seqüentes da obra objeto da concessão, em observância aos arts. 
167, § 1º, da CF/88 e 7º, § 2º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

5. A celebração de contrato de concessão de obra pública em con-
trapartida à cessão de uso de parcela de imóvel público a instituição 
bancária para exploração de atividade comercial, sem desembolso de 
recursos públicos, não caracteriza a exigência editalícia de obtenção 
de recursos futuros, por meio de intermediação financeira, vedada 
pelo art. 7º, § 3º, da Lei nº 8.666/93.

6. A cessão de uso de parcela de imóvel público federal, amparada no 
art. 12 do Decreto nº 3.725/2001 c/c o art. 20 da Lei nº 9.636/1998, 
prescinde de autorização legislativa, mas deve observar, no que cou-
ber, a Lei nº 8.987/95 e, impreterivelmente, os preceitos da Lei nº 
8.666/93. ACÓRDÃO Nº 790/2008 - TCU – PLENáRIO- Relator: MINIS-
TRO UBIRATAN AGUIAR.

Também não parece ser adequada a execução da obra e exploração eco-
nômica pelo próprio Município, já que este teria que dispor de recursos 
suficientes e disponíveis para arcar imediatamente com os custos da 
obra. Ademais, deveria dispor de pessoal para exploração comercial do 
local, o que acarretaria a necessidade de contratação, através de concur-
so público, o que poderia impactar negativamente tanto no orçamento do 
ente, bem como no cronograma de desenvolvimento do projeto.

Por fim, como não há como caracterizar a exploração comercial de um 
Mercado Municipal como serviço público em sentido estrito, sendo 
esta uma atividade econômica, entende-se como adequada a conces-
são de obra pública, conforme proposto pelo Consórcio RFM, Nacio-
nal e Fernandes.

Não é outro o entendimento de Floriano Azevedo Marques Neto3 ao tratar do 

assunto, ofertando, inclusive, exemplos de utilização para o instituto:

Pensemos no exemplo da concessão de um estádio de futebol públi-
co, de um mercado municipal ou de um parque tecnológico. É perfei-
tamente possível o Poder Público delegue a construção e a operação 

3 Concessões, 2015. p. 248.
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dessa infraestrutura (obra) sem que isso implique demonstrar que lá 
haverá a prestação de um suposto serviço público de ludopédio, de 
venda de gêneros ou de desenvolvimento de tecnologia (o que nos 
obrigaria tratar de demonstrar a essencialidade daquelas atividades 
ou então, pior, sustentar a publicaio delas). De tal sorte entendo que 
a concessão de obra pública não se confunde com a concessão de 
serviço público, sendo possível a existência de concessão de obras 
públicas autônomas, dissociadas da delegação da exploração de um 
serviço público, não obstante reconheçamos que existam (e sejam 
até mais frequentes) concessões de serviços públicos precedidas de 
obras públicas. 

2 Da análise da minuta do edital

Feitas essas breves considerações sobre o instituto da concessão de obra 

pública e sua adequação escorreita para os objetivos almejados pela municipalidade, 

passamos a tecer breves comentários sobre a minuta de edital acostada aos autos. 

De plano, urge destacar que não existe minuta-padrão elaborada pela 

Procuradoria Geral do Município para esse objeto específico, qual seja, licitação 

para concessão de obra pública sob a modalidade concorrência, o que demandou 

acurada missão de adaptar os editais e contratos hodiernamente utilizados em 

âmbito municipal às especificidades próprias do caso concreto. 

Preliminarmente, o item 3 da parte introdutória do edital apresenta um glossário 

elucidativo com as expressões utilizadas paras os fins deste certame, o que não 

demanda maiores comentários em princípio. 

Passando para o corpo do edital, o item 1 cuida do objeto da concessão, onde 

sugiro seja feita remissão expressa a todos os anexos relacionados à execução do 

objeto pretendido e todos os seus contornos técnicos, tendo em vista que, dada a 

sua complexidade, todos esses elementos não se bastariam num projeto básico. 

No item 2, o prazo de 25 anos e a possibilidade de eventual prorrogação 

atendem o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 1.639/1998.4

No item 3, que trata do valor do contrato, sugerimos que seja especificado a 

que montante ele se refere, se ao valor total do empreendimento a ser investido 

pelo parceiro privado ou à estimativa mínima do valor de outorga a ser paga ao 

município.

4 Art. 3º O prazo do contrato de concessão não poderá exceder a 25 (vinte e cinco) anos, permitida a 
prorrogação, por uma só vez e, no máximo, por igual período, desde que comprovada a prestação adequada 
do serviço.

 Parágrafo único - O prazo da concessão deve atender ao interesse público e às necessidades exigidas pelo 
valor do investimento, visando à justa remuneração do capital investido, ao equilíbrio econômico financeiro 
do contrato e à modicidade tarifária.
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No que tange ao item 4 – Das Condições de Participação –, a aparente vedação 

à participação de empresas estrangeiras poderá vir a ser questionada ao longo 

do processo por eventualmente restringir o número de interessados. Assim, este 

ponto merece maior reflexão pelo gestor da licitação.

O item 5, que cuida da necessidade de visita técnica, tratou bem do tema ao 

não vincular a participação na licitação à sua realização, conforme recomendação 

dos órgãos de controle e da doutrina majoritária.

Os itens 6 e 7 dispõem tão somente do conteúdo dos envelopes a serem 

apresentados no dia do certame, contendo a proposta comercial e os documentos 

de habilitação. 

O item 8 – Da Garantia da Proposta – encontra fundamento no inciso III do 

art. 31 da Lei nº 8.666/93 e possui como objetivo primordial medir a qualificação 

econômico-financeira dos licitantes no momento da apresentação dos documentos 

habilitatórios, como regra. 

Todavia, é imperioso ressaltar que a garantia da proposta do licitante poderá 

ser analisada antes ou concomitantemente à classificação da proposta e ofereci-

mento de eventuais lances, uma vez que a garantia é o instrumento que comprova 

a seriedade da participação do proponente no certame. A necessidade de prestação 

de garantia é uma vantagem para a administração em se prevenir de eventual risco, 

sendo faculdade desta em requerer esta aos proponentes. Da mesma forma, a 

escolha da modalidade de garantia é restrita aos proponentes conforme as suas 

conveniências, cabendo à administração avaliar a sua idoneidade com base em 

elementos objetivos.

Para Maurício Portugal,5 a razão pela qual a lei coloca a garantia de proposta 

entre os documentos de habilitação é meramente cronológica. É conveniente que 

a garantia de proposta seja o primeiro documento a ser analisado, pois sua inexis-

tência ou deficiência deve impedir o licitante de participar do certame, eis que leva 

à falta de seriedade da proposta. Como nas contratações administrativas regidas 

pela Lei de Licitações e para as concessões em geral que seguem procedimento 

licitatório ordinário, a fase de habilitação é a primeira, a garantia deve ser integrar 

a documentação de regularidade da proposta. 

Porém, em se tratando de inversão de fases, destaca que “o ideal é que o 

edital preveja a entrega de um envelope separado com a garantia de proposta, a 

ser aberto e analisado antes da abertura das propostas. Entendimento contrário 

levaria à abertura da garantia de proposta após a abertura das propostas – o que 

nos parece inadmissível, pois deixaria a Administração desprotegida”.

5 Comentários à Lei de PPP – Parceria Público-Privada. Fundamentos Econômico-Jurídicos. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 281.
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Portanto, sugerimos que a garantia da proposta seja entregue em envelope 

apartado, cuja análise prévia poderá ou não inviabilizar a abertura do envelope 

contendo a proposta comercial.

Não há comentários relevantes quanto ao item 9, que trata da apresentação 

da proposta comercial, na qual se exigirá, conforme estudos apresentados, a 

apresentação a título de outorga de proposta no valor mínimo de R$40.000, 00 

(quarenta mil reais) mensais durante toda a vigência do contrato. 

O item 10 também não merece maiores destaques, ressalvada a exigência 

de apresentação de carta de credenciamento/procuração com firma reconhecida. É 

vedado exigir-se que os documentos, declarações e a proposta comercial estejam 

com firma reconhecida em cartório, sem previsão legal,6 uma vez que devem ser 

considerados como mera irregularidade formal, sanável pelos responsáveis pela 

condução da licitação, tal como destacado pelo TCU:

54. Veja-se, a respeito, excerto da parte dispositiva do Acórdão 
291/2014 - Plenário: 

9.3. dar ciência à Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO 
das seguintes irregularidades e impropriedades ocorridas na Tomada 
de Preços 05/2013, com vistas a evitá-las em futuros certames lici-
tatórios destinados à contratação de objetos custeados por recursos 
federais: 

(...) 

9.3.4. inabilitação de empresa devido à ausência de reconhecimen-
to de firma, exigência essa que apenas pode ser feita em caso de 
dúvida da autenticidade da assinatura e com prévia previsão edita-
lícia, conforme entendimento desta Corte, a exemplo do Acórdão 
3.966/2009-2ª Câmara; (grifamos) 

55. É justamente por tais razões que também a jurisprudência dos 
tribunais superiores vem, sistematicamente, considerando que o re-
conhecimento de firma é mera irregularidade formal, passível de ser 
suprida em certame licitatório, em face dos princípios da razoabili-
dade e proporcionalidade. Nesse sentido, os seguintes julgados do 
Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. FALTA DE RECONHECIMENTO DE FIR-
MA EM CERTAME LICITATÓRIO. MERA IRREGULARIDADE.

1. Trata-se de documentação - requisito de qualificação técnica da 
empresa licitante - apresentada sem a assinatura do responsável. 
Alega a recorrente (empresa licitante não vencedora) a violação ao 
princípio de vinculação ao edital, em razão da falta de assinatura na 

6 Acórdãos TCU nº 1.356/2009 e 2.125/2011, ambos do Plenário.
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declaração de submissão às condições da tomada de preços e ido-

neidade para licitar ou contratar com a Administração.

2. É fato incontroverso que o instrumento convocatório vincula o pro-

ponente e que este não pode se eximir de estar conforme as exigên-

cias apresentadas no Edital. Devem estar em conformidade com o 

documento administrativo, tanto a qualificação técnica, como a jurídi-

ca e a econômica-financeira.

3. Porém, há de se reconhecer que, a falta de assinatura reconhecida 

em um documento regularmente apresentado é mera irregularidade - 

principalmente se o responsável pela assinatura está presente no ato 

para sanar tal irregularidade. Precedente.

4. Recurso especial não provido. (REsp 947953/RS, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2010, 

DJe 6/10/2010)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECONHECIMENTO 

DE FIRMA EM CERTAME LICITATÓRIO.

1. A ausência de reconhecimento de firma é mera irregularidade for-

mal, passível de ser suprida em certame licitatório, em face dos prin-

cípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Recurso especial improvido. (REsp 542333/RS, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, julgado em 20/10/2005, DJ 7/11/2005)

56. Neste último julgado, o Ministro-Relator, adotando na íntegra o 

parecer do Ministério Público Federal como razão de decidir, deixou 

consignado que ‘(...) a ausência de reconhecimento de firma pode 

ser facilmente suprida pelos demais documentos apresentados e ao 

longo do procedimento licitatório. Deste modo, ela se constitui em 

mera irregularidade, perfeitamente sanável, pois não causa qualquer 

prejuízo ao interesse público’.

57. No caso concreto que ora se examina, conforme se pode ver da 
ata de julgamento de habilitação (peça 29, p. 4), a sociedade em-
presária T&D Construções, Terraplenagem e Transporte Ltda. EPP foi 
inabilitada por não apresentar o referido contrato com o engenheiro 
Frederico Gonçalves Guedes, com reconhecimento de firmas (peça 
23 p. 10-12). (ACÓRDÃO Nº 1301/2015 - TCU – Plenário)

Caso o gestor da licitação opte por manter tal exigência, que fique desde logo 

ciente que seu descumprimento, por si só, não é suficiente para excluir qualquer 

licitante do certame. 

O item 11 reproduz tão somente o elenco previsto no art. 27 da Lei nº 8.666/93, 

aplicável subsidiariamente, no que tange aos documentos de habilitação. 

No item 12 – Habilitação Jurídica –, deverá ser adaptado caso considerada 

a observação feita acima quanto à participação de pessoa jurídica estrangeira. 
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Na demonstração da Regularidade Fiscal e Trabalhista – item 13 –, foram 

observadas as melhores práticas para formulação do elenco da documentação que 

será exigida, a maneira de sua comprovação e os tributos considerados para tal 

fim. Porém, o item 13.2 permite a comprovação da situação de regularidade em 

momento posterior ao certame, o que deverá ser suprimido por ausência de previsão 

legal nesse sentido, ressalvada a hipótese de o licitante ser uma microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos previstos na LC nº 123/2006.

O item 14, ao tratar das condições de qualificação técnica e operacional, ou 

seja, aquele pertinente à pessoa jurídica a ser contratada,7 pecou tão somente 

ao exigir o registro das atividades por ela realizadas junto ao respectivo órgão de 

controle profissional. Isso porque, conforme explicado pelo CONFEA (www.confea.

org.br), a Certidão de Acervo Técnico (CAT) é o instrumento que certifica, para os 

efeitos legais, as atividades registradas no CREA, que constituem o acervo técnico 

do profissional, e não da pessoa jurídica para a qual presta serviços. 

No que tange ao registro das atividades realizadas pela pessoa jurídica, o 

procedimento para o registro do atestado no CREA passou a ser regulamentado 

em atenção ao art. 30, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993, que objetiva comprovar a 

capacidade técnico-profissional das empresas em processos licitatórios.

Apesar do argumento de que a Lei de Licitações define a emissão do atestado 

como um ato declaratório do contratante, a análise conjunta do art. 30 da Lei nº 

8.666, de 1993, com os arts. 13 e 14 da Lei nº 5.194, de 1966, obriga que os 

elementos quantitativos e qualitativos relativos à obra ou serviço realizado sejam 

declarados por profissional habilitado, uma vez que o leigo não possui conhecimento 

técnico para fazê-lo. Dizer que somente os atestados referentes à qualificação técni-

co-profissional devem ser registrados perante o CREA significa que aqueles relativos 

à qualificação técnico-operacional não precisam ser registrados nessa entidade.

Nem poderia ser diferente, uma vez que os atestados de qualificação técnico- 

operacional visam comprovar, segundo Marçal Justen Filho, que “a empresa, como 

unidade jurídica e econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto 

era similar ao previsto para a contratação almejada pela Administração Pública”.8 

A atuação das pessoas jurídicas depende da presença de profissionais habili-

tados, os quais são indicados como responsáveis técnicos pela execução das obras 

e serviços em geral; portanto, tem-se como razoável e pertinente que a exigência do 

7 A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a experiência dos profissionais 
que irão executar o serviço. A primeira seria a capacidade técnico-operacional, abrangendo atributos 
próprios da empresa, desenvolvidos a partir do desempenho da atividade empresarial com a conjugação 
de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade de pessoas. A segunda é denominada capacidade 
técnico-profissional, referindo-se à existência de profissionais com acervo técnico compatível com a obra 
ou serviço de engenharia a ser licitado. (Acórdão nº 1.332/2006 do Plenário do TCU)

8 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13. ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 421.
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registro dos atestados junto ao CREA se restrinja à qualificação técnico-profissional. 

Assim, quanto aos atestados referentes à qualificação técnico-operacional, como 

visam apenas demonstrar que a pessoa jurídica já atuou em objeto semelhante 

ao pretendido pela Administração, basta a sua apresentação, sendo dispensável 

o seu registro perante o CREA.

O TCU possui entendimento nesse sentido. Vejamos:

1.7. Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para contratação de 
empresa para a execução de obra de engenharia a exigência de registro 
no CREA dos atestados para comprovação da capacitação técnica 
operacional das licitantes, tendo em conta a recomendação inserta 
no subitem 1.3 do Capítulo IV combinado com o subitem 1.5.2 do 
Capítulo III do Manual de Procedimentos Operacionais para aplicação da 
Resolução CONFEA nº 1.025/2009, aprovado pela Decisão Normativa 
CONFEA nº 085/2011. (Acórdão nº 128/2012 - 2ª Câmara)

Ademais, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) corrobora 

esse entendimento, conforme se verifica no art. 55 da Resolução nº 1.025/2009:9

Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica.

Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profis-
sional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado 
estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico.

Destarte, o edital deverá ser adaptado para que se exclua essa exigência 

indevida. 

Noutro ponto, os quantitativos mínimos do item 14.1 não são vedados, uma 

vez que têm por objetivo trazer maior segurança às contratações públicas, desde 

que em parâmetros razoáveis e devidamente justificados.

Em regra, o percentual de 50% é o mínimo permitido como exigência, de 

acordo com a Comunicação de Cautelar, TC nº 003.818/2012-8, rel. Min. José 

Jorge, 21.3.2012 (TCU), conforme excerto a seguir, retirado da referida Comuni-

cação Cautelar:

(...) o Tribunal conta com jurisprudência consolidada no sentido de que 
a capacidade técnico-operacional das licitantes não deve ser aferida 
mediante o estabelecimento de percentuais mínimos acima de 50% dos 
quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço licitado, 

9 Por meio da Resolução nº 1.025/2009, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), que tem 
competência para regulamentar os procedimentos relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) e Certidão de Acervo Técnico (CAT), “indica que ser o atestado do Crea o documento apto a fazer 
prova da capacidade técnica do profissional, mas não da empresa licitante” (TCU. Acórdão nº 655/2016 
– Plenário).
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salvo em casos excepcionais, cujas justificativas para tal extrapolação 
deverão estar tecnicamente explicitadas, ou no processo licitatório, 
previamente ao lançamento do respectivo edital, ou no próprio edital 
e seus anexos, em observância ao art. 37, inc. XXI, da Constituição 
Federal; c/c dispositivos da Lei de Licitações, art. 3º, § 1º, inc. I, e 
art. 30, inc. II (...).

Caberá, assim, aos responsáveis pela condução da licitação certificarem que 

a metragem definida no citado item corresponde ao percentual máximo admitido 

para posteriormente dispor as suas devidas justificativas para sua existência no 

presente instrumento convocatório.

Ainda sobre esse item, importante ressaltar que não foi verificada nenhuma 

exigência pertinente à qualificação técnico-profissional – profissionais à disposição 

da licitante para a execução do objeto contratado, conforme admite o art. 30, §1º, 

I, da Lei nº 8.666/93.10

Na qualificação técnico-profissional, a administração solicitará dos licitantes 

que os seus respectivos responsáveis técnicos apresentem atestados que de-

monstrem a execução relativa a objeto anterior similar ao licitado. A experiência a 

ser verificada não é a da pessoa jurídica, mas, sim, a do profissional que atuará 

como responsável técnico na execução do contrato.

Nesse caso, segundo a disposição constante do art. 30, §1º, I, a qualificação 

técnico-profissional é aferida mediante a “comprovação do licitante de possuir em 

seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional 

de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 

de características semelhantes [...]”.

Logo, é necessário que o responsável técnico do licitante integre o “quadro 

permanente” do particular, situação essa que deve ser comprovada na habilitação.

Esse vínculo não precisa ser algo concreto quando na habilitação, mas ape-

nas ser comprovado nesta fase licitatória. Nesse sentido, vejamos novamente a 

jurisprudência da Corte de Contas da União:

10 Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

 (...)

 § 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações perti-
nentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

 I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 
de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;
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Acórdão nº 2.299/2011 – Plenário, TCU.

Voto [...]

11. A Secex/GO considerou que a obrigatoriedade de a licitante pos-
suir atestado em nome de engenheiro que ainda integrasse seu corpo 
funcional para que pudesse se habilitar não é exigida pela Lei de Li-
citações, ferindo assim as disposições do art. 30 da citada lei. Deci-
sões do Tribunal asseveram que solicitação de comprovação de vínculo 
permanente seria desnecessária, sendo bastante a comprovação de 
disponibilidade para execução dos serviços, caso a empresa venha a 
sagrar-se vencedora no certame (Acórdão nº 33/2011 – Plenário). 

Exemplificando como essa comprovação de vinculação futura entre licitante e 

responsável técnico pode ocorrer, o TCU já exarou que a administração pública deveria 

“admitir a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o 

licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o profis-

sional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação 

futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada 

de declaração de anuência do profissional” (Acórdão nº 498/2013 – Plenário, TCU).

Resumindo, enquanto a mão de obra pertinente à capacidade técnico-ope-

racional de uma empresa tem a sua comprovação demandada apenas na etapa 

contratual, o vínculo entre particular e responsável técnico deverá ser comprovado 

na habilitação, porém, abrindo-se a possibilidade para que aquele seja concretizado 

na fase de execução do objeto.

Quanto à ausência de previsão de requisitos referentes à qualificação técni-

co-profissional, decerto que não é obrigatória, mas suscita análise mais acurada 

do gestor público caso tal possibilidade tenha passado despercebida. Esse alerta 

é feito na obra de Marçal Justen Filho:11

Não basta para a Administração dispor de informações de que uma 
certa empresa executou uma obra semelhante, no passado, se não 
existirem indicações de que esse licitante dispõe, em seus quadros 
permanentes, de uma profissional experiente. Por outro lado, é insu-
ficiente uma certa empresa dispor em seus quadros de profissionais 
experientes sem que ela própria tivesse no passado enfrentado o 
desafio de executar obra similar.

(...)

Em suma, dever-se-á examinar as circunstâncias de cada caso para 
identificar os requisitos de qualificação técnica a exigir.

11 Comentários. 17. ed. p. 697.
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Passando para o item 15 – Qualificação Econômico-Financeira –, de plano urge 

indagar se foi racionalidade a redação do subitem 15.1.1, que, em tese, permitiria a 

participação de empresas que se encontrem em recuperação extrajudicial ou judicial. 

Se, por um lado, a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Recupe-

ração Judicial traduz-se no decreto de impossibilidade de empresas, nesta condição 

jurídica, participarem de processo licitatório, o que poderia ser considerado uma 

afronta ao princípio norteador da Lei nº 11.101/2005, qual seja, a preservação 

da empresa, célula essencial da economia que cumpre relevante função social, 

gerando empregos e receitas tributárias, por outro, não há dúvida que a contra-

tação de pessoa em tais circunstâncias atrai para a administração maior grau de 

insegurança, numa relação que, por si só, já se faz bastante complexa.

Para Marçal Justen Filho,12 na recuperação judicial ou extrajudicial mantém-se 

a presunção de insolvência relativamente ao sujeito que pleiteia a recuperação, 

e esse aspecto, por ser fundamental, conduziria à inviabilização da contratação 

administrativa.

No âmbito do TCU, o Acórdão nº 8.271/2011 – 2ª Câmara deu “ciência à 

Superintendência Regional do DNIT no Estado do Espírito Santo que, em suas lici-

tações, é possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que 

amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que 

a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento 

licitatório nos termos da Lei 8.666/93.”

Portanto, em se tratando de tema controvertido, caberá ao gestor da licitação 

exercer o devido exercício de reflexão a respeito a fim de balizar os nortes a serem 

seguidos na licitação. 

Quanto ao subitem 15.2, destacamos o disposto na Súmula nº 289 do TCU: 

A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo 
dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter 
parâmetros atualizados de mercado e atender às características do 
objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua 
rentabilidade ou lucratividade.

Nesse sentido, desde que devidamente justificado, a administração pode 

exigir a comprovação de índices contábeis mínimos como critério de avaliação da 

capacidade financeira do licitante.

Tendo em vista que diferentes índices contábeis podem ser calculados a partir 

de informações extraídas do Balanço Patrimonial (índice de Liquidez Geral – ILG, 

de Liquidez Corrente – ILC, de Liquidez Seca – ILS e de Liquidez Imediata – ILM) e 

12 Comentários. 17. ed. p. 759.
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que cada objeto possui suas especificidades, optou o legislador pelo não estabe-

lecimento de critério rígido de aferição da idoneidade financeira dos licitantes para 

assumir as responsabilidades do contrato.

A Lei nº 8.666/93 concedeu ao gestor público a possibilidade de eleger, caso 

a caso, os índices mais adequados à contratação. No entanto, conforme estabele-

cido na recém-publicada Súmula nº 289 do TCU, a exigência dos índices contábeis 

escolhidos somente se legitimará se houver justificativa no processo de licitação.13

Por outro lado, a escolha administrativa não pode comprometer a competitivi-

dade do certame. Deve o órgão licitante adotar índice que possa ser considerado 

confiável e que, ao mesmo tempo, possibilite a participação de um número razoável 

de empresas integrantes do mercado, no intuito de atingir um grau máximo de 

certeza junto a um risco mínimo à contratação.

O índice escolhido deverá estar justificado no processo que instruiu a licitação. 

Nesse sentido, oportuna trazer a lição de Jessé Torres Pereira Júnior:14

A escolha dos índices de aferição da situação financeira dos habilitantes 
deverá estar exposta e fundamentada no processo administrativo da 
licitação, do qual resultará o texto do edital. Este apenas refletirá o 
exame e consequente definição de natureza técnica, transmitindo à 
Comissão elementos bastantes para o julgamento objetivo da maté-
ria. As razões da escolha (incluindo menção às fontes de consulta, 
sobretudo revistas especializadas) devem guardar nexo causal com 
a índole do objeto e o grau de dificuldade ou complexidade de sua 
execução, a fim de que se cumpra o mandamento constitucional de 
serem formuladas tão somente exigências necessárias a garantir o 
cumprimento das obrigações que se venham a avençar. 

A propósito, observa-se que os índices de liquidez são amplamente utilizados 

para a análise da situação econômico-financeira das empresas, tanto que o então 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (Mare) editou a Instrução Norma-

tiva nº 5, de 21 de julho de 1995, que estabelece os procedimentos destinados 

à implantação e operacionalização do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Serviços Gerais (Sicaf) e disciplina que a comprovação da boa situação financeira 

das empresas inscritas nesse sistema terá por base a verificação dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). 

Esse regulamento dispõe, contudo, que as empresas que apresentarem 

resultado igual ou menor do que 1 em qualquer um dos índices apurados devem 

13 É obrigatória a fundamentação, com base em estudos e levantamentos específicos, para definição dos 
valores de índices de qualificação econômico-financeira de licitante (Acórdão nº 932/2013 – Plenário).

14 Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 380.
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comprovar, para fins de habilitação, considerando-se os riscos para administração 

e a critério da autoridade competente, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo 

no limite previsto nos §§ 2º e 3º da Lei nº 8.666, de 1993, lembrando que essa 

exigência deve constar do ato convocatório.

Em síntese, os índices apontados no edital encontram base na prática licita-

tória corrente, restando, todavia, a justificativa da sua adoção, o que deverá ser 

providenciado, conforme se observa em didática decisão do TCU:

Licitação de obra pública: 2 – De modo geral, para o fim de qualifica-
ção econômico-financeira só podem ser exigidos índices usualmente 
utilizados pelo mercado, sempre de maneira justificada no processo 
licitatório. 

(...). Todavia, para o relator, ao contrário do afirmado pelos respon-
sáveis, o edital não estaria em conformidade com a legislação, em 
face das grandes diferenças entre os índices usualmente adotados 
e os exigidos das empresas participantes do certame, conforme 
demonstrado pela unidade técnica. Nesse contexto, destacou que, 
no âmbito da Administração Pública Federal, a Instrução Normativa 
MARE 5/1995 definiu que a comprovação de boa situação financeira 
de empresa oriunda de localidade onde o Sistema de Cadastramen-
to Unificado de Fornecedores - (SICAF) não tenha sido implantado, 
será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral, Solvência 
Geral e Liquidez Corrente. As empresas que apresentassem resul-
tado igual ou menor do que 1,0, em qualquer dos índices referidos, 
deveriam, então, apresentar outras comprovações e garantias. No 
caso examinado, observou-se que as exigências editalícias de índices 
maiores ou iguais a 5 (cinco) estavam muito superiores ao parâmetro 
normativo. Do mesmo modo, o grau de endividamento previsto no 
edital, menor ou igual a 0,16, estaria distante do índice usualmente 
adotado, que varia de 0,8 a 1,0. Além disso, em qualquer caso, ainda 
conforme o relator, seria obrigatório justificar, no processo licitatório, 
os índices contábeis e valores utilizados, o que não foi realizado. 
Por conseguinte, por essa e por outras irregularidades, votou pela 
aplicação de multa aos responsáveis, no que foi acompanhado pelo 
Plenário. Acórdão n.º 2299/2011-Plenário, TC-029.583/2010-1, rel. 
Min.-Subst. Augusto Sherman Cavalcanti, 24.08.2011.

Os itens 16 e 17 não merecem considerações relevantes, uma vez que cuidam 

da apresentação de documentos comuns às licitações, o que não traz qualquer 

óbice para o certame. 

No que tange aos itens 18 e 19, em busca de maior celeridade ao processo 

licitatório, optou-se pela inversão de fase, em que a documentação de habilitação 

a ser analisada ocorrerá exclusivamente daquele classificado em primeiro lugar na 

fase de julgamento das propostas comerciais, conforme autorizado pelo art. 18-A 

da Lei nº 8.987/95:
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Art. 18-A. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de ha-
bilitação e julgamento, hipótese em que: (Incluído pela Lei nº 11.196, 
de 2005)

I - encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento 
de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação 
do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento 
das condições fixadas no edital; (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

II - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será 
declarado vencedor; (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

III - inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os 
documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada 
em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante 
classificado atenda às condições fixadas no edital; (Incluído pela Lei 
nº 11.196, de 2005)

IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado 
ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

Em análise conjunta dos itens 20 a 24, verificamos a mera disciplina da 

atuação da comissão de licitação e seu relacionamento com licitantes e terceiros 

interessados através de pedidos de esclarecimento, interposição de eventuais 

impugnações e recursos administrativos, tudo conforme previsão legal e as me-

lhores práticas norteadoras das licitações públicas, o que dispensa a elaboração 

de outros comentários. 

No item 25, que cuida das condições para assinatura do contrato, verificamos 

a menção à comprovação dos atos constitutivos da SPE – Sociedade de Propósito 

Específico. 

As SPEs estão previstas no art. 9º da Lei nº 11.079/2004 e são obrigatórias 

naquele modelo. Também há previsão no art. 20 da Lei nº 8.987/95,15 aplicável ao 

caso, que prevê a faculdade de a administração pública determinar que o licitante 

vencedor se constituísse em empresa antes da celebração do contrato.

Sendo esta a opção do administrador público para a licitação ora em análise, 

sugerimos um melhor tratamento da matéria, restando clara e expressamente a 

obrigação do licitante vencedor, consórcio ou não, de constituir pessoa jurídica 

específica para fins exclusivos do contrato a ser celebrado. 

No subitem 25.4.4, resta a complementação com o valor exato devido ao 

autor do projeto a título de ressarcimento. 

15 Art. 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser 
concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da 
celebração do contrato.
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No item 26 – Das Penalidades –, verificamos um tratamento sucinto do tema, 

o que não é recomendável, tendo em vista que a ausência de previsão dos fatos 

suscetíveis de sanção poderá ser questionada eventualmente por conceder excessiva 

discricionariedade do agente público. Porém, o tema é tragado de forma adequada 

nas cláusulas trigésima quinta e trigésima sexta do contrato, sendo recomendável 

que o edital absorva esse grau de detalhamento. Por fim, o subitem 26.2.2 deverá 

ser excluído, apenas por apego à natureza jurídica da garantia da proposta, uma 

vez que se trata de requisito de habilitação, e não de penalidade.

3 Da análise da minuta do contrato

No que tange à minuta do contrato, a mesma observação feita sobre o edital 

quanto à ausência de minuta-padrão deve ser repetida, especialmente pela espe-

cificidade já mencionada do objeto.

Neste mesmo toar, é importante que contratos de concessão em geral diferem 

em muito dos meros contratos de prestação de serviços regidos pela Lei nº 8.666/93. 

Isso se deve à maior complexidade das relações jurídicas envolvidas na 

execução do seu objeto e ao seu maior prazo de vigência, ou seja, quão maior o 

prazo de vigência de determinado contrato, maiores serão as possibilidades de 

sofrerem com as variações fáticas e jurídicas pertinentes tanto ao seu âmbito 

interno quanto àquelas situações externas, mas que influenciam indiretamente os 

anseios contratuais. 

Daí surge a necessidade quase utópica de se tentar prever todas as intercor-

rências que possam vir a existir ao longo do percurso contratual. 

Nesse sentido, alerta a procuradora do estado do Rio de Janeiro Tatiana 

Esteves Natal:16

A completude contratual é tão mais desejável ou imperiosa quanto 
mais complexa e potencialmente prenha de contingências e riscos 
seja a transação. Assim, uma transação complexa demanda de seus 
agentes um maior esforço em busca da completude contratual do que 
uma transação simples. Os contratos de concessão encaixam-se nesse 
segundo grupo. Sua complexidade deriva não somente da temporali-
dade de sua vigência, da necessidade da prestação continuada dos 
serviços ou da especificidade dos ativos envolvidos, mas também do 
conjunto diverso de fatores externos que impactam a relação contra-
tual estabelecida entre o Poder Concedente e o concessionário. Tais 
fatores determinam a amplitude da tarefa regulatória que encontra 
nas modalidades mais tradicionais de regulação por preços (price cap, 

16 Disponível em: http://anape.org.br/site/wpcontent/uploads/2014/01/004_056_TATIANA_ESTEVES_
NATAL_10082009-17h08m.pdf.
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taxa de retorno ou margem), por quantidades (cotas, escala mínima) 
e por entrada e saída, instrumentos precários para a consecução de 
resultados alinhados com os objetivos regulatórios, com o interesse 
público e com o bem-estar social.

O art. 23 da Lei nº 8.987/95 traz o rol mínimo das cláusulas a serem previstas 

num contrato de concessão, valendo a ressalva de que a referida lei tem por escopo 

principal disciplinar as concessões de serviços públicos. Portando, a lei aplica-se, 

no que couber, às concessões de obra pública:

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as rela-
tivas:

I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão;

II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço;

III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da 
qualidade do serviço;

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajus-
te e a revisão das tarifas;

V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da con-
cessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de 
futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, 
aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações;

VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização 
do serviço;

VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos 
métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação 
dos órgãos competentes para exercê-la;

VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a 
concessionária e sua forma de aplicação;

IX - aos casos de extinção da concessão;

X - aos bens reversíveis;

XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indeniza-
ções devidas à concessionária, quando for o caso;

XII - às condições para prorrogação do contrato;

XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas 
da concessionária ao poder concedente;

XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódi-
cas da concessionária; e

XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contra-
tuais.

Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço públi-
co precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente:

I - estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras 
vinculadas à concessão; e
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II - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obri-
gações relativas às obras vinculadas à concessão.

Em linhas gerais, a minuta de contrato acostada aos autos cuidou de atender 

de maneira escorreita o que exige o dispositivo, cabendo tão somente alguns 

comentários pontuais naquelas cláusulas de maior relevância jurídica e que não 

pertencem ao mérito exclusivo da execução do objeto, cuja avaliação é exclusiva 

do administrador público. 

O ponto que demanda maiores luzes é aquele que trata da efetiva área dis-

ponível para implementação do projeto. 

Tanto o edital quanto o contrato dividem a execução do contrato em fases, 

considerando as áreas já disponíveis e aquelas que ainda se pretende ver incorpo-

radas ao projeto, o que inclui uma área cuja propriedade ainda pertence ao estado 

do Rio de Janeiro.

Ao longo da instrução processual, é informado o interesse tanto do estado 

quanto do município em efetivarem a transferência do imóvel em comento, bem 

como há previsões no edital e no contrato que procuraram regulamentar a conces-

são sob análise, compatibilizando a indefinição da área total disponível e a ser 

disponibilizada, tal como se verifica na cláusula décima segunda.

Não obstante essas previsões que inegavelmente buscam equalizar essa 

situação, a ausência de certeza da exata área disponível para implementação do 

projeto atrai inegável insegurança a todas as partes envolvidas, o que poderá ser 

evitado caso sejam ponderados todos os fatores envolvidos e a necessidade de 

partir para a fase externa do certame sem o devido acertamento entre o estado e 

o município. 

Outro ponto a ser observado é a ausência de cláusula que preveja o reajuste 

da outorga fixa a ser paga pelo concessionário ao município, o que deverá ser 

providenciado pela administração com a previsão de periodicidade de 12 meses a 

partir da proposta ofertada com a definição do índice aplicável. 

Ademais, em diversas passagens do contrato, há lacunas ainda a serem 

preenchidas por valores, tais como naquelas cláusulas que tratam dos seguros 

a serem prestados e das multas a serem aplicadas em caso de inadimplemento. 

Quando do lançamento do edital para conhecimento dos efetivos interessados, 

tais espaços deverão estar preenchidos preferencialmente por percentuais que incidirão 

sobre determinada base de cálculo, normalmente o valor do contrato. Em sentido 

contrário, deverão constar da versão final do contrato todos os valores ali indicados.

Por fim, as cláusulas quadragésima quinta e quadragésima sexta preveem 

a aplicação de meios alternativos de resolução de controvérsias, o que está em 

consonância com o que foi dito acima sobre a complexidade desse tipo de contrato.
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A utilização da arbitragem é prevista e admitida no art. 23-A da Lei nº 

8.987/95.17

Com o advento da Lei nº 13.129/15, que alterou a Lei nº 9.307/06, não 

cabe mais qualquer dúvida acerca do cabimento da utilização da arbitragem pela 

administração pública, que poderá, a teor do disposto no seu artigo 1º, §1º, utili-

zar esse importante mecanismo de solução de conflitos para dirimir as questões 

relativas aos direitos patrimoniais disponíveis.

Trata-se de um inegável avanço e uma conquista importante para viabilizar 

a atração de investimentos para o país, em especial no setor de infraestrutura. A 

arbitragem é um instrumento que concretiza a segurança jurídica, porquanto permite 

que o conflito seja solucionado com maior celeridade, com árbitros especializados 

na matéria e dotados da indispensável neutralidade e imparcialidade.

A indicação da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Rio de 

Janeiro – CCMA desde logo encontra respaldo na necessidade de encararmos 

estes “novos” institutos com o olhar adiante, e não num contínuo exercício de 

interpretação retrospectiva.

Sobre o tema, citamos a valiosa lição da Flávio Amaral Garcia:18

Entrando a arbitragem, como se espera, no cotidiano da Administra-
ção Pública, uma outra consequência se avizinha: o despertar dos 
órgãos de controle para os processos de escolha dos árbitros e das 
Câmaras Arbitrais e a discussão sobre a incidência ou não da licita-
ção como o processo mais adequado para orientar a sua seleção.

Antecipa-se, desde já, a conclusão a que se pretende chegar no pre-
sente ensaio: o processo de licitação formal não é o veículo adequa-
do para promover uma escolha eficiente da Câmara Arbitral e muito 
menos dos árbitros. Se caminharmos no sentido de compreender a 
licitação como um antecedente lógico e obrigatório destas escolhas, 
estaremos aniquilando, por via oblíqua, a própria arbitragem na Ad-
ministração Pública e os inegáveis benefícios que dela poderão ser 
extraídos nas relações jurídicas administrativas.

A conclusão acima antecipada não revela qualquer desprezo ou mes-
mo antipatia pelo instituto da licitação e pela ideia de promover a 
escolha dos particulares que contratam com a Administração Pública 
a partir de critérios isonômicos e alicerçados no mérito da proposta 
mais vantajosa.

Muito ao contrário. A licitação, com todas as suas vicissitudes e pro-
blemas crônicos que decorrem da sua interpretação e aplicação por 

17 Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de 
disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em 
língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.

18 Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/flavio-amaral-garcia/a-esco 
lha-dos-arbitros-e-das-camaras-arbitrais-licitar-ou-nao.
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vezes disfuncional no Brasil, é instrumental ao princípio republicano 
e um indispensável mecanismo de zelo com a coisa pública nos Es-
tados Democráticos de Direito.

Mas o que deve ser compreendido são alguns dogmas e crenças que, 
ainda que no inconsciente coletivo, costumam habitar as mentes e 
corações dos órgãos de controle. Dentre tantos outros, dois devem 
ser destacados: (i) a licitação é o único caminho para o atendimento 
do interesse público e as hipóteses de contratação direta devem ser 
examinadas com desconfiança, pois presume-se maior discricionarie-
dade na ação do gestor e, via de consequência, abertura para atos 
ilícitos e desvios éticos; (ii) processo seletivo e de escolha adminis-
trativa é sinônimo de licitação formal regida pela Lei nº 8.666/93.

Ambas são generalizações equivocadas que acarretam inúmeros pro-
blemas na compreensão das questões que, diuturnamente, desafiam 
os operadores do Direito Público no país.

O citado autor embasa seu entendimento a partir da consensualidade cada 

vez mais presente no dia a dia da administração pública:

Por vezes, efetivar a mais eficiente contratação pública reclama uma 
dose de apreciação subjetiva do administrador público no processo 
de escolha do particular que com ela vai se relacionar. É ínsito a 
própria natureza e ao perfil da contratação direta uma margem de dis-
cricionariedade maior a ser conferida ao administrador, que pondera 
valores que não podem ser objeto de uma comparação a partir de 
critérios estritamente objetivos.

Conferir maior discricionariedade ao administrador nas suas esco-
lhas é, de outro lado, uma das consequências da consensualidade, 
novo modelo de ação estatal que privilegia relações mais dialógicas 
com o administrado. Modernamente, a busca do consenso é referen-
ciada como o meio mais legítimo de se promover a eficiência e uma 
moderna Administração de Resultados.

A escolha de um órgão ou um agente arbitral se aproxima em muito de um 

processo decisório pertinente à inexigibilidade de licitação, não pela ausência 

de possíveis interessados em exercer a atividade, mas na impossibilidade de 

se estabelecer um julgamento objetivo considerando todas as variáveis em que 

envolvem o tema. 

Mais uma vez pedimos licença para citar o professor Flávio Amaral:

Com efeito, a indicação de um árbitro é um passo decisivo para o 
êxito em qualquer processo arbitral, seja público ou privado. O su-
cesso da arbitragem depende da qualidade dos árbitros, que devem, 
dentre outros atributos, possuir experiência, conhecimento técnico 
na matéria arbitrada, idoneidade moral e elevados padrões éticos, 
não apresentando qualquer tipo de impedimento que possa macular 
a sua neutralidade e imparcialidade no julgamento da questão.
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Para além do conhecimento técnico que o árbitro deve possuir na 
matéria arbitrável, dois aspectos positivos devem, ainda, ser desta-
cados: (i) a possibilidade de as partes indicarem o árbitro, ou seja, 
a escolha do julgador a partir da sua qualificação profissional; (ii) a 
circunstância de que o árbitro, via de regra, não tem a quantidade de 
processos atribuídos a um juiz, o que permite conferir maior celerida-
de na solução do litígio.

Não obstante existam distintas formas e métodos de indicação dos 
árbitros, é possível asseverar que a forma mais tradicional e conhe-
cida no processo de escolha dos árbitros é a indicação de um árbitro 
por cada parte e, em seguida, os dois eleitos e aceitos sem objeção 
escolhem o terceiro.

Em sendo definida a opção pela arbitragem institucional, que é, 
sem dúvida, a mais recomendada para a Administração Pública, os 
árbitros integram listas das instituições (Câmaras Arbitrais). A arbi-
tragem institucional é aquela instalada perante uma Câmara Arbitral, 
o que pressupõe aderir ao seu regulamento, contar com o apoio ad-
ministrativo e escolher os árbitros que a ela se vinculam. A outra 
forma é a arbitragem ad hoc, na qual as partes escolhem os árbitros 
e definem as regras que nortearão o procedimento.

Quando uma das partes é a Administração Pública, o processo de es-
colha do árbitro deverá levar em consideração uma avaliação com ine-
gável dose de discricionariedade e subjetividade, o que tornaria rigoro-
samente inviável a realização de uma licitação formal. Os resultados 
seriam simplesmente desastrosos, porquanto escolhas lastreadas na 
confiança não se amoldam a processos seletivos formais, que pres-
supõe padrões comparativos dotados de um mínimo de objetividade.

Bem vistas as coisas, nas licitações são os particulares que mani-
festam interesse em contratar com a Administração Pública. Seria 
razoável imaginar um edital de licitação para que os árbitros fossem 
escolhidos? Quais seriam os critérios de escolha? Haveria interesse 
dos árbitros em participar de processos desta natureza?

Parece cristalino que os processos licitatórios são rigorosamente in-
compatíveis com escolhas norteadas por critérios ancorados na con-
fiança, não podendo o interesse público ficar refém de um processo 
no qual os árbitros supostamente acudiriam interesse em participar.

Enfim, a escolha é discricionária mas devidamente motivada, a partir, 
preferencialmente, de parâmetros previamente fixados nos respecti-
vos atos normativos dos entes públicos, com a indicação das razões 
de qualificação daquele profissional e da conexão das suas caracte-
rísticas com o perfil e natureza do litígio instaurado.

Sequencialmente, poder-se-ia dizer que se trata de inequívoca hipóte-
se de inexigibilidade, seja pela absoluta inviabilidade de competição 
(art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93), ou por notória especialização, 
(art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93), dada a singularidade do objeto 
e os próprios atributos personalíssimos do árbitro e o seu conheci-
mento especializado na matéria.

(...)
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Avançando na compreensão do tema, não se identifica que a licitação 
seja o mecanismo apropriado para a contratação das Câmaras. Arbi-
tragem pressupõe celeridade. A partida, paralisar o processo arbitral 
para promover o processo de licitação formal, parece contrariar a 
dinâmica da própria arbitragem.

Ademais, como escolher Câmaras a partir de critérios objetivos? Se-
ria uma licitação por menor preço ou por melhor técnica ou técnica 
e preço? Licitar pressupõe uma ideia central de fixar critérios que 
permitam estabelecer parâmetros de competição que sejam objeti-
vamente aferíveis.

Não se identifica que isto seja possível na escolha das Câmaras 
Arbitrais, sendo necessário reconhecer a existência de margens de 
discrição administrativa que deverão ser conferidas aos gestores no 
processo de escolha. Recomendável que os parâmetros estejam pre-
viamente definidos nos atos normativos dos entes públicos e devida-
mente motivados em cada caso concreto.

A hipótese aqui se afeiçoa a uma inexigibilidade de licitação, a levar 
em consideração, dentre outros fatores, a tradição e respeitabilidade 
da Câmara Arbitral, a sua especialização, a lista dos árbitros dispo-
níveis, a qualidade do seu Regulamento, os custos do processo, a 
localização da sede e outros critérios ou parâmetros que venham a 
ser fixados nos respectivos atos normativos.

Corroborando o entendimento ora defendido, ainda que com algumas variações 

quanto à sua implementação, podemos citar o professor Rafael Carvalho Rezende 

Oliveira:19

O objeto principal do presente ensaio é a abordagem da necessidade 
ou não de licitação para contratação do árbitro e/ou do tribunal arbi-
tral nas contratações envolvendo a Administração Pública.

Conforme sustentamos em artigo sobre o tema (OLIVEIRA, Rafael 
Carvalho Rezende. A arbitragem nos contratos da Administração Pú-
blica e a Lei nº 13.129/2015: novos desafios. Revista Brasileira de 
Direito Público: RBDP, v. 13, n. 51, p. 59-79, out./dez. 2015), a licita-
ção parece incompatível com a escolha dos árbitros e/ou do tribunal 
arbitral nos contratos administrativos.

Inicialmente, é preciso destacar que o objeto da contratação dos 
árbitros e dos tribunais arbitrais possui grau de incerteza, seja na 
própria execução do serviço, que depende do surgimento da contro-
vérsia contratual, seja no valor devido, que pode variar de acordo com 
a extensão da controvérsia que será submetida ao juízo arbitral, vulto 
econômico e/ou complexidade técnica.

19 Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/rafael-carvalho-rezende-oliveira/inexi 
gibilidade-de-licitacao-na-escolha-do-arbitro-ou-instituicao-arbitral-nas-contratacoes-publicas.
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Ademais, no tocante à arbitragem institucional, cada Câmara de Arbi-
tragem possui regulamento próprio, com regras sobre o procedimento 
arbitral, bem como listagem de árbitros indicados às partes e tabelas 
de taxas administrativas, honorários de árbitros e outras despesas, 
o que demonstra a existência de variáveis que justificariam, em tese, 
a ausência de licitação.

Outro fator determinante para escolha da Câmara Arbitral é a sua 
reputação, questão que envolve subjetividade incompatível com o 
processo de licitação.

Além da contratação da Câmara de Arbitragem, o Poder Público deve 
indicar o árbitro, cuja notória especialização, aliada à singularidade 
do caso, justificaria a inexigibilidade de licitação.

Na hipótese de arbitragem submetida à análise de árbitro monocráti-
co, a manifestação de vontade do Poder Público não seria suficiente, 
pois dependeria da concordância da outra parte. Ou seja: o Poder 
Público e a sociedade empresária, que estão em conflito, contrariam 
o árbitro. Não se trata, portanto, de contrato tipicamente adminis-
trativo, mas de contrato celebrado pelo Poder Público e a sociedade 
empresária interessada, de um lado, e o árbitro, como contratado, 
de outro lado.

Em relação à arbitragem submetida ao colegiado arbitral, que deve 
ser a regra, a Administração Pública não tem o poder de estabe-
lecer, isoladamente, todos os aspectos do objeto contratado. Isto 
porque a escolha do presidente do colegiado arbitral será realizada, 
normalmente, pelos dois árbitros indicados, cada um, pelas partes 
interessadas.

Em qualquer caso, a licitação seria inconveniente para o atendimen-
to célere e eficiente do interesse público. De lado a impertinência 
de licitação para contratação da arbitragem antes da existência da 
controvérsia, que revelaria a realização de despesas públicas para 
objeto futuro e incerto (o realização do certame, por si só, envolve 
custos), certo é que a realização da licitação, após a instauração da 
controvérsia, também teria o inconveniente de gerar morosidade para 
instituição da arbitragem e, portanto, para solução da questão.

Constata-se, com isso, que a contratação da Câmara e do árbitro 
envolve singularidade e indefinição quanto à prestação exata do ser-
viço. A inexistência de critérios objetivos para escolha de árbitros e 
de Câmaras distintas, com regulamentos arbitrais próprios, revela 
inviabilidade de competição.

A contratação dos árbitros ou de instituições arbitrais, em princípio, 
não se submete à licitação, uma vez que se trata de hipótese de 
inexigibilidade de licitação que encontra fundamento no art. 25, II, da 
Lei 8.666/1993. 

Por todo o exposto, desde que devidamente justificava a escolha, é possível 

que a administração indique desde logo a Câmara Arbitral, não havendo que se 

falar em necessidade de realização de licitação.
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4 Conclusão

Destarte, uma vez observadas todas as considerações feitas na presente 

manifestação ou devidamente afastadas mediante justificativa do administrador 

público, opino pelo prosseguimento do presente processo para a realização da 

licitação, tendo em vista que as minutas apresentadas atendem às necessidades 

da administração, respeitando as normas pertinentes. 

Niterói, 16 de outubro de 2017.

MARCOS VINICIUS SOUZA DO CARMO

Procurador do Município

Mat. nº 12427640

OAB/RJ nº 128.752

VISTO

Aprovo o Parecer nº 33/MVSC/PGA/2017, da lavra do Procurador do Município 

Marcos Vinicius Souza do Carmo, pelas razões nele contidas.

Esclareço, ainda, que, atendidos os pontos abordados pela PGM ou devida-

mente justificados, não há necessidade de retorno dos autos a este órgão jurídico 

para nova manifestação. 

Niterói, 16 de outubro de 2017.

À SEPLAG

Carlos Raposo

Procurador Geral do Município

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

CARMO, Marcos Vinicius Souza do. Parecer MVSC/PGA nº 33/2017. Revista 
da Procuradoria Geral do Município de Niterói, Belo Horizonte, ano 01, n. 01, 
p. 551-574, jul. 2021/jun. 2022. Parecer.
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Ementa: Celebração de acordos com Fundações privadas. Consulta 
prévia ao Ministério Público. Recomendação. Autonomia Municipal.

AO PROCURADOR GERAL DO MUNICíPIO DE NITERÓI, 

Trata-se de ofício encaminhado pelo Ministério Público contendo como anexo 

recomendação para que o município de Niterói “não celebre qualquer contrato ou 

convênio, ou renove os eventualmente vigentes com nenhuma Fundação de Direito 

Privado com sede ou filial no Estado do Rio de Janeiro sem a prévia consulta a 

essas Promotorias de Justiça”.

Inicialmente, o processo foi encaminhado para a Secretaria Executiva para 

que fosse dada ciência às demais secretarias sobre os termos da recomendação 

em tela. 

Todavia, o processo retornou a esta procuradoria para manifestação quanto 

à legalidade da medida e eventual forma de seu cumprimento.

É o relatório. Passo a opinar.

1 Das fundações privadas

As fundações de direito privado são constituídas a partir de um patrimônio ou 

viabilidade econômica, estabelecendo seu funcionamento e organização através 

de um estatuto, que passa a ser a lei que rege as relações jurídicas envolvidas.

O Código Civil, no seu art. 62, prevê que, “para criar uma fundação, o seu 

instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens 

livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira 

de administrá-la”.

O parágrafo único do art. 62 do Código Civil estabelecia que a fundação privada 

só poderia ser constituída para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. A 

Lei nº 13.151/2015 alterou esse artigo, ampliando o rol de finalidades permitidas.

Desse modo, a fundação poderá constituir-se para fins de: a) assistência 

social; b) cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; c) 

educação; d) saúde; e) segurança alimentar e nutricional; f) defesa, preservação 

e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;  

1 Consulta encaminhada pela Secretaria Executiva sobre como proceder tendo em vista recomendação emitida 
pelo Ministério Público Estadual.

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.23
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g) pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização 

de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos 

técnicos e científicos; h) promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos 

direitos humanos; i) atividades religiosas.

São entidades pertencentes à sociedade civil organizada que, como regra, 

não possuem fins lucrativos e são abarcadas pelo que se convencionou denominar 

de terceiro setor.2 

Conforme a lição do professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira, temos que:

Em verdade, as entidades que integram o Terceiro Setor não repre-
sentam novidades intrínsecas do ponto de vista organizacional. São 
entidades privadas que assumem formas organizacionais conhecidas 
há bastante tempo e compatíveis com a ausência do escopo do lucro: 
fundações privadas e associações civis. O que existe de novidade, 
destarte, é a qualificação jurídica que será atribuída a tais entidades 
e o respectivo regime jurídico consagrado em leis especiais.

A partir do princípio da subsidiariedade, em seu aspecto positivo, o Estado 

busca fomentar atividades de relevância social a partir dessas organizações civis, 

viabilizando-as através de esforços conjuntos em mútua cooperação. 

2 Do novo marco regulatório

A Lei nº 13.019/2014, cuja vigência para os municípios teve início em 

1º.01.2017, denominada por alguns como o Marco Regulatório do Terceiro Setor,3 

trata do regime jurídico das parcerias voluntárias do terceiro setor. Mais especifica-

mente, além de se definirem diretrizes para a política de fomento e de colaboração 

com organizações da sociedade civil e de estabelecer o regime jurídico das parcerias 

voluntárias, é também expressamente previsto o termo de colaboração e o termo 

de fomento para formalizar essas parcerias.

De forma específica, a lei abarca as organizações da sociedade civil que ela 

conceituou como qualquer “pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos 

que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 

empregados ou doadores, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, 

brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu 

patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica 

integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 

meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva” (art. 2º).

2 OLIVEIRA, Rafael. Administração Pública, Concessões e Terceiro Setor. 3. ed. p. 338.
3 MENDES, Michelle Diniz (Coord.). Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Ed. Fórum, 2017.
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Como sabido e previsto no art. 22, XVII, da CRFB, a competência da União sobre 

o tema se refere ao disciplinamento das normas gerais sobre licitação e contrata-

ção, de forma que não aniquile a autonomia dos demais entes políticos, também 

assegurada constitucionalmente. Nesse aspecto, consoante preconiza o seu art. 1º:

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a ad-
ministração pública e organizações da sociedade civil, em regime de 
mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos 
de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.

A nova legislação tem a pretensão de ser aplicável à União, estados, mu-

nicípios e Distrito Federal, bem como a suas respectivas autarquias, fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 1º da Lei  

nº 13.019/14. Porém, como dito, apesar desse suposto caráter nacional, é preciso 

destacar que a competência legislativa exclusiva da União no caso do terceiro setor 

limita-se à edição de normas gerais. Isso pode ser verificado a partir da leitura do 

artigo 22, XVII, da CF, que atribui àquele ente o poder de criação de normas gerais 

de licitação e contratação. Da mesma forma, o artigo 24 da CR/88 (que trata de 

diversos temas correlatos ao terceiro setor, como cultura, meio ambiente, educação, 

saúde e desporto) também explicita que a competência legislativa da União, em 

relação ao alcance aos demais entes federativos, se limita ao estabelecimento de 

normas gerais (artigo 24, §1º).

Nesse sentido, seria possível inferir que diversas disposições da Lei  

nº 13.019/14 que tenham caráter específico (e não geral) não vinculariam estados, 

municípios e Distrito Federal, especialmente se estes tiverem editado regras próprias 

em sentido contrário, o que deverá ser enfrentado pelos órgãos de controle e pelos 

tribunais, valendo, por enquanto, a presunção de constitucionalidade das leis.

Portanto, como os ajustes firmados junto ao terceiro setor possuem natureza 

de convênio, apenas seria possível admitir sua constitucionalidade no que tange 

aos demais entes da federação se o referido instituto for tratado como uma forma 

de contratação em sentido amplo, conforme defende José dos Santos Carvalho 

Filho.4 Vejamos:

Mediante esta interpretação ampla, é de considerar-se que nas con-
tratações se incluem, num ângulo, os contratos em sentido estrito, 

4 O novo regime jurídico das parcerias voluntárias. Fórum de Gestão e Contratação Pública, n. 155, p. 26 e 
ss. Em sentido contrário, veja-se OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e Contratos Administrativos 
– Teoria e Prática. 6. ed. 2017. p. 339.
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representados por interesses contrapostos, e, no outro, os ajustes 
de associação de vontades, em que são paralelos e comuns os inte-
resses dos pactuantes. É nesta última categoria que estão as várias 
formas de parceria, firmadas com entidades privadas ou públicas, 
nas quais os objetivos se desenvolvem pela conjugação de esforços 
e pela mútua cooperação.

Infere-se, pois, que, com fundamento no art. 22, XXVII, da CF, pode 
a União legislar sobre normas gerais a respeito de parcerias, tendo 
em vista que estas, apesar de suas singularidades, se integram na 
noção geral de contratação.

No mesmo sentido, destacamos as palavras de Thiago Marrara e Natália de 

Aquino Cesário5 em obra específica sobre a matéria:

(...) resumindo-se o debate à questão competencial, o que importa, 
como já acentuado, é verificar como o termo parceria se posiciona 
no quadro das competências legislativas previstas na Constituição. 
E ao realizar essa verificação, percebe-se, assim como ocorre com a 
expressão “terceiro setor”, que o texto constitucional não menciona em 
qualquer momento a palavra “parceria”. Sem prejuízo, na medida que 
parceria é termo genérico a designar laços de cooperação do Estado 
com a sociedade regidos por instrumentos contratuais de direito público, 
a identificação da competência legislativa se torna mais simples, na 
medida em que a Constituição reconhece a competência privativa do 
Congresso Nacional para legislar sobre “normas gerias de licitações 
e contratação, em todas as modalidades, para as administrações 
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios ... e para as empresas públicas e sociedades de 
economia mista...” (art. 22, XXVII).

Prosseguindo, ainda afirmam que:

Em primeiro lugar, licitação significa processo de seleção de contra-
tantes. A palavra licitação, no Brasil, equivale ao que os portugueses 
chamam de concurso, ou seja, de processo seletivo de pessoa física 
ou jurídica apta a contratar com o Estado por prazo determinado. Nesse 
diapasão, o fato de a Lei nº 13.019 não falar de licitação, mas sim de 
chamamento público, não se configura suficiente para sustentar que 
ela não estaria assentada no art. 37, inciso XXI, pois o que importa 
não é o nome dado ao processo de seleção de parceiros, mas sim o 
seu escopo contratual e o desejo de o Congresso editar, nessa área, 
normas gerais nacionais.

5 O que sobrou da Autonomia dos Estado e Municípios para legislar sobre parcerias com o Terceiro Setor? 
In: MOTA, Fabrício; MÂNICA, Fernando Borges; OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coords.). Parcerias com o Terceiro 
Setor – As inovações da Lei nº 13.019/2014. 
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Em segundo lugar, a Constituição empresa a palavra “contratação”, 
o qual abarca desde a figura do contrato propriamente dito até os 
procedimentos que o circundam. Em mais detalhes, “contratação” é 
termo que abrange o fenômeno contratual público desde o planeja-
mento e a elaboração da minuta do ajuste, passando pela seleção do 
contratado até atingir a fase de execução e de controle. (...) Fora isso, 
a menção do texto constitucional à “contratação” em sentido amplo 
alcança desde os chamados contratos operacionais (obras, serviços 
e compras disciplinados pela Lei 8.666/93), passando pelos módu-
los concessórios (concessões comuns, parcerias público – privadas 
e permissões de serviço), até os módulos de cooperação em sentido 
mais amplo (como as parcerias sociais). 

Urge ressaltar que, no âmbito desta procuradoria, a abrangência federativa 

da referida lei já foi enfrentada pelo Parecer nº 117/CEL/FSJU/2017 da lavra do i. 

procurador do município Carlos Eduardo Lima, consolidando o entendimento que a 

norma em questão possui caráter nacional, logo, aplicável aos acordos celebrados 

pelos municípios.

Noutro giro, de acordo com a referida lei, a formalização das parcerias entre 

entidades do terceiro setor e o Estado ocorre por termo de colaboração ou termo 

de fomento. No termo de colaboração, evidencia-se que a própria administração 

pública estipula o objeto da parceria, ao passo que, no termo de fomento, utiliza-se 

na hipótese de ações propostas pelas organizações da sociedade civil, como no 

caso em tela. Os convênios, por sua vez, serão aplicáveis apenas em relações 

firmadas entre instituições públicas. Confira os seguintes dispositivos:

Art. 2º

VII - termo de colaboração: instrumento pelo qual são formalizadas 

as parcerias estabelecidas pela administração pública com organiza-

ções da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento públi-

co, para a consecução de finalidades de interesse público propostas 

pela administração pública, sem prejuízo das definições atinentes ao 

contrato de gestão e ao termo de parceria, respectivamente, confor-

me as Leis nºs 9.637, de 15 de maio de 1998, e 9.790, de 23 de 

março de 1999;

VIII - termo de fomento: instrumento pelo qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela administração pública com organiza-

ções da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento públi-

co, para a consecução de finalidades de interesse público propostas 

pelas organizações da sociedade civil, sem prejuízo das definições 

atinentes ao contrato de gestão e ao termo de parceria, respecti-

vamente, conforme as Leis nºs 9.637, de 15 de maio de 1998, e 

9.790, de 23 de março de 1999;
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Para tanto, a lei previu o procedimento já acima mencionado do chamamento 

público.

O art. 23 cria o dever da realização de chamamento público para a celebração 

de parcerias voluntárias com as organizações da sociedade civil, afirmando que a 

administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos, simplificados 

e, sempre que possível, padronizados, que orientem os interessados e facilitem 

o acesso direto aos órgãos da administração pública, independentemente da 

modalidade de parceria.

3 Da atuação do Ministério Público

Decerto que, ao Ministério Público estadual, foi atribuída a função de fiscali-

zação das fundações privadas que estejam situadas no território em que o órgão 

exerce suas funções. É o que estipula o art. 66 do Código Civil:

Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde 
situadas.

§ 1º Se funcionarem no Distrito Federal ou em Território, caberá o 
encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

O Código de Processo Civil, por sua vez, nos arts. 764 e 765,6 normatiza 

a atuação do Ministério Público no que tange à aprovação dos estatutos, suas 

posteriores alterações e na extinção das fundações.

A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (LC nº 

106/2003) possui as seguintes referências sobre as fundações privadas:

Art. 34 - Além das funções previstas nas Constituições da Federal 
e Estadual e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:

(...)

6 Art. 764. O juiz decidirá sobre a aprovação do estatuto das fundações e de suas alterações sempre que 
o requeira o interessado, quando:

 I - ela for negada previamente pelo Ministério Público ou por este forem exigidas modificações com as quais 
o interessado não concorde;

 II - o interessado discordar do estatuto elaborado pelo Ministério Público.

 § 1º O estatuto das fundações deve observar o disposto na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil).

 § 2º Antes de suprir a aprovação, o juiz poderá mandar fazer no estatuto modificações a fim de adaptá-lo 
ao objetivo do instituidor.

 Art. 765. Qualquer interessado ou o Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação quando:

 I - se tornar ilícito o seu objeto;

 II - for impossível a sua manutenção;

 III - vencer o prazo de sua existência.
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XII - velar pela regularidade de todos os atos e atividades, direta 
ou indiretamente relacionados às fundações sob sua fiscalização, 
devendo, entre outras medidas disciplinadas em resolução do Procu-
rador-Geral de Justiça:

a) exigir e examinar a prestação de contas por parte dos administra-
dores;

b) promover, sempre que necessário, a realização de auditorias, estu-
dos atuariais e técnicos, e perícias, correndo as despesas por conta 
da entidade fiscalizada;

c) emitir pronunciamento prévio sobre os pedidos de alienação e de 
oneração dos bens patrimoniais das fundações;

d) comparecer, quando necessário, às dependências das fundações 
e às reuniões dos órgãos destas, com a faculdade de discussão 
das matérias, nas mesmas condições asseguradas aos respectivos 
membros;

As resoluções a que se refere inciso acima transcrito possui o se-
guinte conteúdo:

Resolução GPGJ nº 68/79

DA ATRIBUIÇÃO DE VELAR PELAS FUNDAÇÕES 

Art. 38 - No exercício de sua atribuição de velar pelas Fundações é 
assegurada ao Sistema de Provedoria de Fundações a adoção, dentre 
outras, das seguintes medidas: 

I) exame das contas prestadas, anualmente, pelos Administradores 
das Fundações, compreendendo os balanços e demais elementos 
contábeis, relatórios dos administradores, manifestação dos órgãos 
internos de controle e dos auditores externos, assim como outros ins-
trumentos pertinentes, aprovando, ou não, as mencionadas contas e 
determinando as medidas adequadas; 

II) exigência de prestação de contas por parte das Administrações 
fundacionais omissas; 

III) recebimento ou requisição de relatórios, orçamentos, planos de 
custeio, elementos contábeis, informações, cópias autenticadas de 
atas, de atos gerais, regulamentares e especiais dos administrado-
res das entidades, e demais documentos que interessem à fiscaliza-
ção das fundações; 

IV) fiscalização do funcionamento das Administrações das fundações, 
para controle da adequação da atividade da instituição a seus fins, e 
da legalidade e pertinência dos atos de seus administradores, levan-
do em conta as disposições legais, regulamentares e estatutárias; 

V) promoção de realização de auditorias, estudos atuariais e técnicos 
e perícias, correndo as despesas por conta da entidade fiscalizada, 
cabendo à Supervisão da Provedoria de Fundações a designação de 
técnicos para tal fim e o arbitramento dos respectivos honorários; 
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VI) comparecimento, sempre que for julgado necessário, de Membro 
do Ministério Público, às dependências administrativas e aos esta-
belecimentos das fundações, e às reuniões dos respectivos órgãos, 
com a faculdade de discussão das matérias, nas mesmas condições 
asseguradas aos membros daqueles órgãos; 

VII) promoção da remoção definitiva de administradores das funda-
ções, nos casos de gestão irregular ou ruinosa, e nomeação de quem 
os substitua; 

VIII) declaração de invalidade ou ineficácia dos atos praticados pelos 
administradores das fundações, e promoção das medidas judiciais e 

extrajudiciais pertinentes; 

IX) tomada, inclusive nas hipóteses previstas nos incisos VII e VIII, 

das medidas cautelares administrativas visando à preservação do 

patrimônio fundacional e da consecução de seus fins; 

X) apreciação prévia de pedidos de alienação de bens, de operações 

financeiras e de todos aqueles atos que exorbitem da administração 

ordinária, tais como os de oneração de bens e transação e os previs-

tos no art. 43, § 3º; 

XI) requisição, dos órgãos públicos, de diligências, providências, cer-

tidões e esclarecimentos pertinentes à sua competência, bem assim 

acompanhamento das diligências que forem requeridas; 

XII) determinação da intimação dos integrantes dos órgãos de admi-

nistração das fundações, para comparecerem à sede dos órgãos do 

Sistema;

XIII) quaisquer outras medidas administrativas e judiciais julgadas 

pertinentes ao exercício de sua competência.

Resolução GPGJ nº 1.887/2013

Art. 1º - É atribuição do Ministério Público do Estado do Rio de Ja-

neiro velar pelas fundações de direito privado que atuem no territó-

rio estadual, exceto as instituídas ou mantidas pelo Poder Público e 

submetidas ao controle dos Tribunais de Contas, bem como aquelas 

excluídas por expressa disposição de lei.

(...)

Art. 6º - Incumbe às Promotorias de Justiça de Fundações velar pela 

regularidade de todos os atos e atividades direta ou indiretamente 

relacionados às fundações sob sua fiscalização, devendo, dentre ou-

tras, exercer as atribuições de:

I - atuar extrajudicial e judicialmente em procedimentos e processos 

que envolvam matéria afeta ao velamento das fundações, observado 

o disposto no art. 5º desta Resolução; 

II - adotar as medidas judiciais e extrajudiciais que visem a assegurar 

a transparência e o controle na gestão das fundações 
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III - exigir e examinar anualmente a prestação de contas por parte dos 
administradores; 

IV - promover, sempre que necessário, a realização de auditorias, 
estudos atuariais e técnicos, e perícias, correndo as despesas por 
conta da entidade fiscalizada; 

V - emitir pronunciamento prévio sobre os pedidos de alienação, one-
ração ou cessão em locação, comodato ou a qualquer outro título, 
dos bens patrimoniais das fundações; 

VI - comparecer, com periodicidade anual, às dependências das fun-
dações e, quando necessário, às reuniões dos órgãos destas, com a 
faculdade de discussão das matérias, nas mesmas condições asse-
guradas aos respectivos membros; 

VII - exigir que o representante legal da fundação, no ato da aprovação 
e imediatamente após a inscrição dos atos constitutivos no Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, protocolize, na respectiva Pro-
motoria de Justiça, certidão de inteiro teor do registro e instrumentos 
que comprovem a transferência dos bens que constituem a entidade; 

VIII - propor, autorizar ou negar qualquer modificação no estatuto, 
desde que necessárias ao atendimento dos interesses da fundação, 
fixando, no caso de aprovação, prazo razoável para que o presidente 
da entidade protocolize, na respectiva Promotoria de Justiça, o regis-
tro do estatuto com a averbação efetuada; 

IX - propor judicialmente a extinção da fundação, exigindo prestação 
de contas e indicando outra fundação para absorver o patrimônio, 
sempre que a entidade estiver inativa e não puder ser reabilitada ou 
quando não estiver cumprindo suas finalidades, bem como nas de-
mais hipóteses previstas em lei; 

X - promover, nas hipóteses do inciso anterior, a extinção pela via ad-
ministrativa, que poderá ser feita da forma como se deu a instituição; 
XI - receber ou requisitar relatórios, orçamentos, planos de custeio, 
elementos contábeis, informações, cópias de atas, de atos gerais, 
regulamentares e especiais dos administradores das fundações e de-
mais documentos que interessem à sua fiscalização; 

XII - fiscalizar o funcionamento das administrações das fundações, 
para controle da adequação da atividade da instituição a seus fins e 
da legalidade e pertinência dos atos de seus administradores, levan-
do em conta as disposições legais, regulamentares e estatutárias; 

XIII - promover judicialmente a remoção definitiva de administradores 
das fundações, nos casos de gestão irregular ou ruinosa, conforme o 
caso, responsabilizando-os civilmente; 

XIV - acompanhar e promover as medidas pertinentes visando à con-
secução da atividade finalística da fundação; 

XV - subsidiar a alimentação dos bancos de dados e ferramentas 
institucionais de controle e transparência, em meio físico ou digital, 
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com as informações relevantes acerca das atividades e situação das 
fundações; 

XVI - aprovar os contratos de auditoria externa com base em requi-
sitos de capacidade técnica e idoneidade, abstendo-se de instituir 
no âmbito da Promotoria de Justiça banco de auditores habilitados, 
cadastro prévio ou qualquer medida que possa restringir a competiti-
vidade entre profissionais do setor;

Não obstante todo o respeito que merece o nobre Parquet dada a sua rele-

vante função institucional, não é possível inferir dos dispositivos colacionados a 

atribuição de um controle prévio da regular atuação municipal na gestão de suas 

atividades, mormente o fomento social. Isso porque, ao recomendar ao município 

que “não celebre qualquer contrato ou convênio, ou renove os eventualmente 

vigentes com nenhuma Fundação de Direito Privado com sede ou filial no Estado 

do Rio de Janeiro sem a prévia consulta a essas Promotorias de Justiça”, estaria 

exercendo na verdade um controle prévio e direto junto ao município, em sentido 

contrário à autonomia administrativa a ele inerente, e não sobre fundações privadas 

e seus administradores. 

Ademais, conforme acima mencionado, recentemente foi editado um novo marco 

regulatório que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 

para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de 

trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos 

de cooperação; e define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de 

cooperação com organizações da sociedade civil.

Trata-se de estatuto que tem como finalidade regular todos os aspectos 

pertinentes à relação jurídica dos entes da administração pública e as entidades 

do terceiro setor, inclusive e principalmente os critérios de seleção daquelas pes-

soas aptas a firmar termos de colaboração e/ou de fomento e, posteriormente, os 

critérios de fiscalização dos programas em execução. 

A nova lei possui as seguintes menções ao Ministério Público:

Art. 3º Não se aplicam as exigências desta Lei:

(...)

IX - aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições 
ou taxas associativas em favor de organismos internacionais ou enti-
dades que sejam obrigatoriamente constituídas por: 

a) membros de Poder ou do Ministério Público; 

(...)
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Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria 
prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:

(...)

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, 
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mes-
ma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colabo-
ração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos côn-
juges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau;

(...)

Ou seja, no estatuto que passou a regular todas as formas de parcerias do 

Estado com o terceiro setor, não se inseriu o Ministério Público no regular curso 

do procedimento de seleção nele previsto. 

O procedimento de seleção do parceiro privado se dará, portanto, por meio 

de chamamento público, cuja definição extraímos do art. 2º, XII:

Procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para 
firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no 
qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Toda a Seção VIII, arts. 23 a 31, cuida do procedimento do chamamento 

público. Trata-se de um processo seletivo prévio à celebração dos termos de cola-

boração ou de fomento que, com base em regras claras, objetivas e simplificadas, 

busca dar transparência e isonomia ao acesso aos recursos públicos,7 bem como 

à “contratação” com pessoa jurídica de reputação institucional idônea para os fins 

que dado projeto requer. 

Os requisitos para celebração dos termos de colaboração e de fomento 

constam dos arts. 33 e 34 da lei. No primeiro, constam exigências quanto aos 

objetivos sociais, normas estatutárias e experiência prévia e, no art. 34, exige-se 

documentação comprobatória da regularidade fiscal e jurídica da entidade. Vejamos:

Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações 
da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização 
interna que prevejam, expressamente: (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015)

7 MANGUEIRA, Carlos Octaviano de Medeiros. Chamamento Público. In: MENDES, Michelle Diniz (Coord.). 
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Ed. Fórum, 2017. p. 155.
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I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de rele-
vância pública e social;

II - (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio 
líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que 
preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferen-
cialmente, o mesmo da entidade extinta; (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015)

IV - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de con-
tabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; (Redação 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - possuir: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ati-
vo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja cele-
brada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados 
e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de 
cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los; (Incluído 
pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 
parceria ou de natureza semelhante; (Incluído pela Lei nº 13.204, 
de 2015)

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacio-
nal para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na 
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. (Incluído pela Lei 
nº 13.204, de 2015)

§ 1o Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido 
o requisito previsto no inciso I. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2o Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e 
III as organizações religiosas. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3o As sociedades cooperativas deverão atender às exigências pre-
vistas na legislação específica e ao disposto no inciso IV, estando 
dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e 
III. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 4o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 5o Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso V, 
não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia. 
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organi-
zações da sociedade civil deverão apresentar:
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I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de con-
tribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de 
cada ente federado;

III - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro 
civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, 
tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida 
por junta comercial; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com ende-
reço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número 
de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;

VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona 
no endereço por ela declarado; (Redação dada pela Lei nº 13.204, 
de 2015)

VIII - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Note-se, mais uma vez, que não existe menção ao Ministério Público no curso 

do procedimento do chamamento público, o que não impede, por óbvio, que ele 

exerça seu papel de fiscalização das fundações privadas, tampouco descarta-se a 

possibilidade do município, em cooperação, prestar informações quando solicitadas. 

Porém, estabelecer uma fase de consulta previamente à celebração do termo de 

parceria com fundação privada selecionada e aprovada após o chamamento público 

seria submeter toda atuação estatal ao crivo e homologação de órgão externo, o 

que extrapola, em nosso entendimento, a função fiscalizatória a ser exercida.

Um raciocínio análogo e possível de ser feito é lembrar que o Supremo Tribunal 

Federal8 já julgou inconstitucional determinação do Tribunal de Contas do Rio de 

Janeiro que estabelecia o envio prévio de editais de licitações, de maneira regular, 

previamente à realização do certame.

Foi observado naquela ocasião que a Lei nº 8.666/93, no artigo 113, §2º, 

estabelece que os tribunais de contas poderão solicitar para exame. A lei determina 

especificamente que os tribunais de contas podem requerer, a qualquer momento, 

caso a caso, que seja remetido o edital. Conforme o relator, a lei determina que 

a regra de remessa é o prazo estabelecido até a véspera do processo licitatório. 

8 RE nº 547.063.
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Afirmou ainda não ser possível, “mesmo porque seria caótico, que todos os 

atos do Executivo e do Judiciário em cada processo de licitação fossem obrigatoria-

mente mandados previamente, a ficar aguardando a provação ou não da legalidade 

do edital de licitação”. 

O julgado restou assim ementado:

EMENTA Tribunal de Contas estadual. Controle prévio das licitações. 
Competência privativa da União (art. 22, XXVII, da Constituição Federal). 
Legislação federal e estadual compatíveis. Exigência indevida feita por 
ato do Tribunal que impõe controle prévio sem que haja solicitação 
para a remessa do edital antes de realizada a licitação. 1. O art. 22, 
XXVII, da Constituição Federal dispõe ser da União, privativamente, 
a legislação sobre normas gerais de licitação e contratação. 2. A 
Lei federal nº 8.666/93 autoriza o controle prévio quando houver 
solicitação do Tribunal de Contas para a remessa de cópia do edital 
de licitação já publicado. 3. A exigência feita por atos normativos do 
Tribunal sobre a remessa prévia do edital, sem nenhuma solicitação, 
invade a competência legislativa distribuída pela Constituição Federal, 
já exercida pela Lei federal nº 8.666/93, que não contém essa exi-
gência. 4. Recurso extraordinário provido para conceder a ordem de 
segurança. (RE 547063, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira 
Turma, julgado em 07/10/2008, DJe-236 DIVULG 11-12-2008 PUBLIC 
12-12-2008 EMENT VOL-02345-04 PP-00638 RTJ VOL-00209-01 PP-
00405 RT v. 98, n. 882, 2009, p. 116-124)

Ademais, ainda como argumento a ser considerado, importante ressaltar 

que o novo estatuto jurídico possui regramento próprio quanto às hipóteses de 

impedimento de celebrar parcerias e aplicação de sanções conforme se verifica 

na análise conjunta do art. 39, em especial dos incisos IV, V, VI e VII, combinado 

com o art. 73:

Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria 
prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 
autorizada a funcionar no território nacional;

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormen-
te celebrada;

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, 
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mes-
ma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colabo-
ração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos côn-
juges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau; 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos 
últimos cinco anos, exceto se: 
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a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados; 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso 
com efeito suspensivo; 

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período 
que durar a penalidade:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contra-
tar com a administração;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a admi-
nistração pública;

c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei;

d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei;

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas 
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, 
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares 
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera 
da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de car-
go em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto dura-
rem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 
8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 73. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de 
trabalho e com as normas desta Lei e da legislação específica, a 
administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
organização da sociedade civil as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e 
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des da esfera de governo da administração pública sancionadora, por 
prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento públi-
co ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas 
as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determi-
nantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administra-
ção pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso II. 

Por fim, no que tange à hipótese dessas fundações virem a celebrar contratos 

administrativos em sentido estrito, existe toda uma disciplina que rege os procedi-

mentos licitatórios e regras que impedem a contratação de determinada pessoa pela 
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administração pública, normalmente relacionada à aplicação de sanções prévias tal 

como prevê o art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/939 e art. 7º da Lei nº 10.520/0210. 

Trata-se de rol taxativo que não admite ampliação ou aplicação extensiva.

Na aplicação de penalidades, além dos princípios que regem a administração 

pública, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição da República de 1988, 

e de outros previstos na legislação ordinária, alguns princípios fundamentais do 

direito penal devem ser observados, notadamente:

(i) princípios da legalidade e da anterioridade, segundo os quais nenhuma 

penalidade poderá ser imposta ao contratado sem que haja lei prévia que 

estabeleça a infração e a sanção correspondente;

(ii) princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que impõem a adequação 

da penalidade à infração praticada, considerando-se a gravidade desta, 

as suas consequências e os prejuízos eventualmente advindos; e

(iii) princípio da culpabilidade, que demanda a comprovação, no caso concreto, 

da existência de elemento subjetivo (dolo ou culpa) na conduta que ensejou 

o descumprimento contratual, o qual deverá ser levado em consideração 

na aplicação da penalidade.

Destarte, a avaliação prévia do Ministério Público e eventual veto para que 

determinada fundação privada firme acordos em geral com o município são hipóteses 

de impedimento ou de sanção não previstas em lei, devendo, assim, ser rechaçada 

a possibilidade de submissão dos atos municipais a esse nível de controle. 

4 Conclusão

Por todo o exposto, à recomendação emitida pelo nobre Parquet não deve ser 

dado caráter vinculante, por ausência de amparo legal específico para tal medida, o 

que não impossibilita que o município adote medida outra que entender conveniente, 

9 Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

 (...)

 III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos;

 IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10 Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
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tal como indagar se existe alguma espécie de cadastro a ser consultado que 

reúna informações daquelas fundações privadas impedidas de celebrar parcerias 

com o poder público, nos estritos limites do art. 39, c/c art. 73, ambos da Lei nº 

13.019/2014.

Niterói, 23 de junho de 2017.

MARCOS VINICIUS SOUZA DO CARMO

Procurador do Município

Mat. nº 12427640 OAB/RJ nº 128.752

Aprovo integralmente o Parecer nº 04/MVSC/PGA/2017, da lavra do Procu-

rador do Município Marcos Vinicius Souza do Carmo, pelas razões nele contidas.

Niterói, 26 de junho de 2017.

À SEXEC.

Carlos Raposo

Procurador Geral do Município

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

CARMO, Marcos Vinicius Souza do. Parecer nº 04/MVSC/PGA/2017. Revista 
da Procuradoria Geral do Município de Niterói, Belo Horizonte, ano 01, n. 01, 
p. 575-591, jul. 2021/jun. 2022. Parecer.
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EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ACORDO SUBSTITUTIVO DE 
SANÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSENSUALISMO E PRINCíPIO DA EFI-
CIêNCIA. RECOMENDAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO POR MEIO DE DECRETO 
MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCíPIOS DA IMPESSOALIDADE E 
ISONOMIA. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO NO CASO 
CONCRETO, OBSERVADO O ART. 230 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.602/08. 

Ilmo. Sr. Procurador Geral

DR. CARLOS RAPOSO,

Do relatório                 Vinicio Guimarães Salvarezza

O presente processo administrativo versa sobre denúncia de emissão de sons 

e ruídos fora do horário permitido em face da Instituição de Ensino La Salle Abel. A 

Procuradoria foi consultada quanto à possibilidade de se deixar de aplicar a sanção 

em razão de termo de compromisso firmado entre o município e o particular. 

O processo foi instruído com os seguintes documentos: Reclamação (fls. 

02 a 05); Auto de Notificação nº 637 (fl. 06); Minuta de Termo de Compromisso 

(fls. 10 e 11); Parecer nº 49/FOVS/PGM/PPLC/2017 (fls. 13 a 18); Promoção  

nº 184-JCN-2017 (fls. 19 e 20).

A despeito do caso em concreto em análise, que será apreciado ao final, há 

questão preliminar a ser apreciada – possibilidade de substituição de sanções por atos 

consensuais –, que será objeto de longa apreciação nesta manifestação opinativa.

É o relatório. Passo a opinar.

O presente processo fora encaminhado a este gabinete para fins de elaboração 

de visto da Promoção nº 184/JCN/2017, que solicitou a não celebração de acordo 

administrativo substitutivo de sanção aplicada à Associação Brasileira de Educadores 

Lassalistas, tendo em vista o fato de esta explorar há anos, irregularmente, área 

pública municipal como estacionamento.

Para fins de melhor enfrentamento da questão, nos cumpre indagar sobre os 

seguintes pontos:

a) a possibilidade de o poder público dispor do seu poder de punir para aplicar 

acordos substitutivos a fim de regularizar situação jurídica ilegal; 

1 Parecer submetido à Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral do Município, em resposta à consulta 
encaminhada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS).

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.24
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b) análise da questão à luz da legislação municipal; 

c) verificar a pertinência da celebração do acordo, tendo em vista as informações 

trazidas à baila pelo ilustre procurador-chefe da PPMU.

Sigamos à análise de cada um dos elementos.

1  A atuação administrativa consensual e os acordos 
substitutivos no processo administrativo sancionador

A atuação consensual da administração pública é corolário lógico da norma 

constitucional que estabelece a República Federativa do Brasil como um Estado 

Democrático do Direito (art. 1º, caput, da Constituição Federal). Nessa compreen-

são, o paradigma caracterizar-se-ia pela participação ativa do povo em tudo o que 

é público, não se resumindo à simples criação de estruturas representativas, mas 

também à participação direta do indivíduo nas decisões que refletem a vontade do 

Estado e da administração pública. 

Não por acaso, muitos autores defendem a contratualização da ação pública2 

e a existência de um princípio da consensualidade, entendendo que tal movimento 

proporcionaria a substituição das relações administrativas baseadas na unilate-

ralidade, na imposição e na subordinação por relações fundadas no diálogo, na 

negociação e na troca, que geram ganhos de legitimidade ao poder público.3

É justamente o acréscimo de legitimidade e eficiência4 proporcionado por 

atuações consensuais que é evocado costumeiramente como fundamento para a 

realização de acordos administrativos, inclusive como instrumento de substituição 

à sua atuação punitiva, os chamados acordos substitutivos.5

A objeção que, por vezes, é apresentada por parcela tradicional da doutrina 

para refutar a realização desses acordos administrativos é a suposta ofensa que 

sua celebração geraria aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do 

interesse público, bem como à legalidade administrativa (art. 37, caput, da Cons-

tituição Federal).6

2 O fenômeno da contratualização, em linhas simplificadas, poderia ser representado pela tentativa de a 
administração pública aumentar as previsões normativas de contratos administrativos e multiplicar os 
instrumentos de parcerias com o particular na sua forma de atuar.

3 Neste sentido, Cf. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2013.

4 Consagrado como princípio reitor da administração pública no art. 37, caput, da Constituição Federal.
5 Os acordos substitutivos são instrumentos administrativos que poderão ser ocasionalmente aplicados pela 

administração sempre que, de ofício ou por provocação de interessado, verificar que uma decisão unilateral 
de um processo poderá ser vantajosamente substituída por um acordo em que o interesse público, a cargo 
do Estado, possa ser atendido de modo mais eficiente, mais duradouro, mas célere ou com menores 
custos (MAIA, Ticiana Mara Corrêa. A administração pública consensual e a democratização da atividade 
administrativa. Revista Jurídica UNIGRAN, Dourados, MS, v. 16, nº 31, jan./jun. 2014).

6 Com esse entendimento, CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013.
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A referida posição merece crítica.

Em primeiro lugar, é importante lembrar que a ideia de supremacia do interesse 

público não possui previsão normativa. Trata-se, em verdade, de vetusta construção 

teórica de duvidosa constitucionalidade, porquanto aparentemente contrária ao 

mens legis que inspira a Constituição Federal de 1988.

Apontando para a necessidade de relativização ao princípio da supremacia 

do interesse público, o procurador do estado do Rio de Janeiro Filipe Bezerra de 

Menezes Picanço cita em artigo que:

No Brasil, em particular, a dignidade da pessoa humana foi elevada a 
fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1° da CRFB), junta-
mente com outros valores como o pluralismo político, a cidadania e os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que parecem afastar um 
princípio que estabelece a prevalência em qualquer caso do interesse 
público sobre o privado. (...) Ao invés de uma regra absoluta, impõe-se 
ao aplicador do direito um percurso ponderativo que, considerando a 
pluralidade de interesses em jogo, proporcione uma solução capaz de 
melhor realizar o interesse público e demais interesses.7

Marçal Justen Filho vai além. Ao opinar pela inexistência do referido princípio, 

o autor afirma que “nunca se poderá defender que um interesse prevaleça, pura e 

simplesmente sobre um direito subjetivo (...) Em síntese, a garantia constitucional ao 

direito subjetivo é oponível não apenas a lei, mas também ao ato administrativo”.8

Não há, portanto, que se falar em uma prevalência em absoluto do interesse 

público. O que há em verdade é a necessidade de a administração sempre ponderar 

os múltiplos interesses afetados por sua decisão a fim de buscar uma opção não 

só conforme o direito, mas também legítima.

E não é só. Tampouco há que se considerar a propalada indisponibilidade 

do interesse público como óbice para a celebração de acordos administrativos e 

transações por parte do poder público.

A indisponibilidade impõe à administração pública o dever de não desistir dos 

interesses públicos que lhe foram confiados pela Constituição e por lei; entretanto, 

isso não a impede de escolher os melhores mecanismos para a satisfação desses 

interesses, desde que, obviamente, sejam respeitados os limites impostos pelo 

ordenamento jurídico.

Nessa linha, conclui Diogo de Figueiredo Moreira Alves quando dispõe que 

“distinguem-se (...) neste processo, os dois graus de interesse público: o substantivo, 

7 PICANÇO, Filipe Bezerra de Menezes. Novos paradigmas para a advocacia de Estado: da necessidade de 
observância e de respeito aos precedentes na advocacia contenciosa. Revista de Direito da Procuradoria 
Geral, Rio de Janeiro, n. 70, 2016.

8 MARÇAL, Justen Filho. Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2011.
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que diz respeito aos fins visados pela Administração, e o adjetivo, que diz respeito 

aos meios disponíveis para atingi-lo, sendo que o substantivo é indispensável (...). 

São modernos exemplos de aplicação flexibilização na satisfação de interesses que 

eram antes considerados como absolutamente indisponíveis, os variados tipos de 

acordos substitutivos, um instituto que vem sendo adotado na legislação brasileira 

para harmonizar a satisfação dos interesses públicos com interesses individuais, 

coletivos e difusos valorizados pelo direito, dos quais já são costumeiros exemplos os 

termos de ajuste de conduta (TACs), os termos de compromisso e assemelhados”.

Em verdade, o único óbice real à celebração de tais acordos e que, portanto, 

merece uma análise acurada é a questão da legalidade. Em outros termos, poder-

se-ia admitir a celebração de acordos substitutivos de sanção independentemente 

de previsão legal?

O princípio da legalidade encontra fundamento na própria Constituição Federal – 

arts. 5º, II, e 37, caput9 – segundo o conceito trazido por Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode 
fazer o que a lei permite (...) Em decorrência disso, a Administração 
Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de 
qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administra-
dos; para tanto, ela depende de lei.10

A tradicional interpretação do princípio da legalidade nos permite deduzir que a 

atuação administrativa possui uma vinculação positiva à lei, tendo que atuar dentro 

dos limites autorizados pela lei e não podendo inovar no ordenamento jurídico, razão 

pela qual se afirmava que administrar seria aplicar a lei de ofício. 

Justamente por isso surge o possível conflito entre os acordos substitutivos e 

o princípio da legalidade, tendo em vista que o ato administrativo consensual não 

se limita à mera execução da lei, possuindo caráter negocial e pragmático, além 

de ser eivado de alto grau de discricionariedade.

A ideia de rígida vinculação à lei vem sendo, contudo, objeto de debate na 

doutrina do direito administrativo, principalmente por causar um excessivo enrijeci-

mento à atuação administrativa ante a impossibilidade de o legislador prever todos 

os detalhes que envolvam a ação administrativa. 

9 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

 II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte.

10 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
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Dentro desse contexto de fortes questionamentos, há orientação jurídica que 

afirma, em linhas gerais, que a administração pública não estaria estritamente 

vinculada à lei, mas, sim, ao ordenamento jurídico como um todo. Daí alguns dou-

trinadores afirmarem que o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da 

Constituição Federal) deve ser compreendido em sua concepção mais ampla, razão 

pela qual, inclusive, chegam a mencionar o princípio da juridicidade administrativa.

A respeito, confira-se:

Contudo, pelas razões já estudadas acima, atinentes à crise da lei 
formal, assim como em virtude da emergência do neoconstitucionalismo, 
não mais se pode pretender explicar as relações da Administração 
Pública com o ordenamento jurídico à base de uma vinculação positiva 
à lei. Com efeito, a vinculação da atividade administrativa ao Direito 
não obedece a um esquema único, nem se reduz a um tipo específico 
de norma jurídica – a lei formal. Essa vinculação, ao réves, dá-se em 
relação ao ordenamento jurídico como uma unidade (Constituição, 
leis, regulamentos gerais, regulamentos setoriais), expressando-se 
em diferentes graus e distintos tipos de normas, conforme a disciplina 
estabelecida na matriz constitucional (...) Tal ideia de vinculação ao 
direito não plasmado na lei, marca a superação do positivismo lega-
lista e abre caminho para um modelo jurídico baseado em princípios 
e regras, e não apenas nestas últimas.11

O autor continua para enfatizar que a juridicidade administrativa não iria subs-

tituir a legalidade administrativa que continuaria a reger a atuação administrativa, 

mas a lei deixaria de ser a única fonte soberana: 

A ideia de juridicidade administrativa, elaborada a partir da interpretação 
dos princípios e regras constitucionais, passa, destarte a englobar o 
campo da legalidade administrativa, com um de seus princípios internos, 
mas não mais altaneiro e soberano como outrora. Isso significa que a 
atividade administrativa continua a realizar-se, via de regra, (i) segundo a 
lei, quando esta for constitucional (atividade secundum legem), (ii) mas 
pode encontrar fundamento direto na Constituição, independente ou para 
além da lei (atividade praeter legem), ou eventualmente, (iii) legitimar-se 
perante o direito, ainda que contra a lei, porém com fulcro numa pondera-
ção de legalidade com outros princípios constitucionais (atividade contra 
legem, mas com fundamento numa otimizada aplicação da Constituição).12

Nesse sentido, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara argumentam que 

os acordos substitutivos não ferem o princípio da legalidade, ao contrário, visam 

justamente atendê-lo:

11 BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo. Direitos Fundamentais, Democracia e Consti-
tucionalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

12 Idem.
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Não se trata, em prol da eficiência, trocar o cumprimento da lei por 
uma opção com ela incompatível. É incorreto presumir um embate entre 
legalidade (representada pela aplicação da multa) e a eficiência (que 
seria atingida pela realização de um acordo substitutivo). Ao se optar 
por um acordo substitutivo se está respeitando e dando cumprimento 
às normas jurídicas. Atende-se, pois, tanto ao primado da legalidade 
quanto ao princípio da eficiência (ambos igualmente dispostos no 
caput do art. 37 da Constituição Federal). A celebração de acordo 
substitutivo, quando se mostrar a solução mais eficiente, não importará 
a desconsideração do dever jurídico objeto do acordo, constituindo em 
verdade uma maneira alternativa de lhe dá cumprimento.13

Posto isso, a atuação administrativa consensual, consoante amparado em 

robusta doutrina, apesar de não executar diretamente a lei, não pode ser inviabilizada 

em virtude do princípio da legalidade, eis que o atual momento de constituciona-

lização do direito administrativo exige que seja feita uma ampliação do objeto ao 

qual a administração pública se vincula.

Vale citar que, ainda que não seja propriamente um permissivo genérico, 

alguns autores14 consideram que a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), em 

virtude da permissão presente no art. 5º, §6º,15 autorizaria a administração pública 

a celebrar TAC sobre as matérias as quais a lei supramencionada disciplina.

No que tange aos casos de ausência de previsão legal, o procurador do estado do 

Rio de Janeiro Flávio de Araújo Willeman ainda apresenta importante posicionamento: 

Revendo posição anterior, entendo que não há que se condicionar 
a celebração de Termo de ajustamento de Conduta entre o Poder 
Público e a empresa concessionária (ou mesmo com particular em 
casos outros fora da concessão) à expressa e prévia previsão legal. 
Se existir previsão normativa, ainda que decorrente do artigo 84, VI, 
da CRFB/88 (poder regulamentar da Administração Pública), melhor. 
Todavia, conforme se sustentou anteriormente, os princípios demo-
crático e finalidade administrativa, bem assim o dever de atuação 
consensual da Administração Pública legitimam a decisão motivada, 
dentro de um processo regulatório, pelo afastamento da sanção ou sua 
conversão em investimento na execução do serviço público delegado, 
sempre que, no caso concreto, isto se mostrar como algo que melhor 
prestigie o cidadão e o interesse público.16

13 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Op. cit., p. 23.
14 É o caso de Juliana Bonacorsi Palma (op. cit., p. 5) e Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara (op. 

cit., p. 23).
15 Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: III - a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios; § 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso 
de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título 
executivo extrajudicial. 

16 WILLEMAN, Flávio de Araújo. Termo de ajustamento de gestão nas concessões: conversibilidade das sanções 
administrativas pecuniárias em investimentos. Revista da Procuradoria Geral, Rio de Janeiro, n. 68, 2014. 
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Corroborando com esse entendimento, Fernando Dias Menezes de Almeida 

aponta pela licitude da escolha pelo modo consensual ainda que ausente norma 

autorizativa expressa:

Está implícita no poder de decidir unilateralmente e de ofício, a opção 
da Administração por impor a si própria certos condicionantes de sua 
ação, importando obrigação para com o destinatário da decisão. É lícito 
que se chegue a essa opção por uma via consensual de formação da 
convicção.17

Tal posicionamento nos parece mais acertado, posto que – conforme anterior-

mente exposto – a atuação consensual se vincula ao direito, e não especificamente 

a uma previsão legal. Portanto, ela também se fundamenta nos princípios e nos 

atos normativos. 

Assim sendo, não há que se em falar em necessidade de previsão legal 

expressa e prévia para que seja realizado acordo substitutivo no processo admi-

nistrativo sancionatório. Em verdade, este só não será possível nos casos em que 

haja expressa vedação ou limitação legal.

Ressalta-se, contudo, que a ausência de legislação regulamentando o acordo 

não faz com que seja dispensada a necessidade de cumprimento de formalidades, 

tal como a apresentação dos motivos que justificaram a opção pelo instrumento 

consensual e a demonstração da melhor satisfação do interesse público.

Longe disso, justamente pelo acordo ser eivado de forte discricionariedade é 

que a motivação se torna indispensável, assim como a observação aos princípios 

da isonomia e da impessoalidade.

Explica-se. 

Apesar do acordo substitutivo de sanção ser discricionário à administração 

pública, é preciso ter atenção para que esse importante instrumento consensual 

não se torne uma arbitrariedade ou que seja utilizado de forma política e pessoal, 

visando beneficiar determinadas pessoas.

Em virtude disso, é necessário que o documento responsável por formalizar 

a celebração de acordos contenha essenciais formalidades tais como a descrição 

da infração cometida e da penalidade cabível, as obrigações que o infrator terá 

que cumprir, bem como as consequências e sanções que serão aplicadas no caso 

de descumprimento.

Tal formalismo é imprescindível para que restem evidentes os termos do 

acordo substitutivo que será celebrado, evitando que, na possibilidade de acordo 

17 MENEZES DE ALMEIDA, Fernando Dias. Contrato Administrativo. São Paulo: Quartier Latin, 2012.
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com infrator diferente, mas que esteja sob condições fáticas e jurídicas similares, 

sejam pactuadas obrigações e sanções mais ou menos gravosas. 

Ademais, nos autos do processo administrativo em que se verifica a possi-

bilidade do acordo substitutivo, a administração pública deve elaborar detalhada 

manifestação fundamentando de forma clara e objetiva as razões que fazem com 

que a celebração do acordo seja mais benéfica ao interesse público do que a 

aplicação da sanção prevista. 

A esta exposição de motivos deve ser dada a mais ampla publicidade para 

que os administrados tomem conhecimento das razões que levaram a adminis-

tração pública a celebrar o acordo – atendendo ao sempre elogiável princípio da 

transparência pública –, possibilitando, inclusive, aos cidadãos a possibilidade de 

impugnar a celebração do acordo nos casos em que a motivação apresentada não 

guardar conexão com a realidade.

É recomendável, inclusive, a individualização do infrator, com informações 

referentes à atividade econômica ou serviço que o mesmo presta (nos casos de 

pessoa jurídica) e seu histórico com a administração pública (quantas vezes já 

cometeu a infração a ser objeto de acordo, se já celebrou outros acordos com a 

administração, se está cumprindo regularmente com as obrigações pactuadas em 

outro acordo vigente etc.).

Essa individualização visa atender ao princípio da isonomia, como dito 

anteriormente, pois, apesar do acordo substitutivo ser discricionário, não pode a 

administração pública escolher arbitrariamente com quem quer celebrar acordo, 

fazendo distinção entre infratores que se encontram na mesma situação jurídica. 

Destarte, a partir do momento em que a administração opta pela via consen-

sual, não deverá recusar a celebração de acordo oferecido por particular que se 

encontre em situação similar ao caso paradigma.

A transparência, a motivação e a comprovada eficiência do acordo são, por-

tanto, garantias ao cidadão, que saberá de antemão se sua situação é passível de 

celebração de acordo substitutivo ou não. Por essa razão, inclusive recomendamos 

a elaboração de decreto normativo que traga parâmetros mínimos para que a 

administração possa celebrar esses acordos com a segurança jurídica necessária 

no âmbito da administração pública municipal. 18

Em resumo, a despeito de entendimentos contrários, há respeitável corrente 

doutrinária que defende a possibilidade de celebração de acordos administrativos 

substitutivos de sanção – salvo em casos de expressa vedação ou limitação 

legal – desde que a substituição seja precedida de exauriente motivação e devida 

publicidade. 

18 A título de exemplo, citamos o Decreto Estadual nº 52.201/2007, do estado de São Paulo.
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2 Da análise da Legislação Municipal de Niterói

Considerando as conclusões obtidas acima, cabe analisar se existe possi-

bilidade do firmamento de termo de compromisso objetivando a substituição de 

uma sanção administrativa, entre o município de Niterói e a associação infratora. 

Primeiramente, é importante observar que o município de Niterói não possui em 

sua extensa legislação nenhuma norma que autorize genericamente a celebração 

de acordos substitutivos de sanção administrativa. Contudo, há algumas previsões 

normativas específicas que trazem condicionantes expressas para a celebração 

desses acordos administrativos. Vejamos.

Ao consultar as informações presentes nos autos do processo administrativo, 

nota-se que a associação requerente foi notificada em virtude do descumprimento 

do art. 188, VIII, da Lei Municipal nº 2.602/2008 (Código Municipal Ambiental 

de Niterói). O fiscal responsável pelo auto (Auto de Notificação nº 0637, à fl. 06) 

ainda informa que o descumprimento acarretará na sanção prevista no art. 229 

da mesma lei.19

Conforme relato de fl. 07, a associação ignorou a notificação e, por consequên-

cia, foi lavrado o Auto de Infração nº 0115, determinando a aplicação de sanção 

de multa, que só não foi executada por força de determinação do Ilmo. Senhor 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

(SMARHS), em razão do termo de compromisso acordado.

Como já antecipamos, há respeitável corrente doutrinária que admite a pos-

sibilidade de celebração de acordos substitutivos, desde que não haja expressa 

limitação ou vedação legal.

No caso, o Código Municipal Ambiental de Niterói, nos seus arts. 230 e pa-

rágrafos e 231, prevê limites para a celebração de acordo substitutivo de sanção 

administrativa. Confira-se: 

Art. 230 A multa simples será aplicada sempre que o infrator, por 
negligência ou dolo:

(...)

§ 1º A multa simples pode ter seu valor reduzido, quando o infrator, 
por termo de compromisso aprovado pela autoridade competente, 
obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou 

19 Art. 188: São permitidos os sons e ruídos, que provenham: 

 VIII - de atividades recreacionais em clubes, colégios e afins, no período entre 9 (nove) horas e 20 (vinte) 
horas, desde quando não sejam utilizados equipamentos sonoros com alto falantes;

 Art. 229: A multa é a imposição pecuniária singular, diária ou cumulativa, de natureza objetiva a que se 
sujeita o administrado em decorrência da infração cometida e classifica-se em leves, graves, muito graves 
e gravíssimas.
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corrigir a degradação ambiental ou prestar serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental, através da elabora-
ção de um Plano de Ação.

§ 2º A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante 
a apresentação de projeto técnico de reparação do dano.

§ 3º A autoridade competente pode dispensar o infrator de apre sentação 
de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir.

§ 4º O pedido de conversão da multa simples em serviços de pre-
servação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, 
será apreciado pela autoridade julgadora, que deverá considerar a 
ocorrência das circunstâncias atenuantes previstas neste Código.

§ 5º Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de 
cessar e corrigir a degradação ambiental quer seja por decisão da 
autoridade ambiental ou por culpa do infrator, o valor da multa será 
proporcional ao dano não reparado.

§ 6º Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, 
a multa será reduzida em até noventa porcento do seu valor.

§ 7º Os valores apurados nos parágrafos 5º e 6º deste artigo serão 
recolhidos no prazo de quinze dias corridos, contados a partir da data 
do recebimento da notificação.

Art. 231 A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da 
infração se prolongar no tempo, até a sua efetiva cessação ou regu-
larização da situação mediante a celebração, pelo infrator, de Termo 
de Compromisso de Reparação do Dano.

Com efeito, a sanção de multa aplicada com fundamento no Código Municipal 

Ambiental – como é o caso desses autos – pode vir a ser, no máximo, reduzida em 

razão de acordo administrativo, porém, jamais suprimida. 

Posto isso, de acordo com a legislação utilizada como base legal para o auto 

de notificação – presumindo-se que foi a mesma do auto de infração, já que sua 

cópia não foi juntada aos autos do processo administrativo – a celebração de termo 

de compromisso entre a associação infratora e o município de Niterói é plenamente 

viável, observados os limites estatuídos no art. 230 do Código Municipal Ambiental.

3  Das considerações apresentadas na Promoção  
nº 184/JCN/2017

Foi, ainda, recomendado pelo ilustre procurador-chefe da Procuradoria de 

Patrimônio, Meio Ambiente e Urbanismo a não celebração do acordo administrativo, 

tendo em vista que a associação requerente há muitos anos explora ilegalmente 

área pública como estacionamento. 
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De fato, a referida instituição privada vem de fato explorando irregularmente, 

por muitos anos, terreno público municipal, fato constatado em inúmeros processos 

administrativos, todos mencionados à fl. 19, situação ilegal que, contudo, não tem 

relação direta com a infração objeto de análise nestes autos.

Como antecipamos, a celebração de acordos substitutivos possui forte carga 

discricionária, o que justifica, inclusive, o alerta anteriormente apresentado de que 

haja ao menos uma regulamentação da questão por meio de decreto normativo 

no âmbito municipal, com parâmetros mínimos para a celebração desta espécie 

de acordo, a fim de conferir maior transparência e objetividade a essas escolhas.

Esse caráter discricionário é, inclusive, reforçado pelos termos do art. 230 do 

Código Municipal Ambiental, que prevê a redução da multa como uma possibilidade 

(perceba-se o uso do verbo “pode” no texto do indigitado dispositivo legal) sujeita 

à apreciação da administração.

Não há, portanto, nada que impeça a administração pública municipal de 

fundamentar a recusa na celebração do acordo, em razão do fato de a associação 

não ter ainda regularizado sua situação jurídica junto ao município, no que tange 

particularmente à exploração irregular de terreno público municipal, desde que devida-

mente demonstrado que tal solução é mais eficiente e salutar ao interesse público. 

De todo modo, não cabe a este órgão jurídico se imiscuir, ao menos a priori, 

nesta espécie de análise, o que não nos impede de alertar o órgão competente 

de que a redução da sanção de multa, em razão de um acordo administrativo, no 

presente caso, exigirá da administração coerência quando diante da análise do 

pedido de outros particulares que se encontrem em situação jurídica idêntica ou 

similar ao da associação que ocupa a posição de requerente nestes autos.

Conclusão

Diante do exposto, é possível concluir que:

I. Não há óbice ao exercício da atuação consensual no âmbito da admi-

nistração pública, considerando que esse instrumento pode satisfazer o 

interesse público de forma mais eficiente e democrática.

II. Ausência de previsão legal expressa não impede a celebração de acordos 

administrativos, sendo possível a utilização de instrumento consensual. 

Recomenda-se, contudo, que, nos casos de lacuna normativa, haja ao 

menos um decreto normativo que oriente a administração pública quanto 

aos parâmetros mínimos para a celebração de acordos.

III. No caso concreto, é possível a celebração de termo de compromisso entre 

a instituição infratora (Instituição de Ensino La Salle Abel) e o município 

de Niterói, nos termos dos arts. 230 e parágrafos do Código Municipal 

Ambiental de Niterói (Lei Municipal nº 2.602/08).
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IV. O fato de a instituição requerente explorar ilegalmente área pública como 

estacionamento – fato ilegal, mas sem relação direta com a situação 

jurídica que motivou a aplicação de penalidade nestes autos – pode ser 

considerado pela administração pública para fins de negativa à celebração 

de acordo, demonstrada a inconveniência do acordo, não cabendo a esta 

Procuradoria se imiscuir, ao menos a priori, no mérito desta análise.

Este é o parecer opinativo. 

Niterói, 19 de fevereiro de 2018.

Vinicio Guimarães Salvarezza

Chefe de Gabinete da Procuradoria Geral do Município

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

SALVAREZZA, Vinicio Guimarães. Parecer nº 01/VGS/PGA/2018. Revista da 
Procuradoria Geral do Município de Niterói, Belo Horizonte, ano 01, n. 01,  
p. 593-604, jul. 2021/jun. 2022. Parecer.
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Direito Constitucional e Administrativo. Compartilhamento de dados e 
compatibilidade com o art. 5º, XII, da Constituição Federal. Possibili-
dade, desde que os dados sejam fornecidos de forma anonimizada. 
Interpretação em consonância com as Leis Federais nº 13.709/2018 
e 13.979/2020. Natureza jurídica do termo. Contrato de doação. 
Inexistência de ganhos econômico indiretos. Necessidade de alteração 
da cláusula de eleição de foro.

1 Relatório     Vinicio Guimarães Salvarezza   Guilherme Augusto Velmovitsky van Hombeeck

Trata-se de processo administrativo encaminhado pela Secretaria de Pla-

nejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), versando sobre a 

celebração de acordo de cooperação técnica com a empresa In Loco Tecnologia 

de Informação S.A., cujo objeto é o uso gratuito da tecnologia para monitorar a 

adoção do isolamento social em Niterói, a partir de uma base que analisa dados 

de todas as operadoras de telefonia móvel, oferecendo ao município relatórios que 

trazem dados cartográficos e estatísticos, dos quais é possível inferir o percentual 

de pessoas que não se deslocam.

A consulta é instruída com justificativa (fls. 04/05); minuta de termo de acordo 

(fls. 06/11); reportagens que evidenciam a celebração de acordos nos mesmos 

moldes com outros municípios (fls.12/14); troca de mensagens eletrônicas entre 

a In Loco e a SEPLAG, trazendo as tratativas para adoção do sistema (fls. 15/23); 

termo de cooperação firmado entre o município de São Paulo e a In Loco (fls. 24/30).

Por relatório. 

2  Do fornecimento de dados agregados e o direito à 
privacidade

Consoante informações prestadas em justificativa de fls. 04/05, um dos 

objetos da consulta jurídica consiste em avaliar se, de alguma forma, o acordo de 

1 Parecer elaborado em conjunto pelo então subprocurador-geral do município e o Núcleo de Licitações e 
Contratos em resposta à consulta encaminhada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização 
da Gestão (SEPLAG).
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cooperação para viabilizar ao município o acesso ao dashboard dos dados de índices 

de isolamentos sociais nas principais cidades brasileiras (cláusula primeira – item 

1.1) viola o direito constitucional à privacidade.

Tais dados serão produzidos de forma anônima e agregadas, isto é, sem 

identificação dos usuários e, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 

12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 

Federal nº 13.709/2018), nos termos da cláusula terceira do referido acordo.

O direito à privacidade é corolário lógico de regra constitucional que elenca ao 

status de direito fundamental a proteção ao sigilo das correspondências, comuni-

cações telegráficas e dados, por meio dos seguintes termos:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações tele-
gráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabele-
cer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

Em que pese a existência de normas esparsas que disciplinam o sigilo das 

comunicações telefônicas e de correspondência, não há ainda um robusto sistema 

jurídico que regulamente a transferência de dados pessoais através de meio digitais, 

o que enseja algumas dificuldades no tratamento da matéria.

A norma base para regulamentação de transferência de dados da internet, o 

Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), traz dispositivo legal que inaugura a 

regulamentação do tema, remetendo, contudo, a outras legislações o ônus de fixação 

de critérios procedimentais que permitam um melhor controle da coleta, armazena-

gem e transferência de dados obtidos por meio da internet. A respeito, confira-se:

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de 
acesso a aplicações de internet2 de que trata esta Lei, bem como de 
dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem 
atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda 
e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações 
por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo 

2 A definição de aplicações de internet consta do art. 5º, inciso VII, da Lei nº 12.965/2014 (“conjunto de 
funcionalidades que podem ser acessados por meio de um terminal conectado à internet”).
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menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser 
obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à 
privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comuni-
cações privadas e dos registros.

Mais recentemente, a questão da coleta, tratamento e transferência de dados 

pessoais, especialmente por meios digitais, veio a ser disciplinada pela Lei Federal 

nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). 

A despeito desta lei estar em vacatio legis até 3 de maio de 2021, por força 

de redação dada pela Medida Provisória nº 959/2020,3 ante a iminente entrada 

em vigor da norma, o referido ato é o referencial mais seguro para a ponderação 

dos interesses constitucionais em jogo (privacidade x saúde pública). 

A indigitada legislação traz em seu artigo 5º um conjunto de definições acerca 

dos dados que serão por ela regulados, destacando, especialmente, os dados 

pessoais, os dados pessoais sensíveis e os dados anonimizados.4

Em apertada síntese, a diferença entre as espécies de dados pessoais (sen-

síveis ou não) e os dados anonimizados subsiste no fato de que aqueles permitem 

a identificação da pessoa física – implicando, portanto, ampla disposição de sua 

privacidade –, ao passo que os dados anonimizados não permitem a identificação 

da pessoa, considerando os meios técnicos e razoáveis disponíveis quando da 

ocasião do tratamento, implicando, portanto, risco diminuto à privacidade individual. 

Como regra, a transferência de dados pessoais por parte do controlador exige 

expresso consentimento do indivíduo (art. 7º, §5º, da Lei Federal nº 13.709/2018),5 

nada obstante, em se tratando de dados anonimizados (isto é, dados agregados 

que não permitam a identificação da pessoa), a regra é a desnecessidade de 

consentimento, ante a ausência de risco concreto de violação à privacidade. Neste 

sentido, dispõe regra enunciada em seu art. 12:

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais 
para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao 
qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios 
próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

3 Na redação original, o período de vacatio legis se encerraria em 14.08.2020.
4 Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável; II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, 
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 
natural; III - dado anonimizado: dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a 
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

5 Uma das exceções a esse consentimento é, justamente, a transferência de dados pessoais necessária 
para execução de políticas públicas estabelecidas em lei, regulamentos e contratos (art. 7º, inciso III). Não 
nos aprofundaremos neste ponto, contudo, eis que o caso concreto exige solução substancialmente mais 
simples.
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§ 1º A determinação do que seja razoável deve levar em consideração 
fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter 
o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponí-
veis, e a utilização exclusiva de meios próprios.

§ 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, 
para os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil 
comportamental de determinada pessoa natural, se identificada.

§ 3º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas 
utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acer-
ca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de 
Dados Pessoais.

Poder-se-ia argumentar pela inviabilidade de transferência dos dados – mesmo 

que de forma agregada – visto que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (art. 

55-A e ss. da indigitada lei) não fora efetivamente criada e, portanto, não haveria 

como se aferir se o processo de anonimização observou padrões e protocolos 

técnicos razoáveis.

Esse argumento é refutável por duas razões.

Em primeiro lugar, ainda que a Autoridade Nacional tivesse sido efetivamente 

criada, a lei sequer cria a obrigação para o órgão definir tais padrões. Perceba-se 

que o §3º utiliza o vocábulo “poderá”, o que nos leva a deduzir que, na ausência 

da facultativa regulamentação, é perfeitamente possível aferir a qualificação técnica 

da empresa controladora dos dados por meio dos padrões usualmente admitidos 

pelo mercado, observadas as condicionantes objetivas elencadas no art. 5º, §1º.6

A segunda razão decorre do fato de a própria Lei Geral de Proteção de Dados 

alçar questões de saúde pública como um limite para a proteção de dados pessoais, 

desde que sejam tratados exclusivamente dentro do órgão público competente e 

para finalidade de realização de estudos e pesquisas, recomendando-se sempre 

quando possível a anonimização dos dados obtidos. Veja-se: 

Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de 
pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão 
tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finali-
dade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente 
controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em 
regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anoni-
mização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os 
devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. 

6 Neste sentido, mais que recomendável que o processo seja instruído com elementos que certifiquem a 
qualidade técnica da empresa para a prestação desta espécie de serviço.
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§ 1º A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou 
da pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese 
poderá revelar dados pessoais. 

§ 2º O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da 
informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em circuns-
tância alguma, a transferência dos dados a terceiro. 

§ 3º O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de re-
gulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da 
área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. 

§ 4º Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por 
meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou 
indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional manti-
da separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.

Também neste sentido, a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública provocada pela 

pandemia de coronavírus (COVID) prevê a possibilidade de compartilhamento de 

dados com a finalidade exclusiva de evitar a propagação do coronavírus, o que vai 

ao encontro da pretensão municipal. Confira-se: 

Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da 
administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados 
essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de 
infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua 
propagação. 

§ 1º A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às 
pessoas jurídicas de direito privado quando os dados forem solicita-
dos por autoridade sanitária.

Com efeito, resta evidente que o compartilhamento com o município de dados 

agregados controlados por terceiro com a finalidade precípua de evitar a propagação 

do coronavírus está em consonância com a Constituição Federal.

A medida é adequada à proteção à saúde pública, porquanto potencialmente 

capaz de aprimorar as medidas públicas de isolamento social até o momento 

adotadas. É necessária, pois os dados serão fornecidos de forma agregada, isto 

é, anonimizados, representando diminuto risco à privacidade das pessoas. E, por 

fim, é proporcional, já que o reduzido risco de violação à privacidade (considerando 

uma improvável reversão do procedimento de anonimização) é compensado pelo 

potencial benefício à saúde pública gerado pelo conjunto de dados a que o município 

terá acesso, permitindo aperfeiçoamento da fiscalização, bem como do monitora-

mento e avaliação de resultado das políticas públicas de combate ao coronavírus.

Por todo o exposto, opina-se pela possibilidade de compartilhamento dos 

dados, desde que fornecidos de forma anônima e agregada, nos termos da Lei 
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Federal nº 13.709/2018, certificada a qualificação técnica da empresa para a 

prestação desta espécie de serviço.

3 Aspectos contratuais

Definidos os aspectos substanciais, passemos à análise do instrumento 

contratual.

Dispõe a cláusula 1.1 do instrumento que o objeto do ajuste “é um acesso 

gratuito ao Dashboard dos índices de Isolamento Sociais das maiores cidades bra-

sileiras”. Adiante, a cláusula 1.3 estipula que, “para fins deste Termo, Dashboard 

significa um software como serviço (SaaS) contendo um painel web para consulta 

dos índices de Isolamento Social, devidamente especificados no Anexo A”. Em 

outras palavras, ainda que se faça alusão a um acordo de cooperação técnica, o 

que se tem em verdade é um contrato de doação, pelo qual In Loco Tecnologia de 

Informação S.A. cederá gratuitamente ao município acesso à solução tecnológica 

por ela desenvolvida.7

Compulsando o acervo da PGM, constata-se que a cessão gratuita de licença 

de softwares já foi objeto dos Pareceres nº 20/MVSC/PGA/NLC/2019 e nº 17/

GAVH/PGA/NLC/2020, bem como da Promoção nº 16/MVSC/PGA/NLC/2019, 

nos quais se examinou a legalidade de termo de comodato para licenciamento e 

implantação de sistema de gestão de averbação eletrônica de consignação em 

folha de pagamento. Em todas essas ocasiões, a manifestação da assessoria 

jurídica foi desfavorável à celebração do ajuste, pois, inobstante a inexistência 

de despesa pública evidente, haveria uma nova participação comercial, sendo certo 

que a empresa detentora do software, em parceria com as instituições financeiras, 

repassaria o custo adicional aos servidores mutuários.

No caso ora em análise, contudo, a situação é distinta. Com efeito, não se 

vislumbra possibilidade de a empresa doadora auferir vantagem econômica em 

virtude da cessão gratuita do software, com exceção, da valorização de sua marca. 

Quanto a isso, relevante mencionar que a “Política de Privacidade: Inloco x COVI-

D-19”8 expressamente dispõe que “os dados coletados através da integração da 

nossa tecnologia com aplicativos do serviço público serão prontamente eliminados, 

7 Em razão do que dispõe o artigo 2º, VIII-A, a nomenclatura “acordo de cooperação” deveria ser reservada às 
“parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros”. 
Por isso, considerando que a In Loco se constitui sobre a forma de sociedade anônima, o instrumento a ser 
celebrado deveria ser o contrato de doação, não o acordo de cooperação. De todo modo, considerando o 
caráter gratuito do negócio jurídico e a fim de evitar maiores atrasos na tramitação do processo e na obtenção 
do software, não se enxerga prejuízo a que, excepcionalmente, a administração incorra nessa atecnia jurídica. 

8 Disponível em: https://www.inloco.com.br/pt/privacy-covid-19. Acesso em: 12 maio 2020.
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tanto por nós, quanto por terceiros com quem forem compartilhados, após o fim da 
crise da COVID-19”, o que, s.m.j., afasta a possibilidade de utilização econômica 
dos dados coletados.

Não se constataram na documentação apresentada causas de impedimento 
para contratação com o poder público, o que deve, contudo, ser reapreciado pela 
administração antes da celebração do negócio jurídico.

Em relação aos termos da minuta, elogiáveis as menções às exigências 
impostas pela Lei nº 12.846/2013 (cláusula 7.3) e pela Lei nº 13.709/2018 
(cláusula 5.1). Contudo, a título de aperfeiçoamento, sugerem-se: (i) a adoção da 
forma contratual, pelas razões acima expressas, e (ii) a substituição do foro de 
eleição (cláusula 7.4) pelo da Comarca de Niterói/RJ.

4 Conclusão

Ante o exposto, opina-se pelo prosseguimento do feito, com as seguintes 
recomendações:

(I) possibilidade de compartilhamento dos dados, desde que fornecidos de 
forma anônima e agregada, nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018, 
certificada a qualificação técnica da empresa para a prestação desta 
espécie de serviço;

(II) a adoção da forma contratual (contrato de doação); 
(III) a substituição do foro de eleição pelo da Comarca de Niterói/RJ (cláusula 7.4).

À Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, com 
o posicionamento da Procuradoria Geral do Município.

Niterói, 13 de maio de 2020.

Vinicio Guimarães Salvarezza
Subprocurador Geral do Município

Guilherme Augusto Velmovitsky van Hombeeck

Procurador do Município

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

SALVAREZZA, Vinicio Guimarães; HOMBEECK, Guilherme Augusto Velmovitsky 
van. Parecer Conjunto nº 07/VGS-GAVH/PGA/2020. Revista da Procuradoria 
Geral do Município de Niterói, Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 605-611, jul. 
2021/jun. 2022. Parecer.

RPGM_01_MIOLO.indd   611 22/09/2022   16:09:26



RPGM_01_MIOLO.indd   612 22/09/2022   16:09:26



613RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 613-620, jul. 2021/jun. 2022

Parecer nº 06/LTO/20201

REQUERENTE: SMDC     Leandro Telles de Oliveira

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 
APURAÇÃO DE CONDUTAS INFRACIONAIS A NORMAS CONSUMERISTAS 
IMPUTADAS A PARTICULARES FORNECEDORES DE BENS. ACUSAÇÃO 
DE ELEVAÇÃO, SEM JUSTA CAUSA, DE PREÇOS, DURANTE A PANDEMIA 
DO CORONA VíRUS. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATÓRIO PAUTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.048/13. OBSER-
VÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, DA CRFB). 
TIPO ADMINISTRATIVO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO 
DE SANÇÕES NO CASO CONCRETO. ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO E 
SANÇÃO. INEXISTêNCIA DE FISCAIS DE CONSUMO NOS QUADROS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PúBLICO PARA PROVIMENTO. POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE UTILIZAÇÃO 
TEMPORáRIA DA GUARDA MUNICIPAL PARA EXERCíCIO DA FUNÇÃO 
DE POLíCIA CONSUMERISTA.

Ilustríssimo Sr. Dr. Procurador-Chefe da PPJ, Dr. Michel Nunes Midlej Maron,

1 Relatório

Trata-se, em síntese, de consulta formulada pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal 

de Defesa do Consumidor de Niterói por meio da qual solicita exame de juridicidade 

de medidas punitivas a serem tomadas pela administração pública municipal, dian-

te de indícios de conduta infracional descrita no art. 39, X, do Código de Defesa 

do Consumidor (CDC), de elevação exagerada de preços por estabelecimentos 

comerciais em prejuízo ao consumidor, durante o estado de emergência sanitária 

decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Eis as dúvidas jurídicas suscitadas, os aspectos a serem enfrentados nesta 

peça, consoante as palavras do consulente, in verbis:

I – Elaborar um formulário de NOTIFICAÇÃO COM CARáTER DE INVES-
TIGAÇÃO PRELIMINAR para que o estabelecimento comercial apre-
sente documentos e informações sobre as denúncias de aumento 
abusivo de preços, no prazo de 48 horas, sob pena de configurar 
crime de desobediência e autorizar aplicação de sanções adminis-
trativas como multa e até a cassação da licença do estabelecimento 
como medida antecedente ao processo administrativo, tudo em razão 

1 Parecer submetido ao então Procurador-Chefe da PPJ, Dr. Michel Nunes Midlej Maron, em resposta à 
consulta pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (SMDC).

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.26
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da gravidade e urgência que a situação da pandemia exige e com 
apoio nos artigos 55 e 56 do CDC combinados com o artigo 11 do 
Decreto 2181/97.

II – Na referida notificação haverá a ressalva, nos termos do artigo 76 
do CDC que poderá ser constatada a circunstância agravante da in-
fração por ter sido cometida em ocasião de pandemia e consequente 
decretação de calamidade pública.

III – Esta notificação será feita presencialmente, por fiscais e assina-
da por duas testemunhas;

IV – Após análise da documentação apresentada, o Secretário deverá, 
na forma de ato próprio, afirmar a constatação preliminar de ocorrência 
da pratica abusiva presumida e instaurar o processo administrativo.

V – Consulta-se, por consequência, a questão dos agentes fiscais a 
fim de evitar nulidades, uma vez que a Secretaria de Defesa dos Direi-
tos do Consumidor, não possui em seus quadros tais agentes e o De-
creto 2181/97 dispõe que a fiscalização será efetuada por agentes 
fiscais, oficialmente designados, vinculados aos respectivos órgãos 
de proteção e defesa do consumidor, no âmbito federal, estadual, do 
Distrito Federal e municipal, devidamente credenciados mediante Cé-
dula de Identificação Fiscal, admitida a delegação mediante convênio.

É o breve relatório. Passo a opinar.

2 Fundamentação

O zelo pela defesa do consumidor contra práticas abusivas ofensivas, compe-

tência comum aos três níveis da federação e alicerçada pela cláusula do interesse 

local (art. 30, I, da Constituição), não se exaure no plano normativo, alcançando, 

também, medidas administrativas, tanto de cunho preventivo quanto repressivo, 

como as que se tencionam.

A Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor recebeu, através da Lei Muni-

cipal nº 3.472, de 20 de janeiro de 2020, além das atribuições de ordenamento do 

consumo, orientação educativa quanto a direitos e deveres, gestão e estruturação 

do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, a de aferição de cumprimento, pelos 

estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar neste município, dos ditames 

insculpidos na Lei Nacional nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e demais 

diplomas consumeristas, inclusive municipais ( art. 24, V c/c 30, I e II, da CRFB).2

Tal aferição encerra fase de fiscalização de polícia sem a qual a ordem de polícia, 

que tem sede nas leis supracitadas, não é respeitada, o que, em se verificando, 

2 Existe competência concorrente para legislar sobre consumo, permitindo a produção legislativa pelo muni-
cípio, quer em função da possibilidade de suplementar as legislações federal e estadual, no que couber, 
quer pela cláusula do interesse local, uma vez que os municípios mais próximos estão da população 
consumerista cuja proteção se efetiva pela cláusula de interesse local.
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dá lugar à próxima e corolária atuação, de sanção de polícia, cuja aplicação deve 

proceder, pelo devido processo legal (art. 5º, LIV, da CRFB), a oferta de garantias 

procedimentais do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB), e substan-

ciais, de decisão razoável e proporcional, balizada pelos elementos coligidos em 

processo administrativo. 

Trata-se do campo do direito administrativo sancionador de que se vale a ad-

ministração pública para, de maneira processualizada e extrajudicialmente, aplicar 

sanções a particulares, em zelo à efetividade do ordenamento jurídico.

Embora a sanção se opere no campo extrajudicial, não é o processo admi-

nistrativo infenso ao controle judicial, razão pela qual a sua observância escorreita 

possui duplo viés como instrumento, a um só tempo, de viabilização da aplicação 

de sanções aos particulares transgressores, bem como de exercício de legítima 

defesa pelos acusados.

Com efeito, a lei que pauta essa atuação processualizada da administração 

pública niteroiense, tendente à punição de transgressões neste município, não 

é o Decreto Federal nº 2.181/97,3 cujo âmbito de aplicação, neste particular, se 

restringe à administração pública federal, mas, sim, a Lei Municipal nº 3.048/13.

Nesse passo, preconiza a lei que as garantias procedimentais devem ser am-

plas, tais quais intimações realizadas na forma do art. 26, observância do direito de 

produção de prova na instância administrativa (art. 29 e subsequentes), faculdade 

ao acusado de contraditar as alegações que dão causa à sua responsabilização e 

de influenciar na decisão de mérito final, podendo, inclusive, ofertar recursos (art. 

59 e seguintes), entre outras.

Assim, no bojo do processo administrativo, a autoridade administrativa deve, 

sim, enviar intimação ao particular, cujo teor deve observar o disposto no art. 26, 

§1º, da Lei nº 3.048/13, com intuito de conferir ao acusado ciência dos fatos que 

lhe são imputados, oportunizando-lhe, desde já, em prazo razoável, o exercício de 

direito de defesa, inclusive contraditando as imputações que lhe são dirigidas. Eis 

o arcabouço jurídico a se observar:

Art. 26 O órgão competente perante o qual tramita o processo ad-
ministrativo determinará a intimação do interessado para ciência de 
decisão ou a efetivação de diligências.

3 Embora as normas do decreto criem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), de aplicação 
nacional, quando minudenciam o processo administrativo e a organização do órgão consumerista se aplicam 
somente à União Federal notadamente porque detém o município autonomia federativa e prerrogativa de 
auto-organização de seu funcionamento e serviços públicos, possuindo lei de processo administrativo próprio. 
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§ 1º A intimação deverá conter:

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade adminis-
trativa;

II - finalidade da intimação;

III - data, hora e local em que deve comparecer;

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se repre-
sentar;

V - informação da continuidade do processo independentemente do 
seu comparecimento;

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§ 2º O interessado terá o prazo mínimo de três dias úteis, contados 
da ciência da intimação, para atendê-la.

Digno de nota, também, que o art. 76 da Lei nº 8.078/90 se dirige a infrações 

penais não podendo se aplicar à prática abusiva constante do art. 39, X, por não 

constituir, diante dos princípios da legalidade estrita e tipicidade cerrada, crime.

Deve-se, ainda, equacionar a norma do art. 55, §4º, do CDC, que estampa 

o poder-dever do órgão consumerista municipal de expedir notificação requerendo 

informações sobre “questões de interesse do consumidor” com o direito do parti-

cular-fornecedor, acusado de infração à lei, figurando como acusado, de exercer, 

mesmo, seu contraditório e ampla defesa, dispensando-lhe a produção de prova 

contra si mesmo.4

Assim, a intimação, de acordo com art. 26, §1º, deve ter, de maneira clara e 

compreensível, um duplo viés: (i) requerer do particular, em prazo não inferior a três 

dias úteis (art. 26, §2º, da Lei Municipal de Processo Administrativo), o fornecimento, 

com esteio no art. 55, § 4º, do CDC, de informações sobre “questões de interesse 

do consumidor”, resguardado não só o sigilo profissional, como, também, o direito 

do particular de exercer substancialmente seu direito de defesa; e (ii) explicitação 

dos fatos a ele imputados e a sua capitulação legal, no caso, a elevação, sem 

justa causa, do preço de produtos e serviços, tal como previsto no art. 39, X, do 

4 Vejamos posição de Fabio Medina Osório sobre o assunto: A questão a elucidar é se o indivíduo pode ser 
obrigado a produzir provas contra si mesmo, colaborando com a acusação à custa de sua liberdade fisiop-
síquica, ou de outros direitos, o que, a nosso ver, se revela, a priori, intolerável. E é intolerável semelhante 
exigência geral porque, evidentemente, o imputado não pode ser forçado a comportamentos positivos, 
físicos, contrários a seus interesses, violando, claramente, sua integridade fisiopsíquica, sua liberdade de 
movimentos, ou diversos direitos fundamentais em jogo, para fins de auxiliar a acusação ou o Poder Público.

 (...)

 O que não se poderia aceitar, a nosso juízo, é a tipificação de condutas que significam forçar o indivíduo a um 
comportamento contrário a seus próprios interesses, sob pena de esvaziarmos sua presunção de inocência 
e seus direitos processuais fundamentais, ligados ao devido processo legal (OSÓRIO, FáBIO MEDINA. Direito 
Administrativo Sancionador. 6ª edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. P 431-432).
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CDC, a fim de propiciar o exercício da faculdade de defesa contra as alegações de 

transgressão, em prazo razoável de que se pode, a título integrativo, aplicar do art. 

45 da Lei de Processo Administrativo.5

Vale dizer, o particular assume, no âmbito material, com o consumidor, uma 

relação consumerista, na qual este se encontra em situação de vulnerabilidade, de 

maneira que se legitima a exigência pelos órgãos consumeristas, em seu nome, de 

informações acerca do proceder do fornecedor, de maneira a se permitir aquilatar se 

em sintonia com os interesses difusos protegidos, de inegável relevância. Mas tais 

informações não são imediatamente direcionadas aos fatos que lhe são acusados, 

estes podendo ser contraditados pela parte acusada, faculdade que, inobservada, 

conduz o processo à nulidade. É que, por outro lado, no âmbito processual, no 

processo administrativo, figura o particular-fornecedor como acusado e portador 

de direitos fundamentais dentre os quais o de exercer seu direito de defesa, de 

maneira plena (art. 5º, LV, da CRFB).

Há se advertir, nessa linha de ideias, ainda, que, em processos administrativos 

sancionatórios ganha máxima dimensão o exercício do direito de defesa – inadmitida, 

em regra, a antecipação de qualquer juízo condenatório –, sendo que o contraditório 

e a ampla defesa jamais podem ser meramente formais. Assim, diante da conduta 

narrada de “elevação, sem justa causa de preços”, tipo aberto que é, somente 

pode o Poder Público infligir medidas punitivas ao final do processo, após defesa 

substancial realizada ou efetivamente oportunizada pela autoridade condutora do 

processo, sob pena de nulidade. 

Nesse passo, como bem explicitado na consulta, a nota técnica expedida 

pelo Ministério da Justiça orientando órgãos consumeristas, em matéria de com-

bate à elevação abusiva de preços durante a pandemia, foi clara no sentido da 

necessidade de aferição, caso a caso, da conduta investigada. Não se está diante 

de conduta, clara e acintosamente caracterizadora de infração. Ao revés, se está 

diante de comportamento auspicioso, capaz de configurar um tipo infracional, mas 

que, a depender de circunstâncias outras, cuja verificação deve ser substancial, 

pode se revelar lícita.

Tal necessidade de melhor apuração da conduta também decorre das flu-

tuações de mercado anormais decorrentes da pandemia que afligem não só os 

consumidores, como – talvez até principalmente – os fornecedores. Tal período 

turbulento gera oscilações maiores que podem justificar certos comportamentos 

de mercado mais arrojados do que o normal. 

5 Embora não haja, na lei de processo administrativo municipal o prazo para exercício do direito de defesa 
inicial se pode utilizar o previsto no art. 45, por integração, da lei municipal nº 3048/13, que prevê 10 
dias para manifestação após ultimada a instrução. Vejamos: “Art. 45 Encerrada a instrução, o interessado 
terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado”.
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Dito em outros termos, está em jogo o princípio da livre iniciativa (art. 170, 

parágrafo único, da Constituição), que confere ao empreendedor, fornecedor, o 

direito de elaborar estratégias de mercado que, em tempos de crise, podem se 

revelar anormais, mas não ser calibradas com o dolo de lesar interesses difusos 

da sociedade. Isso tem de ser aquilatado pela autoridade conducente do processo 

administrativo sancionatório, pelo que se percebe que a defesa a ser aduzida pelo 

particular mais pode auxiliar do que prejudicar um julgamento correto da questão, 

mais um argumento de prestígio ao contraditório substancial contra a antecipação 

de medidas punitivas de quaisquer natureza, como cassação de alvará e multa.

Fica claro, pois, que a sanção de polícia regular deve aguardar uma acurada 

análise do comportamento do particular a ser aferida após a oportunização do con-

traditório e ampla defesa, abarcando, aí, o direito de produção de provas e influência 

na convicção da autoridade condutora do procedimento. Após a instrução, o processo 

estará maduro para a decisão administrativa, que poderá ter o caminho da penalização.

Outra questão relevante reside no fato de ainda não haver, aparentemente, 

nos quadros da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, os cinco fiscais de 

consumidor para ocupar os cargos criados pela Lei nº 3.472, de 20 de janeiro de 

2020, e exercer as atribuições fiscalizatórias e sancionatórias que se reclamam.

De fato, tendo sido criados cinco cargos de fiscal, se faz mister a realização de 

concurso público para seu regular preenchimento de maneira a estruturar a secretaria.

No entanto, embora seja polêmica a saída que aqui se alvitra, de acordo com 

o que decidido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, mais precisamente pelo pen-

samento do ministro Luís Roberto Barroso, externado no voto vencedor divergente 

proferido no RE nº 658.570, se poderia defender a possibilidade de utilização da 

guarda municipal para a atividade administrativa de polícia consumerista até que 

se realize o concurso público para provimento dos cargos acima descritos.

Por ocasião desse julgamento, por maioria, interpretando o art. 144, §8º, da 

CRFB, decidiu-se que, em matéria de trânsito – mas se estendendo a outras pos-

sibilidades –, poderia o município cometer à guarda municipal a tarefa de exercício 

do poder de polícia que lhe compete porque a instituição não se restringiria, por 

essa nova posição, tão só à tarefa de guarda de patrimônio, bens e valores da 

municipalidade, alcançando funções adicionais, contanto que de notório interesse 

local e encontradiças na competência municipal. Senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINáRIO. PODER DE 
POLíCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. GUARDA MUNICIPAL. 
CONSTITUCIONALIDADE. 1. Poder de polícia não se confunde com segu-
rança pública. O exercício do primeiro não é prerrogativa exclusiva das 
entidades policiais, a quem a Constituição outorgou, com exclusividade, 
no art. 144, apenas as funções de promoção da segurança pública. 2. 
A fiscalização do trânsito, com aplicação das sanções administrativas 
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legalmente previstas, embora possa se dar ostensivamente, constitui 
mero exercício de poder de polícia, não havendo, portanto, óbice ao 
seu exercício por entidades não policiais. 3. O Código de Trânsito 
Brasileiro, observando os parâmetros constitucionais, estabeleceu 
a competência comum dos entes da federação para o exercício da 
fiscalização de trânsito. 4. Dentro de sua esfera de atuação, delimitada 
pelo CTB, os Municípios podem determinar que o poder de polícia que 
lhe compete seja exercido pela guarda municipal. 5. O art. 144, §8º, 
da CF, não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais à 
de proteção dos bens, serviços e instalações do Município. Até mesmo 
instituições policiais podem cumular funções típicas de segurança 
pública com exercício de poder de polícia. Entendimento que não 
foi alterado pelo advento da EC nº 82/2014. 6. Desprovimento do 
recurso extraordinário e fixação, em repercussão geral, da seguinte 
tese: é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício 
de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções 
administrativas legalmente previstas. (Grifei)

Também defendem essa possibilidade, em sede doutrinária, os professores 

Sergio Guerra e José dos Santos Carvalho Filho, abaixo citados, sucessivamente:

Basicamente, duas teorias foram postas no debate. Marco Aurélio 
identificou o “serviço” a ser protegido pelas Guardas Municipais 
como exercício do poder de polícia administrativa e, neste ponto, 
afeto à segurança pública e Barroso categorizou a atividade como 
serviço público em sentido amplo para justificar que as competências 
das Guardas Municipais podem extrapolar aquelas ligadas exclusiva-
mente à segurança pública.

As conclusões do voto vencedor, constante da ementa, resumem 
bem a questão: a) o Poder de polícia não se confunde com segurança 
pública, de modo que o seu exercício não é prerrogativa exclusiva das 
entidades policiais detentoras das funções de promoção da seguran-
ça pública b) a fiscalização do trânsito constitui exercício de poder de 
polícia, não havendo óbice ao seu exercício por entidades não poli-
ciais c) o Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu a competência co-
mum dos entes da federação para o exercício da fiscalização de trân-
sito d) os Municípios podem determinar que o poder de polícia que 
lhe compete seja exercido pela guarda municipal e) o art. 144, §8º, 
da CF, não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais 
à de proteção dos bens, serviços e instalações do Município.6 (Grifei).

Bem a propósito, o STF, em irreparável julgamento, decidiu que as guar-
das municipais têm idoneidade para atuar na fiscalização, no controle 
e na orientação do trânsito e do tráfego, podendo, inclusive, aplicar as 
sanções pertinentes, e isso por se tratar do exercício do mero poder 
de polícia, o que, aliás, sempre sustentamos. A Corte, no entanto, foi 

6 Atualidades sobre o Poder de Polícia da Guarda Municipal. Disponível em: http://www.direitodoestado.
com.br/colunistas/sergio-guerra/atualidades-sobre-o-poder-de-policia-da-guarda-municipal. Acesso em: 30 
mar. 2020, às 20h.
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mais além para entender que, em face do art. 144, §8º, da CF, não 
haverá impedimento a que a referida instituição exerça funções adicio-
nais à de proteção de bens, serviços s instalações do município, desde 
que, é claro, nos lindes da competência municipal. (Grifei)7

Dessa maneira, a tarefa de exercício de fiscalização de atividades consumeristas 

pode ser cometida à guarda municipal enquanto o órgão consumerista municipal, 

criado pela Lei nº 3.472, de 20 de janeiro de 2020, ainda não realiza o concurso 

público para regular provimento dos cinco cargos de fiscais de consumo criados 

pelo indigitado diploma legal.

3 Conclusão

Ante o exposto, opina-se pela deflagração de processo administrativo san-

cionatório, pautado pela Lei Municipal nº 3.048/13, em desfavor dos particulares 

fornecedores de produtos e serviços, para apurar, após o exercício do contraditório 

e ampla defesa, com todos os recursos a eles inerentes (art. 5º, LV, da CRFB), 

se a conduta imputada aos acusados se amolda à infração descrita no art. 39, X, 

da Lei nº 8.078/90, circunstância que, se confirmada, resultará na aplicação de 

penalidade prevista no art. 56 e incisos do CDC.

Outrossim, para exercício da função de polícia de consumo, enquanto ainda 

não providos os cinco cargos de fiscais de consumo criados pela Lei nº 3.472, de 

20 de janeiro de 2020, opina-se pelo cometimento provisório de tal função à guarda 

municipal, na esteira de posição externada pelo Eg. STF, por ocasião do julgamento 

do RE nº 658.570, conforme fundamentação supra.

É o parecer, que submeto à consideração superior. 

Niterói, 31 de março de 2020.

Leandro Telles de Oliveira

Procurador do Município de Niterói

Matrícula no 240.447-9

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

OLIVEIRA, Leandro Telles de. Parecer nº 06/LTO/2020. Revista da Procuradoria 
Geral do Município de Niterói, Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 613-620, jul. 
2021/jun. 2022. Parecer.

7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 83.

RPGM_01_MIOLO.indd   620 22/09/2022   16:09:26



621RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 621-628, jul. 2021/jun. 2022

Parecer Jurídico nº 13/FOVS/
PPMP/20191

DIREITO URBANíSTICO. MUDANÇA DE ROUPAGEM URBANíSTICA 
NA REGIÃO A QUAL SE PRETENDE LICENÇA PARA CONSTRUIR EM 
RAZÃO DO ADVENTO DA LEI MUNICIPAL 3.385, DE 21 DE JANEIRO 
DE 2019. INEXISTêNCIA DE NOVO PLANO REGIONAL – PUR – PARA A 
MACROáREA DE CONTENÇÃO URBANA, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E 
USO SUSTENTáVEL. APLICAÇÃO DO ART. 113 DA LEI Nº 3.385/2019. 
SUSPENSÃO TEMPORáRIA DOS LICENCIAMENTOS QUE TRAMITEM 
SOBRE A MESMA MACROáREA ATÉ QUE SOBREVENHA O NOVO PLANO 
URBANíSTICO REGIONAL REGULAMENTANDO OS NOVOS ASPECTOS 
CONSTRUTIVOS DA REGIÃO.

1 Relatório           Fernanda de Olivaes Valle dos Santos

Trata-se de processo administrativo instaurado a fim de se obter certidão de 

viabilidade de construção do imóvel situado na Av. Central Ewerton Xavier, Quadra 

0, Lote 15, Serra Grande.

A Secretaria Municipal de Urbanismo, à fl. 17, informa que o lote se encontra 

situado na macroárea de contenção urbana, recuperação ambiental e uso susten-

tável, conforme previsão do novo plano diretor, Lei Municipal nº 3.385/19.

Remetidos os autos à Comissão de Análise de Edificações (CAED) sobre quais 

parâmetros construtivos devem ser aplicados à referida área, à referida comissão 

suscitou dúvida como se infere de fls. 20.

Com efeito, a dúvida decorreu do fato de que o lote estaria localizado, após a 

promulgação do novo plano diretor, em área diferente da previsão anterior, que o 

inseria na Região Leste, sujeito, até então, aos parâmetros construtivos descritos 

para a ZR-14 (art. 76) da Deliberação nº 2.705/70. 

A CAED indaga, inclusive, se, diante da nova realidade urbanística do lote, 

poderiam ser aplicados, por analogia, os parâmetros mais restritivos descritos no 

Código Ambiental do Município para as Zonas de Restrição à Ocupação Urbana (ZROU). 

Eis o breve relatório. 

Passa-se ao exame da matéria. 

1 Parecer exarado em resposta à consulta formulada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), em 
razão da dúvida suscitada pela Comissão de Análises de Edificações (CAED), a respeito dos parâmetros 
construtivos aplicados diante da nova roupagem urbanística advinda do novo plano diretor. 

DOI: 10.52028/rpgmnit.v1i1.27
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2 Fundamentação

A questão posta em análise pela Comissão de Análise de Edificações (CAED) 

tem como cerne o seguinte questionamento: modificando a roupagem urbanística 

em que se situa determinado lote/terreno pelo advento de novo plano diretor, se 

continuariam hígidos os parâmetros anteriormente previstos nos Planos Urbanísticos 

Regionais (PURs) para concessão de licença para construir? 

Pois bem. 

Para responder à questão, necessário entender o controle e a fiscalização do 

uso do solo e das construções urbanas para uma cidade no que tange aos aspectos 

ambientais, urbanísticos e sociais, e a necessidade de revisitar os diversos aspectos 

construtivos e restritivos diante de uma nova realidade urbanística.

Esse controle no uso do solo tem como objetivo primordial assegurar que as 

edificações se integrem em harmonia com o tecido urbano, respeitando as densida-

des e tipologias construtivas definidas no planejamento e ordenamento territorial. 

Dessa forma, o que pode ou não ser construído e o tamanho das construções 

(uso e ocupação) nos terrenos dos municípios são definidos pela relação entre o 

tamanho do terreno e a quantidade de pessoas; pelas atividades (comércio, mora-

dias, serviços, indústrias); pelo tipo dos prédios e tamanho dos lotes, entre outros.

Logo, o uso e ocupação do solo têm por principais finalidades: i) organizar 

o território, potencializando as aptidões, as compatibilidades, as contiguidades, 

as complementariedades de atividades urbanas e rurais; ii) controlar a densidade 

populacional e a ocupação do solo pelas construções; iii) otimizar os deslocamen-

tos e melhorar a mobilidade urbana e rural; iv) evitar as incompatibilidades entre 

funções urbanas e rurais; v) eliminar possibilidades de desastres ambientais; vi) 

preservar o meio ambiente e a qualidade de vida rural e urbana.

A principal ferramenta que garante o correto planejamento urbano é o plano 

diretor, seguido das demais normas de zoneamento urbano, ordenamento e ocu-

pação do solo. 

O plano diretor foi definido pelo artigo 1822 da CRFB como sendo o instrumento 

básico da política urbana dos municípios, tendo por objetivo promover o apropriado 

2 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes. § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório 
para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
de expansão urbana. § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. § 3º As desapropriações de imóveis 
urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. § 4º É facultado ao poder público municipal, 
mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário 
do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob 
pena, sucessivamente, de: I - parcelamento ou edificação compulsórios; II - imposto sobre a propriedade 
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ordenamento territorial, bem como o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. 

Essa primazia do plano diretor tem por finalidade impedir a ocupação desor-

denada da cidade, estabelecendo premissas construtivas indispensáveis para o 

real desenvolvimento das funções sociais, em um ambiente urbano equilibrado 

e diversificado, devendo, inclusive, ser revisitado e renovado a cada período, na 

medida em que o ambiente urbano, por excelência, não é estático. 

Ora, áreas que hoje demandam maior expansão demográfica, de serviços ou 

de maior proteção em relação ao solo podem ter sido, outrora, áreas de grande 

ocupação urbana ou totalmente hígidas em suas encostas, o que demanda dos 

administradores municipais um olhar sempre atento para as novas realidades no 

plano urbano. 

Nesse sentido, importante citar excelente artigo publicado no Jornal O Globo,3 

do Washigton Fajardo, que chama atenção para a necessidade de se observar, com 

rigor, o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro em relação ao adensamento e 

seus riscos nas discussões do Planos Urbanísticos Regionais dos Bairros de São 

Conrado e Joá. 

Vejamos, trecho: 

(...) Claramente, a área não suporta novos adensamentos construtivos, 
assim como redução do potencial de permeabilidade do solo. Sem contar 
a infraestrutura sanitária inexistente. Segundo, o Plano Diretor da cidade 
caracteriza os bairros como Macrozonas consolidada (São Conrado) 
e condicionada (Joá). Os nomes já mostram: são territórios urbanos 
estabilizados, frágeis, sem necessidade de estímulos de ocupação 
e que demandam mais proteção, conservação e reciclagem do que 
novos padrões de construção. O Plano Diretor deve ser seguido (...).

Já o zoneamento urbano é uma ferramenta de fundamental importância no 

planejamento de uma cidade, garantindo o seu desenvolvimento ordenado. Nele, o 

território municipal é dividido em partes (chamadas zonas), nas quais se definem, 

para cada uma delas, normas de uso e ocupação do solo. 

Isso nada mais é do que definir regras que determinam o que pode ser feito na 

cidade, de que forma e onde. Em outras palavras, a legislação definirá, para cada 

zona em que se divida o território do município, os usos permitidos e os índices 

predial e territorial urbana progressivo no tempo; III - desapropriação com pagamento mediante títulos da 
dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez 
anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

3 Publicado no dia 11 de outubro de 2019, 1º caderno, página 2, com o tema: “O desplanejamento urbano 
– Está em curso um descalabro urbanístico no Joá e em São Conrado. Os cariocas precisam lutar contra 
essa loucura”.

RPGM_01_MIOLO.indd   623 22/09/2022   16:09:26



624 RPGMNIT | Belo Horizonte, ano 01, n. 01, p. 621-628, jul. 2021/jun. 2022

FERNANDA DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS

urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, 

as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento.

Nesta toada, caso sejam mal utilizados ou mal elaborados, os instrumentos 

urbanísticos regionais, antigos ou novos, podem causar muito mais prejuízos do 

que benefícios à sociedade, a considerar riscos ambientais, como deslizamento e 

acúmulo de lixo, bem como adensamento social com a má prestação de serviços 

públicos indispensáveis. 

Seguindo essa linha, o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01) e a Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79, alterada pela Lei nº 9.785/99) 

reforçam o dispositivo constitucional, condicionando a aplicação de praticamente 

todos os demais instrumentos urbanísticos ao disposto no plano diretor. 

Nessa diretriz, o novo plano diretor desse município – Lei Municipal nº 3.385, 

de 21 de janeiro de 2019 – resguardou, nas disposições transitórias, os planos 

urbanísticos regionais (PUR) preexistentes, bem como ressaltou a necessidade 

de se observarem os novos parâmetros criados, expressamente revogando as 

disposições contrárias, prevendo, inclusive, a suspensão temporária da concessão 

de alvarás, o licenciamento de obras de edificações e acréscimos, de exploração 

mineral e desmontes, de modificação de uso e de parcelamentos e a instalação de 

mobiliários urbanos nas regiões que não possuírem plano urbanístico regional (PUR).

In verbis: 

Art. 312. Os processos de licenciamento de obras e edificações, 
protocolados até a data de publicação desta lei, deverão obedecer 
às novas disposições, em sua totalidade, salvo na hipótese de o 
particular, na data de início de vigência da lei, demonstrar já possuir 
licença vigente.

Art. 313. Até a revisão da legislação de parcelamento, uso e ocupa-

ção do solo, ficam convalidados os efeitos legais dos Planos Urba-

nísticos Regionais, bem como das demais leis que regulam parcela-

mento, uso e ocupação do solo em vigor no município, observados o 

disposto nos Arts. 315 e 317.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a suspender tem-

porariamente, mediante decreto, a concessão de alvarás, o licencia-

mento de obras de edificações e acréscimos, de exploração mineral 

e desmontes, de modificação de uso e de parcelamentos e a insta-

lação de mobiliários urbanos nas regiões que não possuírem Plano 

Urbanístico Regional (PUR).

Art. 314. VETADO

Art. 315. Ficam revogados:

I - Lei nº 1.157 de 29 de dezembro de 1992;

II - Lei nº 1.254 de 28 de dezembro de 1993;
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III - Lei nº 2.123 de 04/02/2004;

IV - Parágrafo 3º do Art. 17, da L ei nº 3.061 de 03 dezembro de 
2013;

V - Lei nº 2.023 de 19 de setembro de 2002.

Art. 316. Esta lei deverá ser revista em 10 (dez) anos, garantindo-se 
ampla participação da população e das entidades representativas da 
sociedade civil organizada.

Art. 317. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Norma transitória altamente necessária, considerando a natureza do plano 

diretor e a mobilidade natural do ambiente urbano, que traz ínsito o risco evidente 

de mudança de proteção ou de classificação de determinada região no âmbito do 

município, exigindo rupturas nos aspectos legais anteriormente previstos. 

Na hipótese em exame, houve uma mudança de classificação da região do lote, 

o qual se pretende autorização para construir, passando a englobar a Macroárea 

de Contenção Urbana, Recuperação Ambiental e Uso Sustentável. 

Com efeito, a nova roupagem urbana para a região, na qual se localiza o lote, 

tem como características e objetivos nos termos do artigo 21 do plano diretor, os 

seguintes: 

Art. 21. A Macroárea de Contenção Urbana, Recuperação Ambiental 
e Uso Sustentável é caracterizada pela existência de fragmentos 
significativos de vegetação nativa, entremeados por ocupação urbana 
de baixa densidade e sítios que protegem e impactam, em graus 
distintos, a qualidade dos recursos hídricos e da biodiversidade, cujas 
características geológico-geotécnicas e de relevo demandam critérios 
específicos para ocupação. Parágrafo único. São objetivos específicos 
da Macroárea de Contenção Urbana, Recuperação Ambiental e Uso 
Sustentável: I - conter a urbanização do território; II - criar áreas de es-
pecial interesse agroecológico, sobretudo nas zonas de amortecimento 
das unidades de conservação, em especial na Região de Pendotiba e 
na Região Leste, apoiando a agricultura urbana, a agroecologia, hortas 
comunitárias e o respeito às comunidades tradicionais. III - conservar 
e recuperar os fragmentos florestais, corredores ecológicos e as áreas 
de preservação permanente; IV - garantir o saneamento ambiental, a 
manutenção da permeabilidade do solo e o controle dos processos 
erosivos, com uso de tecnologias adequadas a cada situação prio-
rizando soluções de Infraestrutura Verde; V - compatibilizar os usos 
com as condicionantes geológico-geotécnicas e de relevo dos terrenos, 
com a legislação de proteção e recuperação dos mananciais e com 
a legislação referente à Mata Atlântica; VI - garantir a trafegabilidade 
das estradas, conservando a permeabilidade do solo e minimizando os 
impactos sobre os recursos hídricos e a biodiversidade; VII - incentivar 
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a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural; VIII - conter 
a ocupação irregular em áreas de preservação e áreas de risco por 
meio de contínuo monitoramento do poder público e da intensificação 
das ações de produção habitacional de interesse social e de educação 
ambiental; IX - compatibilizar os usos e tipologias de parcelamento do 
solo urbano com as condicionantes de relevo, geológico-geotécnicas, 
com a legislação de proteção e recuperação dos mananciais e com a 
preservação de bens e áreas de valor histórico, paisagístico, arqueo-
lógico e cultural; X - promover as atividades econômicas compatíveis 
com o desenvolvimento sustentável.

Logo, não há dúvidas da necessidade de se estabelecerem critérios para 

ocupação da área, levando-se em conta as novas características e objetivos do 

local em que se situa o lote, como claramente descritos na lei. 

No ponto, considerando que ainda não há novo PUR para área, resta saber, 

diante da dúvida do órgão técnico – CAED –, se poderiam ser mantidos os critérios 

construtivos utilizados anteriormente para a Região Leste – local a par de ter se 

tornado área de preservação –, onde se situa geograficamente o lote, ou se, por 

analogia, poderiam ser aplicados os critérios construtivos mais restritivos descritos 

na Lei nº 1.967/2002. 

Ora, não nos parece adequada a aplicação de nenhuma das normas anterior-

mente estabelecidas para a região do lote, como a seguir será esclarecido. 

Quanto à aplicação da Deliberação nº 2.705/70, em que pese ser a mesma 

aplicável para a Região Leste (ZR-14), local onde geograficamente se situa o lote, 

entendo que deve ser afastada, uma vez que houve uma mudança ambiental no local, 

com o advento do plano diretor, que lhe retirou do âmbito de aplicação da ZR-14. 

Com efeito, a ZR-14, pela dicção do artigo 79 da deliberação, dizia respeito 

às zonas residenciais apenas desprovidas de serviços públicos essenciais, não 

tratando das mesmas características hoje evidenciadas pelo plano diretor, a par da 

possível restrição quanto aos critérios construtivos pela baixa existência de serviços 

essenciais, mas, por evidência, os critérios de proteção do potencial construtivo 

são totalmente distintos. 

Já quanto à aplicação, por analogia, dos critérios construtivos para as Zonas 

de Restrição à Ocupação Urbana, descritos no artigo 147 da Lei Ordinária nº 

1.967/2002 – PUR das Praias da Baia –, melhor sorte não há por algumas razões. 

Primeira questão é que, para que haja aplicação de lei por analogia,4 é ne-

cessário que o caso seja absolutamente não previsto em lei; além disso, devem 

existir elementos semelhantes entre o caso previsto e aquele não previsto, e esse 

elemento semelhante deve ser essencial, e não um elemento qualquer, acidental. 

4 Art. 4º da LINDB – Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes 
e os princípios gerais de direito.
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Ademais, a analogia não pode ser aplicada para restringir direitos, que demanda 
a fiel observância do princípio da legalidade.5 

Segundo, em que pese não ter no plano diretor critérios construtivos para 
a Macroárea de Contenção Urbana, Recuperação Ambiental e Uso Sustentável, 
entendo, por outro lado, que essa macroárea, extensamente descrita no plano 
diretor, não tem qualquer relação com a previsão de zonas de restrição à ocupação 
urbana (ZROU), prevista no Código Ambiental deste município – Lei nº 2.602/2008. 

Para melhor compreensão, vejamos o conceito de ZROU, artigo 45, I, da lei 
supracitada: 

áreas com condições físicas que exigem parâmetros especiais para 
ocupação urbana, considerando-se características geológicas, pai-
sagísticas, topográficas, de cobertura vegetal e de importância para 
preservação de espécies nativas da flora e fauna. 

Logo, entendemos afastados também os critérios restritivos, descritos para 
ZROU da Lei nº 1.967/2002, para o potencial construtivo do lote em questão. 

Dessa forma, considerando que ainda não há nova legislação de zoneamento 
para a área em que se insere o lote, sugerimos a suspensão, temporariamente, 
mediante decreto, desse licenciamento e dos demais que tramitem sobre a mesma 
área, na forma do 313 parágrafo único do plano diretor, até que sobrevenha o novo 
Plano Urbanístico Regional regulamentando os aspectos construtivos. 

3 Conclusão

Por todo o exposto, considerando que ainda não há nova legislação de zonea-
mento para a área em que se insere o lote, sugerimos a suspensão, temporariamente, 
mediante decreto desse licenciamento e dos demais que tramitem sobre a mesma 
área na forma do 313, parágrafo único, do plano diretor, até que sobrevenha o novo 
Plano Urbanístico Regional regulamentando os novos aspectos construtivos para a 
Macroárea de Contenção Urbana, Recuperação Ambiental e Uso Sustentável.

É o parecer. 
Submeto à superior consideração. 

Niterói, 06 de novembro de 2019.

Fernanda de Olivaes Valle dos Santos 
Procuradora do Município 

Mat. 239.971-3

5 Art. 5º, inciso II, da Constituição Federal: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei”.
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Visto nº 13/LMLA/PPMU/2019

Ao Ilmo. Procurador Geral, Dr. Carlos Raposo

APROVO INTEGRALMENTE o PARECER nº 13/FOVC/PPMU/2019 da lavra da 

ilustre procuradora do município, Dra. Fernanda Olivaes, por suas próprias razões, 

que concluiu pela impossibilidade de se aplicarem os parâmetros da ZR-14 do art. 

76 da Deliberação nº 2.705/70 ou da ZROU, por analogia.

Na linha da excelente fundamentação da Ilma. Procuradora, sugere-se a 

edição de decreto suspendendo os licenciamentos na região até que sobrevenha 

regulamentação para a Macroárea de Contenção Urbana, Recuperação Ambiental 

e Uso Sustentável.

É o entendimento que ora submeto à apreciação de V. Sa.

Niterói, 21 de novembro de 2019.

Luma Marques Leomil Amaral

Em consonância com o Visto nº 13/LMLA/PPMU/2019, fl. 36, da lavra da 

I. procuradora-chefe da Procuradoria do Urbanismo e Meio Ambiente, Dra. Luma 

Marques Leonil Amaral, APROVO integralmente o Parecer nº 13/FOVS/PPMU/2019, 

fls. 22/35, da lavra da ilustre procuradora do município Dra. Fernanda de Olivaes 

Valle dos Santos, acolhendo a orientação por seus próprios fundamentos.

À SMU, com o posicionamento da Procuradoria Geral do Município.

Niterói, 26 de novembro de 2019.

Carlos Raposo

Procurador Geral

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

SANTOS, Fernanda de Olivaes Valle dos. Parecer Jurídico nº 13/FOVS/
PPMP/2019. Revista da Procuradoria Geral do Município de Niterói, Belo 
Horizonte, ano 01, n. 01, p. 621-628, jul. 2021/jun. 2022. Parecer.

RPGM_01_MIOLO.indd   628 22/09/2022   16:09:26



629

Instruções para os autores 

A Revista da Procuradoria Geral do Município de Niterói, publicação anual, 

destina-se a fomentar as discussões relativas ao Direito Público, especialmente 

ao Direito Municipal, e compõe-se de artigos e pareceres.

As propostas de artigos para edição na revista poderão ser encaminhadas no 

formato eletrônico para o seguinte e-mail: cejur@pgm.niteroi.rj.gov.br. Os trabalhos 

deverão ser acompanhados dos seguintes dados: nome do autor, sua qualificação 

acadêmica e profissional, telefone e e-mail.

A revista reserva-se o direito de aceitar ou vetar qualquer original recebido, 

de acordo com as recomendações do seu corpo editorial, como também o direito 

de propor eventuais alterações.

Os trabalhos deverão ser redigidos em formato Word, fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5. Os parágrafos devem ser justificados. 

O tamanho do papel deve ser A4, margem superior e esquerda de 3,0 cm, inferior 

e direita de 2,0 cm. Número médio de 15 a 40 laudas.

Os textos devem ser revisados, além de ter sua linguagem adequada a uma 

publicação editorial científica. A escrita deve obedecer às novas regras ortográfi-

cas em vigor desde a promulgação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, a 

partir de 1º de janeiro de 2009. As citações de textos anteriores ao Acordo devem 

respeitar a ortografia original.

Os originais dos artigos devem ser apresentados de forma completa, contendo: 

capa, com o título do artigo, eventual subtítulo, nome do autor e qualificação (mestrado, 

doutorado, cargos etc.); resumo do artigo, de até 250 palavras (na língua do texto 

e em inglês – Abstract); palavras-chave (na língua do texto e em inglês – Keywords); 

sumário do artigo; texto do artigo; e referências.

Recomenda-se que todo destaque que se queira dar ao texto seja feito com 

o uso de itálico, evitando-se o negrito e o sublinhado. As citações (palavras, ex-

pressões, períodos) deverão ser cuidadosamente conferidas pelos autores e/ou 

tradutores; as citações textuais longas (mais de três linhas) devem constituir um 

parágrafo independente, com recuo esquerdo de 4,0 cm (alinhamento justificado), 

utilizando-se espaçamento entre linhas simples e tamanho da fonte 10; as citações 

textuais curtas (de até três linhas) devem ser inseridas no texto, entre aspas e sem 

itálico. As expressões em língua estrangeira deverão ser padronizadas, destacan-

do-as em itálico. O uso de op. cit., ibidem e idem nas notas bibliográficas deve ser 

evitado, substituindo-se pelo nome da obra por extenso. 
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INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES

Esta obra foi composta na fonte Frankfurt, 
corpo 10 e impressa em papel Offset 75g 

(miolo) e Supremo 250g (capa)  
pela Meta Brasil em Cotia/SP.

Os trabalhos serão selecionados pelo Conselho Editorial da Revista, que 

entrará em contato com os respectivos autores para confirmar o recebimento dos 

textos. Não serão devidos direitos autorais ou qualquer outra remuneração pela 

publicação dos trabalhos. 

As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva respon-

sabilidade.

Caso a publicação tenha imagens, enviar em arquivo separado, no tamanho 

natural que será utilizado, em alta resolução (300 dpi), em arquivos de extensão 

.jpg, .tif, .eps, ou arquivos do Photoshop (.psd), formato vetorial CorelDRAW (.cdr) 

ou Adobe Illustrator (.ai).
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