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Apresentação

Sob os auspícios da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região, realizou-se, no período de 10 a 12
de março de 2010, a I Jornada de Direito Administrativo da Esmaf, na cidade de São Luís/MA.
Durante o evento, proferiram conferência a professora Misabel Derzi, sobre o “Princípio da
confiança na Administração Pública”; o professor Márcio Luís de Oliveira, sobre “A natureza jurídica e os critérios de aplicação das sanções punitivas por ato de improbidade administrativa”; o
professor Luciano Ferraz, sobre “Controle do ato administrativo pelo TCU: prescrição e atuação do
Poder Judiciário”; a professora Cristiana Fortini, sobre “O paradigma da legitimidade e eficiência
e o controle do processo administrativo disciplinar”; o desembargador federal João Batista Gomes
Moreira, sobre “Poderes fiscalizatórios das agências reguladoras”; o professor Sérgio Cavalieri Filho,
sobre “Responsabilidade civil pela perda de uma chance”; e o professor Florivaldo Dutra de Araújo,
sobre “Motivação e controle do ato administrativo”.
Participaram da Jornada os juízes federais Adverci Rates Mendes de Abreu, Alaor Piacini, Alcioni
Escobar da Costa Alvim, Alexandre Buck Medrado Sampaio, Ana Paula Martini Tremarin, Ariane
da Silva Oliveira, Atanair Nasser Ribeiro Lopes, Bernardo Lima Vasconcelos Carneiro, Camile Lima,
Carina Cátia Bastos de Senna, César Cintra Jatahy Fonseca, Cláudia Maria Resende Neves Guimarães,
Cristiane Miranda Botelho, Daniel Carneiro Machado, David Wilson de Abreu Pardo, Emília Maria
Velano, Fernando Cléber de Araújo Gomes, Flávio Marcelo Sérvio Borges, Francisco de Assis Garcês
Castro Júnior, Francisco Neves da Cunha, Gabriel José Queiroz Neto, Gilton Batista Brito, Henrique
Gouveia da Cunha, Hind Ghassan Kayath, Jesus Crisóstomo de Almeida, João Bosco Costa Soares da
Silva, João César Otoni de Matos, João Paulo Pirôpo de Abreu, José Carlos Machado Júnior, Karine
Costa Carlos Rhem da Silva, Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo, Lucas Rosendo Máximo de Araújo,
Luiz Antônio Ribeiro da Cruz, Marcelo Aguiar Machado, Náiber Pontes de Almeida, Neian Milhomem
Cruz, Regivano Fiorindo, Roberto Carvalho Veloso, Sabrina Ferreira Alvarez de Moura Azevedo, Sílvio
Coimbra Mourthé e Vanessa Curti Perenha Gasques.
Esta publicação aglutina os artigos que os temas das conferências ouvidas inspiraram os participantes a escrever.
Bom proveito aos leitores.
Desembargador federal Hilton Queiroz

Resoluções das agências reguladoras com desrespeito às garantias
constitucionais e ao princípio da segurança jurídica
Juiz federal substituto Alaor Piacini

A Constituição da República1 estabelece em
seu art. 5º, inciso XXXVI, que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada”. Tais garantias buscam assegurar ao cidadão, em sentido amplo, segurança
jurídica e confiança (boa-fé) nas relações com
o Estado, pois este ao produzir eventos futuros
deve respeitar tais garantias, pois a confiança
deve ser uma via de mão dupla.
Por sua vez, as Agências Reguladoras, por
meio do poder normativo deferido pelas leis de
criação, editam Resoluções com conteúdo de
direito material, com real afronta as garantias
citadas, rompendo com a segurança jurídica e a
confiança do cidadão.
Em algumas oportunidades as Agências Reguladoras estabelecem acordos, contratos, etc.,
com as prestadoras de serviços (concessionárias),
homologadas por meio de Resolução, a qual que
se torna ato jurídico perfeito e cria o chamado
direito adquirido em relação ao estabelecido.
Todavia, geralmente, para atender interesses meramente políticos, por intermédio de Resoluções subsequentes, rompe-se com o ato jurídico perfeito anterior, bem como se desrespeita
o direito adquirido, com a consequente quebra
do princípio da segurança jurídica, obrigando as
prestadoras de serviços a recorrerem ao Poder
Judiciário para restabelecer o disposto nos atos
anteriores (resoluções).
Sabe-se que, ao se derrogar um ato anterior,
não se pode gerar insegurança jurídica, pois se
deve preservar o ato jurídico perfeito e o direito
adquirido em razão da confiança nas relações
público/privadas, com base em tais garantias.
Ora, ao se editar nova resolução devem ser
respeitados os acordos, contratos e termos estabelecidos nas resoluções anteriores, em nome da
confiança das relações público/privadas.
1

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988.

O ato jurídico perfeito e o direito adquirido,
bem como o princípio da segurança jurídica, são
garantias constitucionais que permeiam todo o
ordenamento jurídico nacional.
Assim, deve-se ponderar sobre o caso concreto (acordos, contratos, etc., homologados por
resolução) e não simplesmente desconsiderar a
validez e eficácia do que foi estabelecido anteriormente, pois há ofensa ao ato jurídico perfeito, bem
como rompimento da segurança jurídica.
Tais garantias e princípios asseguraram para
as prestadoras de serviços (concessionárias) a
confiança e a boa-fé no direito assegurado em
resoluções anteriores. Romper com tais atos,
visando atender, muitas das vezes, a interesses
políticos locais, afronta a estabilidade das relações público/privadas e, por consequência cria
um quadro de insegurança jurídica.
A respeito do tema trago à tona, tendo
em vista a eloquência que lhe é característica, ementa de decisão proferida pelo Ministro
Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal
no MS 27962 MC/DF:
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. INTEGRAL OPONIBILIDADE DESSE ATO ESTATAL AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO, NA VIA ADMINISTRATIVA,
DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA.
EXISTÊNCIA, AINDA, NO CASO, DE OUTRO FUNDAMENTO CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTE: O PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA. A BOA-FÉ E
A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO
PROJEÇÕES ESPECÍFICAS DO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. SITUAÇÃO
DE FATO – JÁ CONSOLIDADA NO PASSADO – QUE DEVE SER MANTIDA EM
RESPEITO À BOA-FÉ E À CONFIANÇA
DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO
SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE
DE PRESERVAÇÃO, EM TAL CONTEX-
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TO, DAS SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. PRECEDENTES. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO QUE IMPLICA SUPRESSÃO DE
PARCELA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. CARÁTER ESSENCIALMENTE ALIMENTAR DO ESTIPÊNDIO
FUNCIONAL. PRECEDENTES. MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA.
– O Tribunal de Contas da União não
dispõe, constitucionalmente, de poder
para rever decisão judicial transitada
em julgado (RTJ 193/556-557) nem para
determinar a suspensão de benefícios
garantidos por sentença revestida da autoridade da coisa julgada (RTJ 194/594),
ainda que o direito reconhecido pelo Poder Judiciário não tenha o beneplácito da
jurisprudência prevalecente no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, pois a “res
judicata” em matéria civil só pode ser legitimamente desconstituída mediante
ação rescisória. Precedentes.
– Os postulados da segurança jurídica, da
boa-fé objetiva e da proteção da confiança,
enquanto expressões do Estado Democrático
de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo
as de direito público (RTJ 191/922, Rel. p/ o
acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos
princípios sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado (os
Tribunais de Contas, inclusive), para que se
preservem, desse modo, situações administrativas já consolidadas no passado.
– A fluência de longo período de tempo — percepção, no caso, há mais de 16
(dezesseis) anos, de vantagem pecuniária garantida por decisão transitada em
julgado — culmina por consolidar justas
expectativas no espírito do administrado
e, também, por incutir, nele, a confiança
da plena regularidade dos atos estatais
praticados, não se justificando — ante a
aparência de direito que legitimamente
resulta de tais circunstâncias — a ruptura abrupta da situação de estabilidade em
que se mantinham, até então, as relações
de direito público entre o agente estatal,
8

de um lado, e o Poder Público, de outro.
Doutrina. Precedentes.2 (grifei)

Como se sabe, não se pode alterar o passado, com o rompimento de tais garantias e princípios. As alterações futuras devem sempre observar os princípios aqui citados.
Conforme estampado na ementa acima,
não se pode modificar o passado, simplesmente
para atender a interesses políticos, pois afrontar-se-ia “os postulados da segurança jurídica,
da boa-fé objetiva e da proteção da confiança,
enquanto expressões do Estado Democrático
de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de
direito público (RTJ 191/922, Rel. p/ o acórdão
Min. GILMAR MENDES)”.
Cabe, portanto, à Agência Reguladora cumprir o seu papel institucional, independentemente de injunções políticas e, observar, por conseguinte, ao editar resoluções subsequentes o ato
jurídico perfeito, bem como o direito adquirido
e o princípio da segurança jurídica no que pertine ao estabelecido em resoluções anteriores.
Inclusive tais atos estão sujeitos ao crivo do Supremo Tribunal Federal, por meio de reclamação,
em face da supremacia de tais garantias e princípios dispostos na Constituição da República.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a supremacia da Constituição assim dispõem:
O repúdio ao ato inconstitucional decorre, em essência, do princípio que, fundado na necessidade de preservar a unidade
da ordem jurídica nacional, consagra a
supremacia da Constituição. Esse postulado fundamental de nosso ordenamento
normativo impõe que preceitos revestidos
de “menor” grau de positividade jurídica
guardem, “necessariamente”, relação de
conformidade vertical com as regras inscritas na Carta Política, sob pena de ineficácia e de consequente inaplicabilidade.
Atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos, em consequência
de qualquer carga de eficácia jurídica.3

2
3

Informativo 543 do STF.
ADI 652 QO, Rel. Min. Celso de Mello.
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O princípio da supremacia da ordem
constitucional — consectário da higidez
normativa que ostentam os preceitos de
nossa Constituição — impõe ao Poder
Judiciário, qualquer que seja a sede processual, que se recuse a aplicar leis ou
atos estatais reputados em conflito com
a Carta Federal. A superioridade normativa da Constituição traz, ínsita em sua
noção conceitual, a idéia de um estatuto
fundamental, de uma fundamental law,
cujo incontrastável valor jurídico atua
como pressuposto de validade de toda
ordem positiva instituída pelo Estado.4

modificação do texto da Lei Fundamental,
com estrita observância das limitações e do
processo de reforma estabelecidos na própria Carta Política.
A DEFESA DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA REPRESENTA O ENCARGO MAIS RELEVANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
– O Supremo Tribunal Federal — que é o
guardião da Constituição, por expressa delegação do Poder Constituinte — não pode
renunciar ao exercício desse encargo, pois,
se a Suprema Corte falhar no desempenho
da gravíssima atribuição que lhe foi outorgada, a integridade do sistema político, a
proteção das liberdades públicas, a estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a segurança das relações jurídicas e a
legitimidade das instituições da República
restarão profundamente comprometidas.
O inaceitável desprezo pela Constituição
não pode converter-se em prática governamental consentida. Ao menos, enquanto
houver um Poder Judiciário independente
e consciente de sua alta responsabilidade
política, social e jurídico-institucional.5

RAZÕES DE ESTADO NÃO PODEM
SER INVOCADAS PARA LEGITIMAR
O DESRESPEITO À SUPREMACIA DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
– A invocação das razões de Estado — além
de deslegitimar-se como fundamento idôneo de justificação de medidas legislativas
— representa, por efeito das gravíssimas
consequências provocadas por seu eventual acolhimento, uma ameaça inadmissível
às liberdades públicas, à supremacia da
ordem constitucional e aos valores democráticos que a informam, culminando por
introduzir, no sistema de direito positivo,
um preocupante fator de ruptura e de desestabilização político-jurídica. Nada compensa a ruptura da ordem constitucional.
Nada recompõe os gravíssimos efeitos que
derivam do gesto de infidelidade ao texto
da Lei Fundamental. A defesa da Constituição não se expõe, nem deve submeterse, a qualquer juízo de oportunidade ou de
conveniência, muito menos a avaliações
discricionárias fundadas em razões de
pragmatismo governamental. A relação
do Poder e de seus agentes, com a Constituição, há de ser, necessariamente, uma
relação de respeito. Se, em determinado
momento histórico, circunstâncias de
fato ou de direito reclamarem a alteração
da Constituição, em ordem a conferir-lhe
um sentido de maior contemporaneidade,
para ajustá-la, desse modo, às novas exigências ditadas por necessidades políticas,
sociais ou econômicas, impor-se-á a prévia

4

RE 107.869, Rel. Min. Célio Borja.

Em conclusão, não se pode alterar o estabelecido no passado para atender interesses
que desrespeitam as garantais e princípios
constitucionais, pois a segurança jurídica, a
confiança e a boa-fé devem permear as relações público/privadas. Podendo, inclusive, a
questão chegar até o Supremo Tribunal Federal, por meio de reclamação, para que se
faça prevalecer as garantias e os princípios
constitucionais nas prefaladas relações.

5

ADI 2010 MC, Rel. Min. Celso de Mello.
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A inadequação da realização do pregão para contratação de obras e
serviços de engenharia de elevado custo. Observância aos princípios
da publicidade e da legalidade estabelecidos na Constituição Federal
de 1988 e na Lei 8.666/93
Juíza federal substituta Alcioni Escobar da Costa Alvim

Resumo: A inadequação da utilização do
sistema do pregão para realização de licitação
cujo objeto seja obra ou serviço de engenharia
cujos custos de execução estejam compreendidos entre os valores definidos para a realização
de tomada de preço e concorrência, sob a ótica
de uma interpretação sistemática da CF de 1988
e da Lei de licitações e contratos, com ênfase na
necessidade de se efetivar o acesso, conhecimento, manifestação e controle do cidadão sobre a
obra ou serviço objeto de contratação.
Palavras-chave: princípio da publicidade,
licitações, pregão eletrônico, prazo para publicidade, tomada de preços e concorrência)

segurando a publicidade de tal ato e a igualdade de
condições aos concorrentes.
O princípio da publicidade é adotado como
limitador e norteador da presente análise. Sobre
seu conteúdo estrutural, Márcia Fratari Majadas3, declara que:

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em
seu art. 371, os princípios e as normas que regem a
Administração Pública. Destaca-se para o presente trabalho o princípio da publicidade disposto no
caput, do referido artigo, bem como inciso XXI2,
do mesmo dispositivo, atinente a necessidade de
realização de licitação para as obras e serviços que
serão contratados pela Administração Pública, as-

E sob a ótica da publicidade geral4, que entre outras implicações propicia o controle social,
a sistemática utilizada para implementar as contratações públicas deve ser orientada pelos comandos presentes na legislação que rege a matéria, e simultaneamente que melhor contemplem
a proposição lógica dos princípios norteadores
da Administração.
No caso em exame, contemplar o princípio
da publicidade nas contratações de grande vulto, cujo objeto seja a realização de obras e serviços de engenharia, implica em não restringir a
análise à ótica da legalidade stricto sensu, e sim
realizar uma interpretação que propicie a adequação da modalidade de licitação às normas
e regras constitucionais, quando da escolha da
modalidade de licitação a ser utilizada.

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 19, de 1998)
(...)
2
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
(Regulamento)
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A publicidade administrativa, no Estado Contemporâneo, dota-se importância
ímpar e torna-se princípio informador do
Direito, por constituir manifestação da
Administração Pública, ou de seus agentes, pelo qual se propagam atos ou campanhas dos órgãos públicos para que a sociedade os conheça.
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Isso em razão do entendimento de que diante dos mecanismos ora vigentes no ordenamento jurídico, os prazos de publicidade estabelecidos na Lei de Licitações e Contratos são os que,
para contratações cujo objeto seja complexo e as
de expressivo valor econômico, traduzem a real
possibilidade de concretização da norma constitucional atinente a publicidade, e propiciam o
decorrente controle social de tais atos.
Todavia, muitos seguimentos da administração pública vêem realizando licitações
na modalidade pregão para obras e serviços
de engenharia, avaliando exclusivamente a
possibilidade de enquadramento, do que se
pretende contratar, com a definição de bens e
serviço comum, fundamentando-se, em síntese, no argumento de que a Lei 8.666/93 e
a Lei 10.520/02 não vedaram a realização do
pregão para estes tipos de objeto.
Insta salientar que muitos doutrinadores,
como Marçal Justen Filho, entendem ser possível a utilização para tais contratações tanto do
pregão comum, como o eletrônico, sendo a escolha da modalidade de licitação, pregão ou outrem, condicionada pela natureza do objeto5:

sua utilização é qualitativo e não quantitativo7,
e a ciência de que a Lei 10.520/2002 não veda
a realização de pregão para contratação de
obras e serviços comuns de engenharia, mister
analisar com parcimônia a questão, incluindo
como critério de análise não só a característica
do objeto, bem como o valor da contratação
pelas razões a seguir expostas.
O princípio da publicidade está estabelecido
no caput do art. 37 da CF de 1988, este se trata
de uma norma constitucional que possui aplicabilidade imediata, mas que também necessita
ser complementada por outras normas e regras
para ampliar sua efetividade.
Com o escopo de garantir a efetiva aplicação deste princípio e diante da vinculação da
Administração também a legalidade estrita, no
caso de licitações e contratos administrativos, o
legislador pormenorizou as ações a serem adotadas conforme se infere dos seguintes artigos:
Lei 8.666/93
Art. 20. As licitações serão efetuadas no
local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público,
devidamente justificado.

Se existir um serviço de engenharia que
possa ser qualificado como comum, então
será cabível promover licitação na modalidade de pregão — seja na forma comum,
seja na eletrônica.

Parágrafo único. O disposto neste artigo
não impedirá a habilitação de interessados
residentes ou sediados em outros locais.
Art. 21. Os avisos contendo os resumos
dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões,
embora realizados no local da repartição
interessada, deverão ser publicados com
antecedência, no mínimo, por uma vez:

O posicionamento do próprio Tribunal de
Contas da União6 caminha no sentido de que
o critério a ser utilizado para escolha da modalidade de licitação, incluindo-se pregão eletrônico, é a natureza do objeto, assim, se passível
de identificação por padrões de desempenho e
qualidade objetivamente definidos, o serviço ou
bem de engenharia pode ser contratado via pregão eletrônico ou presencial.
Em que pese a ciência de que não há limite
de valor da contratação para realização do pregão, sendo que parâmetro estabelecido para
FILHO, Marçal Justen. Pregão (Comentários à legislação do Pregão Comum e Eletrônico). São Paulo: Dialética, 2009, p. 313.
6
Acórdão 2.272/2006; Acórdão 1.329/2006.

I – no Diário Oficial da União, quando se
tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas
parcial ou totalmente com recursos federais
ou garantidas por instituições federais;
II – no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou en-

5

7

FILHO, Marçal Justen. Pregão (Comentários à legislação do Pregão Comum e Eletrônico). São Paulo: Dialética, 2009, p. 67.
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tidade da Administração Pública Estadual
ou Municipal, ou do Distrito Federal;
III – em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em
jornal de circulação no Município ou na
região onde será realizada a obra, prestado
o serviço, fornecido, alienado ou alugado
o bem, podendo ainda a Administração,
conforme o vulto da licitação, utilizar-se
de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição.
§ 1º O aviso publicado conterá a indicação
do local em que os interessados poderão
ler e obter o texto integral do edital e todas
as informações sobre a licitação.
§ 2º O prazo mínimo até o recebimento das
propostas ou da realização do evento será:
I – quarenta e cinco dias para:
a) concurso;
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada
integral ou quando a licitação for do tipo
“melhor técnica” ou “técnica e preço”;
II – trinta dias para:
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea “b” do inciso anterior;
b) tomada de preços, quando a licitação for do
tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”;
III – quinze dias para a tomada de preços,
nos casos não especificados na alínea “b”
do inciso anterior, ou leilão;
IV – cinco dias úteis para convite.
Art. 23. As modalidades de licitação a que
se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos
seguintes limites, tendo em vista o valor
estimado da contratação:
I – para obras e serviços de engenharia:
a) convite – até R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais);
b) tomada de preços – até R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais);
c) concorrência – acima de R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais);

Do texto acima, depreende-se que a Lei
8.666/93, determina os tipos de veículos informativos que a Administração deve publicar os
chamamentos às licitações. Podem ser: a) jor12

nal de grande circulação; b) Diário Oficial da
União, do Estado ou do Distrito Federal, jornal
de grande circulação no município; c) outros
meios de comunicação e divulgação com o objetivo de ampliar a competição, sendo que se
destacam a rede mundial de computadores e os
sítios dos órgãos públicos.
Ainda, além do tipo de órgão veiculador da
publicidade a Lei de Licitações estipula os prazos
mínimos de publicidade, sendo estes de 45, 30, 15
e 5 dias, de acordo com o enquadramento legal.
Ressalta-se que o legislador conferiu especial atenção para o regramento que envolve as
licitações que tem como objeto as obras e os
serviços de engenharia, trazendo normatização
específica para estes casos, isso diante das peculiaridades de tal contratação, quais sejam: complexidade, finalidade, e valores envolvidos.
O pregão presencial e o pregão eletrônico
foram desenvolvidos para que a Administração
ganhasse agilidade nos procedimentos licitatórios, bem como, para que o procedimento ficasse
mais competitivo entre os participantes. E para
viabilizar tal pretensão, o procedimento criado é
célere e os prazos estabelecidos exíguos.
Em razão de tal estrutura esta norma tem
por objetivo ser aplicada em situações bem simples que possam ser definidas no edital, conforme o comando normativo da lei de regência8.
Diante de tal intento e, principalmente, de tal
procedimento certos serviço de engenharia não
tem como serem considerados comuns devido
sua complexidade, não residindo maior polêmica nesta hipótese. Ocorre que acresce ampliar tal
entendimento para aqueles que, mesmo que não
sendo aparentemente complexos, possuam alto
valor de execução.
8

Lei 10.520/2002.
Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão,
que será regida por esta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns,
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais
no mercado.
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O lastro de tal raciocínio reside no regramento especial conferido a tais contratações
pela lei geral de regência dos procedimentos licitatórios, que, como anteriormente salientado,
considerou a peculiaridade do objeto, e a necessária ampliação dos instrumentos de controle,
definido a modalidade de licitação para serviços
e obras de engenharia em função do valor, que
na hipótese pode associar-se diretamente a própria complexidade de sua execução.
Tal preocupação justifica o afastamento do
conceito de bem comum e a possibilidade de utilização do pregão, posto que um procedimento cujo
escopo seja a celeridade, não se adequa a matéria
tratada de forma tão específica pelo legislador.
Ainda, na hipótese de aplicação do pregão
para tal contratação, esta poderia implicar, inclusive, no afastamento de um relevante mecanismo
de controle social estabelecido pela Lei 8.666/93,
direcionado especificamente às contratações de
serviços e obras de engenharia, disposto no art.399
atinente a realização de Audiência Pública.
Conclui-se, que a utilização do pregão para
obras e serviços de engenharia complexos, bem
como, para os simples, porém com valores indicativos da modalidade de licitação concorrência
ou tomada de preços não possui sintonia com o
principio da legalidade e da publicidade estabelecidos pela CF de 1988 e na Lei 8.666/93.
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Lei 8.666/93
Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas
ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea “c” desta Lei, o
processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente,
com uma audiência pública concedida pela autoridade
responsável com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias úteis da data prevista para a publicação do edital, e
divulgada, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias
úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos
para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e
direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados.

13

Da natureza jurídica do instituto da perda de uma chance
Juiz federal substituto Alexandre Buck Medrado Sampaio

1 Introdução
A Teoria da Perda de uma Chance (perte
d’une chance) teve origem na doutrina francesa, na década de 60 e caracteriza-se pelas
situações em que o ato ilícito retira da vítima
a oportunidade de obter uma situação futura
melhor. Tal teoria repousa em uma probabilidade e uma certeza de que a chance seria realizada e que a vantagem perdida resultou em
prejuízo. É preciso, portanto, que se trate de
uma perda séria e real, que proporcione ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer
à situação futura esperada.
Ensina Sérgio Cavalieri Filho1:
Não se deve, todavia, olhar para a chance
como perda de um resultado certo porque
não se terá a certeza de que o evento se realizará. Deve-se olhar a chance como perda
da possibilidade de conseguir um resultado ou de se evitar um dano; devem–se valorar as possibilidades que o sujeito tinha
de conseguir o resultado para ver se são
ou não relevantes para o ordenamento.
Essa tarefa é do juiz, que será obrigado a
fazer, em cada caso, um prognóstico sobre
as concretas possibilidades que o sujeito
tinha de conseguir o resultado favorável.
A perda de uma chance, de acordo com
a melhor doutrina, só será indenizável
se houver a probabilidade de sucesso superior a cinquenta por cento, de onde se
conclui que nem todos os casos de perda
de uma chance são indenizáveis.
A indenização, por sua vez, deve ser pela
perda da oportunidade de obter uma vantagem e não pela perda da própria vantagem. Há que se fazer a distinção entre
o resultado perdido e a possibilidade de
consegui-lo. A chance de vitória terá sempre valor menor que a vitória futura, o que
refletirá no montante da indenização.

1

FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, p. 78-79.

O caso emblemático que iniciou o debate
nos tribunais acerca da responsabilidade por
perda de uma chance foi o do famoso programa
de televisão, conhecido como “O show do milhão”. Tratava-se de um concurso de perguntas
e respostas em que o candidato poderia ganhar
um milhão como prêmio final. Determinada
candidata, tendo respondido corretamente
a diversas perguntas, atingiu o montante de
quinhentos mil reais e chegou à última etapa
do programa em que, se respondesse corretamente ao derradeiro questionamento, poderia
alcançar o prêmio total.
Contudo, a última pergunta formulada não
admitia nenhuma resposta correta, oportunidade em que a candidata optou por não responder
e salvaguardar a quantia que já havia conquistado. Ingressou, portanto, em juízo, obtendo provimento na primeira e segunda instância. Chegando ao Superior Tribunal de Justiça, a Quarta
Turma aplicou a teoria em comento e condenou
requerida emissora de televisão a indenizar a
autora pela oportunidade perdida.
Assim se manifestou o relator Min. Fernando
Gonçalves:
Na espécie dos autos, não há, dentro de
um juízo de probabilidade, como se afirmar categoricamente — ainda que a recorrida tenha, até o momento em que surpreendida com uma pergunta no dizer do
acórdão sem resposta, obtido desempenho
brilhante no decorrer do concurso — que,
caso fosse o questionamento final do programa formulado dentro de parâmetros
regulares, considerando o curso normal
dos eventos, seria razoável esperara que
ela lograsse responder corretamente à
“pergunta do milhão”.
(...)
Destarte, não há como concluir, mesmo
na esfera da probabilidade, que o normal
andamento dos fatos conduziria ao acerto
da questão. Falta, assim, pressuposto essencial à condenação da recorrente no pagamento da integralidade do valor que a
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recorrida caso obtivesse êxito na pergunta
final, qual seja, a certeza — ou a probabilidade objetiva — do acréscimo patrimonial
apto a qualificar o lucro cessante. (Resp.
788.459/BA)

A condenação, então, foi fixada em R$
125.000,00 e, não em meio milhão de reais consoante pretendido na exordial da ação, porquanto não se estava indenizando o montante que a
autora deixara de ganhar, mas, sim, a oportunidade que lhe foi retirada pela emissora, em razão
do ato antijurídico de formular questionamento
sem alternativa correta.
Diante do narrado leading case, a doutrina e jurisprudência aprofundaram-se no tema,
havendo inúmeros julgados em que se analisam
situações como perda de prazo processual por advogado, retirando da parte a chance de obter provimento a seu favor naquela demanda, a perda da
chance de cura, em que o elemento que determina
a indenização é a retirada da oportunidade de obtenção de um resultado favorável no tratamento,
casos como desaparecimento da probabilidade de
progressão na carreira artística ou militar, ingresso em um novo emprego, entre outros.
A celeuma instaurada, que ainda está longe de desate, repousa da persecução da natureza
jurídica da Perte D’une Chance. Alguns autores
a consideram como modalidade de dano material, sendo espécie de lucros cessantes, outros
— e vários tribunais — entendem como sendo
dano moral, sendo que uma terceira e mais recente corrente vem afirmando tratar-se de terceira espécie de dano.
Ressalta Cavalieri2:
A que título deve ser concedida a indenização pela perda de uma chance? Por
dano moral ou material? E neste último
caso, a título de dano emergente ou lucro cessante? Essa questão é também
controvertida tanto na doutrina como
na jurisprudência. Em muitas oportunidades os tribunais indenizam a perda
de uma chance, ainda que não se refiram
à expressão, a título de lucros cessantes;
outras vezes como dano moral.

2

Op. cit., p. 80.

Há forte corrente doutrinária que coloca a
perda de uma chance como terceiro gênero de indenização, a meio caminho entre o
dano emergente e o lucro cessante. Entre
um extremo e outro caberia uma graduação, que deverá ser feita em cada caso,
com critério equitativo e distinguindo a
mera possibilidade da probabilidade.

Este é, portanto, o objetivo do presente trabalho: analisar as posições defendidas à luz da
doutrina pátria e dos julgamentos já proferidos
pelos Tribunais.

2 Dano patrimonial: lucros cessantes
O dano patrimonial, também chamado
dano material abrange todos os bens integrantes
do patrimônio da vítima, que restaram lesados
pela prática de um ato antijurídico. Traduz-se
no conjunto das relações jurídicas da pessoa que
podem ser apreciáveis economicamente, atingindo tanto as coisas incorpóreas, como as corpóreas. Envolve, portanto, a efetiva diminuição
do patrimônio, seja ele presente ou futuro, desde que suscetível de avaliação pecuniária.
O dano material pode não somente reduzir o
acervo patrimonial da pessoa, mas, também, impedir o seu crescimento, razão pela qual ele se subdivide em danos emergentes e lucros cessantes.
Emergente é o dano positivo, aquele que
importa concreta e imediata diminuição do patrimônio da vítima. O art. 402, do Código Civil,
conceitua-o como sendo aquilo que a pessoa efetivamente perdeu.
Por sua vez, os lucros cessantes correspondem aos danos imediatos e futuros causados á
vítima, que impedem ganhos e lucros, que diminuem potencial patrimônio da vítima ou frustram aquilo que era razoavelmente esperado.
O art. 402, neste particular, determinou a
aplicação do Princípio da Razoabilidade:
Art. 402. Salvo as exceções expressamente
previstas em lei, as perdas e danos devidas
ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente
deixou de lucrar.

Assim, deve-se fazer uma análise da adequação,
necessidade e proporcionalidade, para se chegar
15
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àquilo que a vítima lucraria se não tivesse sido praticado o ato antijurídico. Cavalieri3 preleciona:
Não é fácil, como se vê, estabelecer até onde
o fato danoso projeta sua repercussão negativa no patrimônio da vítima. Nesta tarefa
penosa deve o juiz valer-se de um juízo de
razoabilidade, de um juízo causal hipotético, que, segundo Larenz, seria o desenvolvimento normal dos acontecimentos, caso
não tivesse ocorrido o fato ilícito gerador
da responsabilidade civil. Deve o juiz mentalmente eliminar o ato ilícito e indagar se
aquilo que está sendo pleiteado a título de
lucro cessante seria a consequência do normal desenrolar dos fatos; se aquele lucro
poderia ser razoavelmente esperado, caso
não tivesse ocorrido o ato ilícito.
Voltando ao exemplo do acidente de veículo, e supondo tratar-se de um táxi. O
lucro cessante importará naquilo que ele
deixou de produzir nos dias em que, em
razão da colisão, permaneceu paralisado
para conserto segundo a sua média diária de produção. E, se o acidente ocorreu,
digamos, em período de Carnaval, quando, pela afluência de turistas, há maior
movimento e melhores gorjetas, não será
descabido admitir-se em favor do proprietário do táxi, além da renda normal,
um plus, um lucro extra, porque isso é o
que normalmente ocorreria se não tivesse havido o acidente.

Os doutrinadores Carvalho Santos, Agostinho
Alvim, Aguiar Dias, entre outros, posicionam-se
favoravelmente à teoria da responsabilidade civil
por perda de uma chance, afirmando tratar-se de
dano material, na modalidade lucros cessantes4.
Para os defensores desta corrente, em se tratando de perda de prazo para interposição de recurso por advogado contra sentença prejudicial
ao seu cliente, v.g., aduzem que seria impossível
a prova de que, acaso interposto, o recurso teria
logrado provimento, o que deve ser indenizada
é a perda da chance de ver a matéria reexaminada pelo tribunal, sendo, este sim, passível de
3
4
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Op. cit., p. 75/76.
SAVI, Sérgio. Responsabilidade Civil por Perda de Uma
Chance. 2. ed. São Paulo: Atlas, p. 37.

certeza e de quantificação. Trata-se de um típico
caso de negligência do advogado, caracterizando o ato ilícito, que gerou um dano que poderia
vir a ser um lucro futuro ao cliente/vítima.
Ao analisar uma sentença proferida por um
magistrado carioca, em 1929, Aguiar Dias5 discorre:
Magistrado bisonho, confortado por acórdão do 1° Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, como votos vencidos eu lhe salvaram a
eminente reputação, decidiu que o advogado
não é responsável pela perda de prazo, em recurso de reclamação trabalhista, porque esse
fato não constituía dano, só verificável se o
resultado do recurso fosse certo. Confundiram-se o an debeatur e o quantum debeatur,
por má informação sobre o conceito de dano.
Sem dúvida que este deve ser certo e provado
desde logo na ação. Mas o dano, na espécie,
era a perda de um direito, o de ver a causa
julgada na instância superior, Se a vitória não
podia ser afirmada, também o insucesso não
o podia. E este, ainda que ocorresse, correspondia ao quantum debeatur, o que sucede
mais vezes do que supõem os que desconhecem a distinção, pois, ainda que ganha uma
causa, a liquidação pode ser negativa, isto é,
não representar valor pecuniário.

Percebe-se facilmente que o referido doutrinador entende aplicável a perda da chance,
havendo dificuldades tão somente em razão da
quantificação do dano, em razão da inserção do
tema no âmbito dos lucros cessantes.
É claro que toda vez em que o advogado deixa de recorrer o cliente perde a chance de ver
a questão reexaminada pela instância superior,
mas nas situações em que aquela matéria discutida não tinha probabilidade de sucesso, não se
pode cogitar de dano patrimonial causado pelo
advogado, porque o prejuízo sofrido pelo cliente
não terá decorrido da falta do recurso, pois este,
sem chances de êxito, nenhuma alteração para
melhor ensejaria em favor do cliente.
5

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

I Jornada de Direito Administrativo

Judith Martins Costa6, apreciando o art.
403, do Código Civil7, afirma:
Embora a realização da chance nunca seja
certa, a perda da chance pode ser certa, Por
estes motivos não vemos óbice à aplicação
da criteriosa Teoria. O que o art, 403 afasta é o dano meramente hipotético, mas se
a vítima provar a adequação do nexo causal entre a ação culposa e lícita do lesante
e o dano sofrido (a perda da probabilidade
séria e real), configurados estarão os pressupostos do dever de indenizar.

Os Tribunais estaduais e federais, assim como
o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados aplicam a teoria da perda de uma chance,
como modalidade de dano material especificando,
em alguns casos, tratar-se de lucros cessantes.
A propósito, colacionam-se alguns julgados:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – PERDA DE UMA CHANCE.
(...). A responsabilidade objetiva ambiental
significa que quem danificar o ambiente tem
o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o
binômio dano/reparação. (...). Repara-se por
força do Direito Positivo e, também, por um
princípio de Direito Natural, pois não é justo
prejudicar nem os outros e nem a si mesmo.
Facilita-se a obtenção da prova da responsabilidade, sem se exigir a intenção, a imprudência e a negligência para serem protegidos
bens de alto interesse de todos e cuja lesão ou
destruição terá consequências não só para a
geração presente, como para a geração futura.
Nenhum dos poderes da República, ninguém,
está autorizado, moral e constitucionalmente,
a concordar ou a praticar uma transação que
acarrete a perda de chance de vida e de saúde
das gerações. (STJ - REsp 745363/PR – Rel.
Min. Luiz Fux – Publ. em 20-9-2007)

MARTINS COSTA, Judith. Comentários ao Novo
Código Civil, v. V, Tomo II: Do Inadimplemento das
Obrigações, coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Rio
de Janeiro: Forense, p. 362.
7
Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor,
as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os
lucros cessantes por efeito dela, direto e imediato, sem
prejuízo do disposto na lei processual.
6

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR MUNICIPAL – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. (...) Laudo pericial conclusivo
no sentido de que houve nexo de causalidade, o que se confirma diante do conjunto probatório, não tendo o município
se esforçado para demonstrar que agiu
adequadamente na realização do exame
causador do dano.(...) Orientação predominantemente em matéria de falha médica ou hospitalar. Aplicação da teoria da
perda de uma chance. Precedentes do STJ.
Configuração dos danos moral, estético e
material, este, no tocante ao lucro cessante. (TJ-RJ – Ap. Cív. 2008.001.20957 – Rel.
Des. Custódio Tostes – Julg. em 6-8-2008)

RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO – ATO ILÍCITO
DO EMPREGADOR – PERDA DE UMA
CHANCE – DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL. A teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance torna
indenizável a probabilidade séria de obtenção de um resultado legitimamente esperado que é obstado por ato ilícito praticado
pelo agente ofensor. Se o reclamante tinha
como justa e real a probabilidade de um
ganho salarial decorrente de sua promoção
ao cargo de supervisor de vendas da reclamada, porque aprovado em processo seletivo interno da empresa, mas viu perdida
a chance de conquistar esse resultado em
razão de ato ilícito praticado pelo empregador, quando da sua dispensa, manifestamente abusiva e ilícita, faz jus à reparação
patrimonial decorrente deste ilícito. E aqui,
independentemente dos ganhos perdidos,
o que se indeniza é o prejuízo consistente
na perda dessa oportunidade, a perda da
chance real de alcançar a promoção legitimamente esperada. (TRT-3ª Região – RO
1533-2007-112-03-00-5 – Acórdão COAD
127370 – Rel. Des. Emerson José Alves
Lage – Publ. em 2-10-2008)

Contudo, a maior crítica que se faz à referida
corrente é quanto à necessidade de prova, tendo
em vista tratar-se de espécie de dano material
que carece de prova robusta e não remota.
Entende-se, portanto, que se a perda de uma
chance for enquadrada como lucro cessante, terá
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o autor da ação que comprovar de forma inequívoca que, não fosse a existência do ato danoso,
o resultado teria se consumado, com a obtenção
da chance pretendida, o que é impossível. Ora,
se a vitória não pode ser provada e confirmada,
o mesmo ocorre em relação ao insucesso da obtenção do resultado esperado. Quanto aos lucros
incessantes, o autor deverá fazer prova não do
lucro cessante em si considerado, mas dos pressupostos e requisitos necessários para a verificação deste lucro. Já nas hipóteses de perda de uma
chance, permanece-se no campo do desconhecido, pois em tais casos, o dano final é, por definição, indemonstrável, mesmo sob o aspecto dos
pressupostos de natureza constitutiva.

3 Dano extrapatrimonial
Em muitas ocasiões a questão da existência
de uma chance séria e real foi enfrentada adequadamente pelos Tribunais. Todavia, ao decidirem
acerca das consequências da frustração da oportunidade, diversos tribunais entenderam que a vítima
somente poderia ter sofrido danos morais.
Outrossim, há vários precedentes em que
se decidiu que a perda de uma chance somente deve ser considerada como um agregador do
dano moral, refletindo, tão somente no montante da indenização.
Confira-se acórdão do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul:
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. CONCURSO PUBLICO. DESCUMPRIMENTO PELOS FISCAIS DAS NORMAS DO MANUAL DE
INSTRUÇÕES. EXTRAVIO DE PROVA.
ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. DEMONSTRADA A FALHA NA APLICAÇÃO DE PROVA PRATICA DE DATILOGRAFIA EM CONCURSO PUBLICO
PELA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS
DO MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA
FISCALIZAÇÃO, SEGUNDO AS QUAIS
DEVERIAM SER RECOLHIDAS TODAS
AS CINCO FOLHAS ENTREGUES AO
CANDIDATO, CABIA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE ESTE NÃO AS
RESTITUÍRA. NA FALTA DESTA PROVA, E DE SE PRESUMIR QUE A PROVA
RESTOU EXTRAVIADA POR CULPA
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DA ADMINISTRAÇÃO. HIPÓTESE
EM QUE RESTOU DEMONSTRADA A
VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS
COM A PERDA DA CHANCE CONCRETA DE LOGRAR APROVAÇÃO E
SER NOMEADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. VOTOS VENCIDOS. (Embargos Infringentes Nº 598164077, Primeiro
Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de
Azevedo Souza, Julgado em 06/11/1998)

Neste acórdão, o relator entendeu que o candidato sofreu séria perda da chance de ser aprovado no concurso para o cargo de escrevente,
porquanto a instituição organizadora perdeu a
sua prova de datilografia, o que importou na atribuição de nota zero na etapa e alijamento do certame. Foi o réu condenado ao pagamento, a título
de dano moral, da quantia correspondente a cinco
vencimentos do cargo pleiteado, tendo o tribunal
tão somente elevado o valor da condenação.
Nos casos de responsabilidade de advogado,
há enquadramento, também como danos morais, senão vejamos:
MANDATO – AÇÃO INDENIZATÓRIA
AJUIZADA EM FACE DA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS – LEGITIMIDADE
PASSIVA RECONHECIMENTO À LUZ
DO DISPOSTO NO ARTIGO 17 DO
ESTATUTO DE ADVOCACIA ALEGAÇÃO DO AUTOR DE CONDUTA
LESIVA NO DESEMPENHO DO MANDATO – APELO JULGADO DESERTO
NA AÇÃO OBJETO DO PATROCÍNIO
POR RECOLHIMENTO DO PREPARO
APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PERDA DA CHANCE – INDENIZAÇÃO MORAL CABÍVEL – VALOR,
CONTUDO, QUE DEVE SE ATER ÀS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER EM PARTE A DEMANDA. (TJSP,
Apelação 992.08.034322/7, rel. Francisco
Thomaz, pulicação 30.04.2010)
MANDATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. INDENIZAÇÃO
POR DANOS CAUSADOS EM VIRTUDE.
DE PERDA DE PRAZO. DANOS MORAIS
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JULGADOS PROCEDENTES. A responsabilidade do advogado é contratual e decorre
especificamente do mandato. Erros crassos
como perda de prazo para contestar, recorrer,
fazer preparo do recurso ou pleitear alguma
diligência importante são evidenciáveis objetivamente. Conjunto probatório contrário a
tese do Apelante. É certo que o fato de ter o
advogado perdido a oportunidade de recorrer
em consequência da perda de prazo caracteriza a negligência profissional. Da análise quanto à existência de nexo de causalidade entre a
conduta do Apelante e o resultado prejudicial
à Apelada resta evidente que a parte autora da
ação teve cerceado o seu direito de ver apreciado o seu recurso à sentença que julgou procedente a reclamação trabalhista, pelo ato do
seu mandatário, o qual se comprometera ao
seu fiel cumprimento, inserido que está, no
elenco de deveres e obrigações do advogado,
aquele de interpor o recurso à sentença contra
a qual irresignou-se o mandante. Houve para
a Apelada a perda de uma chance, e nisso reside o seu prejuízo. Estabelecidas a certeza de
que houve negligência do mandatário, o nexo
de causalidade e estabelecido o resultado
prejudicial demonstrado está o dano moral.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJRJ, processo 0001124-42.1994.8.19.0028,
rel. DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO, DECIMA QUARTA CAMARA CIVEL,
Julgamento: 07/10/2003)

Afirma-se que, em razão de não ter havido a
perda daquele objeto específico, e sim, da oportunidade de obtê-lo, não se pode quantificar o
dano como a diminuição ou o não acréscimo do
patrimônio, razão pela qual somente caberia a
responsabilização pelos danos morais suportados por aquela vítima da qual se retirou a chance
de atingir o objetivo final.
Suponha-se uma hipótese em que um aposentado passa mal e cai da própria altura batendo
a cabeça no chão, sendo acompanhado por sua
mulher ao hospital. Chegando lá, os médicos percebem que o paciente encontra-se embriagado e,
ao analisar seu histórico, verificam que possui
problema crônico de alcoolismo. O médico simplesmente aplica injeção de glicose no paciente
e recomenda a abstinência em relação à bebida,
liberando-o para voltar para casa, sem, contudo,

fazer qualquer exame. Dias depois, este sujeito falece em razão de um coágulo na cabeça.
Ora, se o seu acidente, ainda que gerado pela
bebida, tivesse sido levado a sério pelos médicos,
diante do fato de que o paciente bateu com a cabeça no chão, estes teriam providenciado vários exames de rotina, aqueles indispensáveis nos casos de
trauma. Com os resultados dos exames, poderia
ter sido diagnosticado o coágulo e tratado. É certo que não se pode afirmar que o paciente sobreviveria se tivesse sido o problema diagnosticado
com antecedência, mas, fato é que a sua família
perdeu a oportunidade de vê-lo tratado e curado.
Trata-se de uma chance séria e real, porquanto o
diagnóstico precoce poderia ter conduzido a uma
cirurgia ou tratamento adequado o que possibilitaria a sobrevida da vítima.
Contudo, não se há de falar, na perspectiva
da família — esposa e filhos — que houve dano
material, porquanto a família fará jus à pensão
por morte do marido. Lado outro, há patente o dano moral, gerado pela perda da chance
de sobreviver em razão do não cumprimento
do protocolo médico de submeter pacientes de
traumas a exames e observação necessária.
Trata-se de um caso hipotético que ilustra a
possibilidade de, na área médica, ser aplicada da
teoria da perte d’une chance e haver enquadramento nos danos morais. A propósito, colacionam-se
julgados acerca da responsabilidade médica:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS
MORAIS – ERRO MÉDICO – RETARDAMENTO DO PARTO QUE OCASIONOU A MORTE DE NASCITURO
– IMPERÍCIA CARACTERIZADA RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA POR
ATO DE SEUS PREPOSTOS – NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MINISTRADO À PARTURIENTE – APLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE
UMA CHANCE - Nas hipóteses de dano
decorrente de falha técnica do médico,
incide a regra do § 4º, do art. 14 do CDC,
impondo-se a solidariedade da clínica na
culpa do seu preposto. A falha na atuação do médico se evidencia, segundo a
prova dos autos, por ter deixado de realizar imediatamente a cirurgia de cesariana, fato que teve por consequência a
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morte do nascituro no final da gravidez.
Dano moral configurado pelo intenso
sofrimento da apelante, resultante da má
prestação de serviço médico-hospitalar.
Parcial provimento ao recurso. (TJRJ,
apelação
0005674-09.2008..8.19.0087,
DES. EDSON VASCONCELOS, Julgamento: 19/05/2010)
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO
MÉDICO. PERDA DE UMA CHANCE. CULPA DO MÉDICO AO ESCOLHER TERAPÊUTICA CONTRÁRIA
AO CONSENSO DA COMUNIDADE
CIENTÍFICA. DEVER DE DISPENSAR
AO PACIENTE A MELHOR TÉCNICA
E TRATAMENTO POSSÍVEL. CHANCES OBJETIVAS E SÉRIAS PERDIDAS.
ERRO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. DANO
MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR DA
INDENIZAÇÃO ADEQUADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJPR, acórdão n.
16600, 10ª câmara cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, julgamento 04/06/2009)

Não obstante diversos tribunais entendam
que se trata de espécie de danos morais, a doutrina moderna e alguns ministros do Superior
Tribunal de Justiça vêm se manifestando no sentido de se tratar de modalidade de responsabilidade civil que pode gerar, tanto danos morais,
quanto materiais, a depender do caso concreto,
consoante se verá adiante.

4 Terceira modalidade de dano
Sérgio Savi8, em brilhante obra acerca do
tema, discorre:
Como em diversas outras hipóteses mais
comuns e recorrentes no direito brasileiro, a frustração da oportunidade da
vítima pelo ofensor poderá causar a esta
danos de naturezas distintas, patrimonial
e extrapatrimonial.
Imagine-se, por exemplo, o caso de um
concursando aprovado no provão e em
todas as provas específicas, mas que se vê
ilegalmente excluído da prova oral pela

8
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Op. Cit., p. 57.

comissão examinadora do concurso. A
vítima, alegando que a atitude ilícita daquela comissão fez com que ela perdesse
a chance de fazer a prova oral e, consequentemente, de ser aprovada no concurso do qual participava, poderá requerer a
condenação ao pagamento de indenização
por danos materiais emergentes (perda da
chance) e por danos morais (a frustração
decorrente do ato ilícito).
Ou seja, não há dúvida de que, em determinados casos, a perda da chance, além
de causar um dano material, poderá, também, ser considerada um ‘agregador’ do
dano moral. O eu não se pode admitir é
considerar o dano causado pela perda
de chance como sendo um dano exclusivamente moral. Até porque, como visto
ao longo deste livro, a frustração de uma
oportunidade séria e real de incremento
no patrimônio pode causar danos de natureza patrimonial, que se enquadram como
uma subespécie de dano emergente.

O STJ, em voto condutor da Ministra Nancy
Andrighi, afirmou ser possível a indenização
tanto por danos morais quanto materiais, em
razão da perda de uma chance:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO
PELA PERDA DO PRAZO DE APELAÇÃO. TEORIA DA PERDA DA CHANCE. APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE
DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7, STJ.
APLICAÇÃO.
– A responsabilidade do advogado na condução da defesa processual de seu cliente é
de ordem contratual. Embora não responda pelo resultado, o advogado é obrigado
a aplicar toda a sua diligência habitual no
exercício do mandato.
– Ao perder, de forma negligente, o prazo
para a interposição de apelação, recurso
cabível na hipótese e desejado pelo mandante, o advogado frustra as chances de
êxito de seu cliente. Responde, portanto,
pela perda da probabilidade de sucesso
no recurso, desde que tal chance seja séria e real. Não se trata, portanto, de re-
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parar a perda de “uma simples esperança
subjetiva”, nem tampouco de conferir ao
lesado a integralidade do que esperava
ter caso obtivesse êxito ao usufruir plenamente de sua chance.
– A perda da chance se aplica tanto aos danos materiais quanto aos danos morais.
– A hipótese revela, no entanto, que os danos
materiais ora pleiteados já tinham sido objeto de ações autônomas e que o dano moral
não pode ser majorado por deficiência na
fundamentação do recurso especial.
– A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Aplicação
da Súmula 7, STJ.
– Não se conhece do Especial quando a
decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles. Súmula 283, STF.
Recurso Especial não conhecido. (REsp
1079185/MG, Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe 04/08/2009) (grifei)

Assim se manifestou a eminente Ministra:
(...) a jurisprudência, sobretudo de direito
comparado, e a doutrina passaram a cogitar da teoria da perda da chance. A aludida
teoria procura dar vazão para o intricado
problema das probabilidades, com as quais
nos deparamos no dia-a-dia, trazendo para
o campo do ilícito aquelas condutas que
minam, de forma dolosa ou culposa, as
chances, sérias e reais, de sucesso às quais
a vítima fazia jus. Não se trata, portanto, de
reparar a perda de “uma simples esperança
subjetiva”, nem tampouco de conferir ao
lesado a integralidade do que esperava ter
caso obtivesse êxito ao usufruir plenamente de sua chance (Rafael Peteffi da Silva.
Responsabilidade Civil pela Perda de uma
Chance. São Paulo: Atlas, 2007, p. 134).
É preciso ressaltar que, naturalmente, há
possibilidades e probabilidades diversas e
tal fato exige que a teoria seja vista com o
devido cuidado. No mundo das probabilidades, há um oceano de diferenças entre
uma única aposta em concurso nacional
de prognósticos, em que há milhões de
possibilidades, e um simples jogo de dado,
onde só há seis alternativas possíveis. Assim, a adoção da teoria da perda da chance
exige que o Poder Judiciário bem saiba di-

ferenciar o “improvável ” do “quase certo”,
a “probabilidade de perda” da “chance de
lucro”, para atribuir a tais fatos as consequências adequadas (REsp 965.758/RS, 3a
Turma, minha relatoria, DJe 03/09/2008).

Admitindo-se, destarte, a possibilidade de
ser gerado dano material e dano moral, em razão da subtração, pelo autor do fato, da oportunidade da vítima de atingir determinado objetivo, é que alguns entendem ser, esta teoria, uma
terceira modalidade de dano.
Não obstante todas as posições defendidas,
a doutrina e jurisprudência concordam com um
aspecto importante: a chance perdida tem que
ser séria e real, sob o argumento de que simples
esperanças subjetivas e danos meramente hipotéticos não são capazes de ensejar a responsabilidade civil pela perda de uma chance.
Sendo assim, para que seja imputado ao agente a obrigação de reparar o dano ocasionado à vítima, deve-se atentar para o caráter de certeza do
dano em análise, ou seja, se o mesmo é passível de
ensejar algum tipo de reparação civil, sendo portanto, “uma questão de grau e não de natureza”.
Sendo assim, desde que possa ser comprovado que caso não tivesse ocorrido a ação ou
omissão do agente, a vítima teria uma chance
séria e real de conseguir o resultado esperado,
fica configurada a responsabilidade civil decorrente da perda de uma chance.
Confira-se, neste sentido, brilhante julgado
do TRF da 2° Região, em que se afastou a indenização pleiteada ante a ausência da probabilidade em relação ao resultado pretendido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA DE
PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PERDA DE UMA
CHANCE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. 1 – Na origem, o Postulante
tencionou, em face da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT, ser indenizado
em R$ 500.000,00, pela perda da oportunidade de participar da competição denominada
Big Brother Brasil, porquanto houve extravio
de sua correspondência na qual encontravase o formulário de inscrição para seleção dos
participantes da competição. 2 – A teoria
da perda de uma chance, desenvolvida pela
doutrina na seara da responsabilidade civil,
exige que, para fins de reparação, a chance ou
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oportunidade de se alcançar um determinado benefício deve revelar a qualidade de ser
séria e real. Requer-se, também, que, a partir
de um juízo de probabilidade, a chance de se
obter resultados favoráveis se mostre concreta, e não meramente hipotética ou imaginária. Ou seja, a probabilidade da chance de se
alcançar o benefício deve se mostrar significativa. 3 – No caso dos presentes autos, porém, o alcance da situação favorável esperada
pelo Autor, no citado concurso, não se mostrou com probabilidade significativamente
relevante, de modo que não se pode falar,
concretamente, em prejuízos indenizáveis.
Nesse contexto, não havendo dano juridicamente relevante, inexiste, também, responsabilidade civil. 4 – Sentença confirmada.
Apelo desprovido. (TRF 2 Região, Apelação
Civel – 386135, Sétima Turma Especializada,
DJU – Data: 15/01/2009)

5 Conclusão
A Teoria da Responsabilidade Civil por Perda de Uma Chance, decorrente do direito francês
(perte d’une chance) vem sendo amplamente adotada pelo direito brasileiro, tendo ganhado, com o
tempo, grande destaque e maiores proporções.
Diante do art. 403, do Código Civil, quando é
subtraída da vítima a oportunidade de obter algum
objeto desejado — seja a cura de uma doença, seja
o provimento jurisdicional, promoção na carreira
ou aprovação em concurso público — impõe-se a
indenização pelos danos suportados.
Ocorre que, dividem-se os estudiosos sobre
o tema, acerca da natureza jurídica deste dano, se
dano material, na modalidade lucro cessante ou
dano emergente, ou se dano moral, sendo certo
que há entendimento, inclusive, no sentido de
que seja uma terceira modalidade de dano.
Não se olvida, destarte, da importância da fixação da natureza jurídica do referido instituto, a
fim de que seja determinado o regime jurídico a ser
aplicado e fixados os efeitos que serão irradiados.
Contudo, por uma análise detida dos casos
concretos que foram levados à discussão nos
Tribunais, verifica-se a perfeita possibilidade de
que haja caracterização de ambos os danos: extra ou patrimonial, em razão da mesma situação
de perda de uma chance.
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O que se deve ter em mente, portanto, é que,
o dano causado pela subtração da oportunidade
deve ser indenizado — seja ele moral, patrimonial ou tertium genus — desde que se comprove que a chance perdida era séria e real, ou seja,
provável de acontecer, sob pena de banalização
da reparação de danos.
Outrossim, a tarefa de quantificar o montante devido, sempre penosa, deve levar em consideração aquilo que se deixou de alcançar —
não necessariamente com valor correspondente
— e, igualmente, a frustração moral, por ter sido
privado de alcançar referido propósito.
Por fim, a própria evolução da responsabilidade civil impõe o acolhimento da teoria, uma
vez que, por força dos princípios constitucionais, a vítima de um dano injusto passou a ser
o foco da atenção do julgador. Na maioria dos
casos, aquele que perdeu uma chance séria de
obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo
será considerado vítima de um dano injusto e,
por este motivo, deverá ser indenizado.
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Considerações a respeito da súmula vinculante
n. 3 do Supremo Tribunal Federal
Juíza federal substituta Ariane da Silva Oliveira

1 Introdução
A estabilidade das relações jurídicas é tema
que desperta o interesse da comunidade jurídica
e dá azo a inúmeras contendas processuais, sobretudo em se tratando de questões com repercussão
financeira desfavorável ao particular.
Conquanto seja certo que o Poder Público
tem o poder-dever de anular seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, e
de revogá-los por critérios de conveniência e
oportunidade, a ele se opõem os princípios
da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da
proteção da confiança.
Do universo de situações possíveis, será objeto do presente estudo o conteúdo da súmula
vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal,
publicada no DJe de 10/08/2007, e os necessários temperamentos que haverão de ser dados à
sua aplicação em face das recentes decisões proferidas em setembro de 2010 pela própria Suprema Corte em sede dos MS n. 25.116 e 25.403,
ambos do Distrito Federal.
Conforme será adiante pormenorizado, a
citada súmula versa a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa no âmbito dos processos que se desenvolvem perante
o Tribunal de Contas da União e que venham
a repercutir no patrimônio jurídico do particular, suprimindo-lhe vantagens. A exceção à regra consistiria, segundo o texto normativo, na
ausência de imposição de audição do interessado nas hipóteses de apreciação de atos concessórios de aposentadorias, reformas e pensões.
Mas são justamente essas exceções que estão
passando a ser mitigadas.

2 Disciplina normativa da súmula
vinculante
A sistemática da súmula vinculante foi introduzida no direito brasileiro com a promulgação da

Emenda Constitucional n. 45/2004, que promoveu
a chamada Reforma do Poder Judiciário.
Segundo a dicção do art. 103-A da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei
n. 11.417/2006, “o Supremo Tribunal Federal
poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional,
aprovar súmula que, a partir de sua publicação
na imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário
e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”.
A súmula vinculante tem por objetivo —
conforme registrado no texto constitucional
e reiterado pela lei — a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas,
acerca das quais haja controvérsia atual entre
órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança
jurídica e relevante multiplicação de processos
sobre questão idêntica.
A efetividade da súmula vinculante é assegurada pela própria norma constitucional, que a
aparelhou de instrumento célere ao pronto restabelecimento de sua autoridade, ao acentuar que
“do ato administrativo ou decisão judicial que
contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação1 ao Supremo
Tribunal Federal que, julgando-a procedente,
anulará o ato administrativo ou cassará a decisão
judicial reclamada, e determinará que outra seja
proferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso” (CF/88, art. 103-A, § 3º).
1

A disciplina normativa da reclamação está na Lei n.
8.038/90 (artigos 13 a 18) e no Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal.
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3 A súmula vinculante n. 3 do STF e os
MS n. 25.116/DF e 25.403/DF
Dada a importância da matéria e a existência de
intenso debate jurisprudencial, a questão constitucional alusiva à necessidade de observância das garantias do contraditório e da ampla defesa (CF/88,
art. LV2) no âmbito do processo administrativo
desenvolvido no Tribunal de Contas da União, em
especial na sua prerrogativa constitucional de apreciação dos atos de admissão, aposentadorias, reformas e pensões (CF/88, art. 71, III), justificou a edição de uma das súmulas vinculantes ora vigentes.
A súmula vinculante n. 3 do STF preconiza
que “nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a
ampla defesa quando da decisão puder resultar
anulação ou revogação de ato administrativo
que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial
de aposentadoria, reforma e pensão”.
Como é cediço, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e
pelo sistema de controle interno de cada Poder
(CF/88, art. 70, caput).
No exercício do citado controle externo, o
Congresso Nacional conta com o auxílio do Tribunal de Contas da União, a quem compete, entre outros, julgar as contas prestadas por qualquer
gestor e as contas apresentadas por aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário federal (CF/88,
art. 71, II), bem como apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal,
a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para
cargo de provimento em comissão, como também
a legalidade das concessões de aposentadorias, re2
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“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

formas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato
concessório (CF/88, art. 71, III).
Diante do caráter vinculante da súmula em
apreço, não mais subsiste controvérsia relevante no tocante à necessidade de observância do
devido processo legal, com os consectários do
contraditório e da ampla defesa, nos processos
administrativos cujas decisões possam resultar
anulação ou revogação de ato administrativo
que beneficie o interessado. Entretanto, a ressalva contida no texto da súmula, consubstanciada
na desnecessidade de oitiva do interessado nos
processos de apreciação da legalidade de ato inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, acabou sendo abalada por recente decisão do STF,
ao apreciar os Mandados de Segurança n. 25116/
DF e 25.403/DF, rel. Min. Ayres Britto3.
Com efeito, ao julgar os mencionados writs,
cuja pretensão era anular acórdão do TCU que
negara registro a ato inicial de aposentadoria e
pensão dos impetrantes, o Supremo Tribunal
Federal, por maioria de votos, concedeu a segurança para anular o acórdão da Corte de Contas
para o fim de se lhes assegurar a oportunidade
do uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
No primeiro caso, a Corte de Contas negara
registro a ato de aposentadoria especial de professor — outorgada ao impetrante — por considerar indevido o cômputo de serviço prestado sem
contrato formal e sem o recolhimento das contribuições previdenciárias pertinentes. No segundo,
questionava-se legalidade do ato de cancelamento de pensão especial concedida à impetrante.
Não obstante tenha admitido o fato de que
as relações jurídicas estabelecidas nas hipóteses
vertentes travaram-se entre o TCU e a Administração Pública — a implicar, em princípio, a
desnecessidade de audição da parte diretamente
interessada —, o STF entendeu, em virtude do
longo decurso de tempo da percepção da aposentadoria e da pensão até a negativa do registro (cinco anos e oito meses, no primeiro caso,
e mais de dez anos, no segundo), haver direito
3

Vide Informativos STF n. 599 e 600.
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líquido e certo dos impetrantes de exercitarem
as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Para tanto, destacou-se a imprescindibilidade de se fixar um tempo médio razoável a ser a
ser aplicado aos processos de contas cujo objeto
seja o exame da legalidade dos atos concessivos
de aposentadorias, reformas e pensões, em homenagem aos princípios da segurança jurídica,
da boa fé objetiva e da proteção da confiança.
Deveras, os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático
de Direito, mostram-se impregnados de elevado
conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se
sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito
público (RTJ 191/922, Rel. p/ o acórdão Min.
Gilmar Mendes), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do
Estado (os Tribunais de Contas, inclusive), para
que se preservem, desse modo, situações administrativas já consolidadas no passado.
É importante referir, neste ponto, em face de
sua extrema pertinência, a aguda observação de J.
J. Gomes Canotilho: “Estes dois princípios — segurança jurídica e protecção da confiança — andam estreitamente associados a ponto de alguns
autores considerarem o princípio da protecção de
confiança como um subprincípio ou como uma
dimensão específica da segurança jurídica. Em
geral, considera-se que a segurança jurídica está
conexionada com elementos objectivos da ordem
jurídica — garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito — enquanto a protecção da confiança se prende mais
com as componentes subjectivas da segurança,
designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos
dos actos dos poderes públicos. A segurança e a
protecção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência
dos actos do poder; (2) de forma que em relação a
eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas
disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos
seus próprios actos. Deduz-se já que os postulados
da segurança jurídica e da protecção da confiança

são exigíveis perante ‘qualquer acto’ de ‘qualquer
poder’ — legislativo, executivo e judicial”4:
Observe-se que o Supremo Tribunal Federal,
a quem compete dar a última palavra em matéria
de direitos e garantias fundamentais do indivíduo,
reputou, em homenagem aos princípios acima listados, haver apenas direito líquido e certo à audição do interessado e, não, à manutenção dos efeitos do ato ilegal, a despeito do decurso do tempo.
Sobre o conteúdo jurídico do direito de defesa, adverte o Ministro Gilmar Mendes que “apreciando o chamado ‘Anspruch auf rechtliches Gehör’
(pretensão à tutela jurídica) no direito alemão, assinala o Bundesverfassungsgericht que essa pretensão envolve não só o direito de manifestação e o
direito de informação sobre o objeto do processo,
mas também o direito de ver os seus argumentos
contemplados pelo órgão incumbido de julgar (Cf.
Decisão da Corte Constitucional alemã – BVerfGE
70, 288-293; sobre o assunto, ver, também, Pieroth
e Schlink, Grundrechte – Staatsrecht II, Heidelberg,
1988, p. 281; Battis, Ulrich, Gusy, Christoph, Einführung in das Staatsrecht, 3ª edição, Heidelberg,
1991, p. 363-364). Daí afirmar-se, correntemente,
que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde
exatamente à garantia consagrada no art. 5º, LV, da
Constituição, contém os seguintes direitos: 1) direito de informação (Recht auf Information), que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária dos
atos praticados no processo e sobre os elementos
dele constantes; 2) direito de manifestação (Recht
auf Äusserung), que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito
sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do
processo; 3) direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung), que exige do
julgador capacidade, apreensão e isenção de ânimo
(Aufnahmefähigkeit und Aufnahmebereitschaft)
para contemplar as razões apresentadas (Cf.Pieroth
e Schlink, Grundrechte -Staatsrecht II, Heidelberg,
1988, p. 281; Battis e Gusy, Einführung in das Staatsrecht, Heidelberg, 1991, p. 363-364; Ver, também, Dürig/Assmann, in: Maunz-Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 103, vol IV, no 85-99). Sobre
4

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1998, p. 250.
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o direito de ver os seus argumentos contemplados
pelo órgão julgador (Recht auf Berücksichtigung),
que corresponde, obviamente, ao dever do juiz ou
da Administração de a eles conferir atenção (Beachtenspflicht), pode-se afirmar que envolve não só
o dever de tomar conhecimento (Kenntnisnahmepflicht), como também o de considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas (Erwägungspflicht)
(Cf. Dürig/Assmann, in: Maunz-Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 103, vol. IV, no 97). É da obrigação de considerar as razões apresentadas que deriva o dever de fundamentar as decisões (Decisão da
Corte Constitucional – BVerfGE 11, 218 (218); Cf.
Dürig/Assmann, in: Maunz-Dürig, GrundgesetzKommentar, Art. 103, vol. IV, no 97)”5.
Colhe-se, pois, que não basta a observância
formal de tais princípios, senão a aplicação do
devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, em sua acepção
mais ampla, que corresponde ao devido processo legal substantivo ou material.

4 Prazo para atuação da Corte de Contas
Não há no ordenamento jurídico brasileiro
a fixação de um prazo dentro do qual deverá o
Tribunal de Contas da União proceder à apreciação da legalidade dos atos concessórios de
aposentadorias, reformas e pensões.
O silêncio eloquente denota a opção sistêmica
pela supremacia do interesse público e pela preservação do patrimônio público em detrimento
dos interesses dos particulares, inclusive do princípio da segurança jurídica (estabilidade das relações jurídicas), sempre que for posteriormente
constatada a ocorrência de vício gerador de efeitos
financeiros em prejuízo da Fazenda Pública.
Também não se poderia falar em decadência
contra a Fazenda Pública, haja vista que somente
com a atuação da Cortes de Contas é que se aperfeiçoa o ato administrativo, o qual, quanto à formação da vontade, classifica-se como ato complexo.
Ato complexo, na lição de Dirley da Cunha
Júnior, “é ato que resulta da soma de vontades
expressadas por mais de um órgão ou agente
5
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Voto-vista do Ministro Gilmar Mendes no MS 24268/
MG (vide Informativo STF n. 343).

público. Todas as vontades exprimidas são principais para a formação do ato, não havendo falar
em vontade acessória”6.
A decadência, segundo célebre distinção feita
por Agnelo Amorim Filho, opera a extinção dos
direitos não exercitados dentro dos prazos fixados.
Logo, “os únicos direitos para os quais podem ser
fixados prazos de decadência são os direitos potestativos e, assim, as únicas ações ligadas ao instituto da decadência são as ações constitutivas que
têm prazo especial de exercício fixado em lei”7. No
mesmo sentido, Bandeira De Mello, esclarece que
a decadência “é a perda do próprio direito, em si
mesmo, por não utilizá-lo no prazo previsto para
o seu exercício, evento, este, que sucede quando a
única forma de expressão do direito coincide conaturalmente com o direito de ação”8.
Após examinar os prazos existentes no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive o teor do
art. 549 da Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, o Supremo Tribunal Federal deliberou por adotar o referencial de 5 (cinco) anos
para a apreciação da legalidade do ato concessório de aposentadorias, pensões e reformas. Contudo, a inobservância do prazo não implica a decadência do direito de anular o ato, em razão de se
cuidar de ato administrativo complexo que só se
aperfeiçoa com registro perante o TCU, mas tãosomente impõe a necessidade de observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
6

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Administrativo. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 90.

AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as
ações imprescritíveis. Revista Forense, 193, 1961, p. 26.
8
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13ª ed. rev., atual. e ampl. São
Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 202-203.
9
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis
para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada
má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do
primeiro pagamento. § 2o Considera-se exercício do
direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
7
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Daí resulta que, embora não revogada, a súmula vinculante n. 3 do STF deve sofrer temperamentos em sua interpretação, de sorte a distinguir três situações jurídicas:
I) processo administrativo instaurado no âmbito do TCU cuja decisão possa importar
em anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, exceto a
apreciação, para fins de registro, do ato de
concessão de aposentadorias, reformas ou
pensões: observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
II) processo administrativo para apreciação,
para fins de registro, do ato de concessão
de aposentadorias, reformas ou pensões,
ressalvadas as melhorias posteriores que
não alterem o fundamento legal do ato
concessório, desde que não decorrido o
prazo de cinco anos da sua prática: desnecessidade de audição do interessado;
III) processo administrativo para apreciação,
para fins de registro, do ato de concessão de
aposentadorias, reformas ou pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não
alterem o fundamento legal do ato concessório, após o decurso do prazo quinquenal:
observância das garantias constitucionais
do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se, portanto, com bastante nitidez, que foi mantida a preocupação política
e a pragmática de dotar o TCU de condições
de aferir a legalidade dos atos concessórios de
aposentadorias, reformas e pensões, suprimindo aqueles acoimados de ilegais. Partiu-se da
premissa de que a audição do interessado em
todos os casos importaria em grave engessamento da atuação da Corte de Contas e esvaziamento de sua função institucional. O que fez
o STF foi somente estabelecer um parâmetro
dentro do qual pode o TCU atuar com maior
eficiência, sem a adoção das providências de
inquirição do interessado, que, na maioria das
vezes, acabam por estender ou mesmo eternizar o pagamento de prestação ou rubrica ilegal. É preciso, porém, que o Poder Judiciário
se mantenha alerta, com vistas a evitar que, em
favor do pragmatismo, não sejam sacrificados
direitos e garantias fundamentais.

5 Conclusão
Com o julgamento dos Mandados de Segurança n. 25116/DF e 25.403/DF, o Supremo Tribunal Federal mitigou a abrangência da súmula
vinculante n. 3, ao exigir a observância do contraditório e da ampla defesa nos processos que
versem a legalidade do ato concessório de aposentadorias, reformas e pensões, uma vez ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos da concessão
da prestação pelo órgão de origem.
Com isso, pretendeu-se homenagear, em
parte, os princípios da segurança jurídica, da
boa fé objetiva e da proteção da confiança, evitando que o beneficiário seja surpreendido com
o corte abrupto de parte ou da totalidade de seus
proventos, quando já habituado, em virtude do
longo decurso do tempo, com aquela receita.
Em decorrência da supremacia do interesse
público sobre o particular, não se chancelou a
perpetuação do ato ilegal; garantiu-se, apenas, o
direito de audição do interessado (direito de defesa), que, para ter a eficácia que se buscou estabelecer, deve obedecer às seguintes balizas: I) direito de informação, que obriga o órgão julgador
a informar à parte contrária dos atos praticados
no processo e sobre os elementos dele constantes; II) direito de manifestação, que assegura ao
defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e
jurídicos constantes do processo; III) direito de
ver seus argumentos considerados, que exige do
julgador capacidade, apreensão e isenção de ânimo, para contemplar as razões apresentadas.
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Contratos por escopo: recebimento do objeto contratado mesmo
depois de findo o prazo de execução
Juiz federal substituto Atanair Nasser Ribeiro Lopes

A aplicação de penalidade ou o uso das chamadas cláusulas penais dos contratos muitas
vezes não representa escolha apropriada para
o alcance ou para a preservação dos interesses
da Administração, que necessita daquele objeto
contratado com vistas à concretização de interesses maiores e mais relevantes. Rescindir o pacto
não será solução adequada quando se vislumbre
a possibilidade de seu cumprimento ainda que
com mora, porquanto o rompimento sujeitará
o ente público a novo procedimento complexo
e demorado de licitação, além de impor riscos e
perecimentos aos interesses almejados.
Pense no edifício que dava mostras de profunda precariedade, cujas reformas se faziam
imprescindíveis até mesmo para superar a infiltração por águas pluviais; no elevador que era
essencial para viabilizar que pessoas portadoras
de necessidades especiais, com dificuldade de
locomoção, tivessem acesso aos diversos níveis
da repartição pública e, com isso, pudessem
exercer sua cidadania, reclamar direitos e defender a sua liberdade; nos equipamentos pretendidos, scanners de geração moderna e avançada, que proporcionariam um salto de evolução
com reflexos favoráveis para o meio ambiente,
para a otimização e agilidade do serviço, bem
como para acompanhamento da tendência de
virtualização de processos judiciais ou administrativos verificada nos mais diversos órgãos e
departamentos no mundo.
Nessas três hipóteses assinaladas, para celebração de um contrato que viabilize a prestação
do serviço ou a aquisição do produto, a Administração Pública deverá se valer de um longo e
complexo procedimento licitatório — composto
de fase interna e de fase externa, cada qual com
desdobramentos formais e burocráticos —, que
culminará na formação de um contrato com o
prestador ou fornecedor. Imagine se essa empresa ou profissional contratado ao final do procedimento para concretização do objeto almejado

pela Administração, com ou sem motivos, não
consiga cumpri-lo no prazo estipulado1. Um
transtorno inevitável e cada vez mais comum no
cotidiano da Administração, com recidivas não
raras na Administração do Foro Judicial.
O que se discute no presente estudo refere-se justamente à execução dos contratos por
escopo ou também conhecidos como contratos por objeto, que se diferenciam dos contratos de fornecimento pelo fato de se exaurirem
com a prestação de serviço específico ou com a
entrega de objeto determinado, não sendo de
sua essência o prazo estipulado. Como adverte
Hely Lopes Meirelles2:
A extinção do contrato pela conclusão de
seu objeto é a regra, ocorrendo de pleno
direito quando as partes cumprem integralmente suas prestações contratuais, ou
seja, a realização do objeto do ajuste por
uma delas e o pagamento do preço pela
outra. Concluído o objeto do contrato, segue-se sua entrega, pelo contratado, e recebimento, pela Administração, median-

Um procedimento licitatório para contratação de obras,
ainda que de reformas, leva no mínimo 120 dias para
conclusão, considerando as fases interna e externa. Em
regra, os diversos órgãos públicos não contam com engenheiros próprios capazes de formularem desde logo o
projeto básico executivo da obra ou reforma, o que força
com que o administrador tenha que promover um procedimento licitatório anterior para contratação de empresa ou profissional que o elabore. Somente após será
possível novo procedimento licitatório para a execução
da obra ou reforma. Se considerar um tempo razoável de
execução como sendo de 60 dias — levando em conta os
procedimentos burocráticos e formais de recebimento
do serviço —, a Administração terá gasto seis meses para
concluir um único serviço de reforma. Se o contratado
não consegue cumprir o pacto nesse prazo e o administrador optar por rescindi-lo, deve considerar que novo
serviço levará mais quatro ou seis meses para ser concluído, já que novo procedimento licitatório deverá ser feito.
2
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 1995, pg. 216.
1
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te termo ou simples recibo, como vimos
acima. O recebimento definitivo importa
o reconhecimento da conclusão do objeto
do contrato, operando sua extinção.
A extinção do contrato pelo término de
seu prazo é a regra nos ajustes por tempo
determinado, nos quais o prazo é de eficácia do negócio jurídico contratado, de
modo que, uma vez expirado, extinguese o contrato, qualquer que seja a fase de
execução de seu objeto, como ocorre na
concessão de serviço público.

Os contratos se sujeitam aos fatos humanos
e aos fenômenos da natureza, não sendo incomuns as hipóteses em que se verificam casos
fortuitos ou de força maior durante sua execução. É uma ponte que cai, a maré que sobe
mais do que o normal, as greves de servidores
ou nos serviços intermediários e também os
impedimentos que muitas vezes o próprio Estado cria — conhecidos como fato do príncipe,
porquanto decorrentes do seu poder de império sobre os particulares. Quando o prazo é da
essência do contrato, como nos casos de fornecimento contínuo, o seu término sem o exaurimento idealizado não constitui elemento que
enseje maiores debates, já que naquele período
obstaculizado não há mais como se promover o
fornecimento interrompido. O grande debate se
abre nos contratos por escopo, em que o objeto
almejado pode ser entregue ou o serviço prestado mesmo depois do prazo estipulado. Naquelas
três hipóteses assinaladas, a reforma poderá ser
executada e o elevador e os scanners poderão ser
entregues mesmo depois de findo o prazo combinado? O problema que se verifica no contexto
do Direito Administrativo consiste em resolver
se o contrato se extingue, nesses casos, com o
mero exaurimento do prazo, que é um entendimento polêmico que foi adotado em alguns
arestos do Tribunal de Contas da União.
A esse propósito, no voto do ministro
Marcos Bemquerer, proferido no Acórdão
1588/2003, argumentou-se que a prorrogação
automática do prazo contratual, naquelas hipóteses de caso fortuito ou força maior, não possui
o condão de suprir a forma requerida para o ato
da prorrogação do contrato, que é a celebração

do termo aditivo. Por assim dizer, criou-se arraigada celeuma a respeito da prorrogação dos
prazos e da prorrogação dos contratos, a ponto de prescrever-se que o contrato com prazo
vencido e não formalmente aditado por termo
contratual estaria automaticamente rescindido.
Eis o axioma ponderado pelo nobre ministro da
Corte de Contas a respeito da questão: “[...] a
Lei criaria um paradoxo: o contrato (principal)
com prazo de vigência extinto e o cronograma
de execução (acessório) prorrogado”.
Seguiu-se daí em diante um entendimento
que vem causando profundas incertezas para
o administrador público, com reflexos negativos inevitáveis para o erário. Pouco a pouco as
ações judiciais a respeito do tema começam a
assoberbar o Judiciário e os entes federais vêm
arcando com altos valores a título de indenizações e sucumbência, sem mencionar os danos decorrentes do perecimento de interesses
relevantes da Administração.
Para compreender melhor a questão, no que
tange à prorrogação do prazo para entrega do
objeto contratado, especificamente nestes contratos por escopo, o art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93
dispõe claramente cuidar-se de prorrogação
automática da execução do cronograma por
tempo igual ao que gerou o impedimento de
normal desenvolvimento dos trabalhos. Não se
trata de alteração do contrato, como é regido
no art. 65 da mesma lei, mas sim de aferição de
motivo que justifique a prorrogação do prazo
de execução, tal como alinhado nos incisos do §
1º do art. 57 da Lei de Licitações. A lei é clara ao
dispor sobre a prorrogação automática do prazo de execução, não havendo que se falar em
assinatura de termo aditivo no prazo de suposta
vigência do contrato original.
O entendimento sufragado pela Corte de
Contas inverte o comando legal e labora contrariamente à lógica e à razoabilidade. Estipulouse rescisão automática dos contratos com o fim
do prazo de execução previsto, ignorando-se
as regras pertinentes à mora e também aquelas
que prescrevem a prorrogação automática do
prazo de execução nos casos de obstáculos. E a
polêmica foi mais além, quando desabrochou a
dúvida sobre o recebimento de objetos prontos
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para serem entregues, mas cujo prazo de execução exauriu sem culpa do contratado e sem que
houvesse tempo de providenciar o termo aditivo
proclamado nos arestos do Tribunal de Contas.
Somente a inexecução injustificada dos
contratos é que resulta na sua rescisão, sendo
que, nessa hipótese (inciso I do art. 78 da Lei
8.666/93), a consequência não é o abandono do
objeto contratado, mas a sua assunção imediata
pela Administração, conforme art. 80, inciso I,
da Lei de Licitações, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta
ou indireta (§ 1º). Veja que o art. 86 da Lei estipula a multa por mora no cumprimento do prazo estipulado, de tal sorte que não é obrigada a
Administração a simplesmente rescindir o contrato com tal característica (entrega de coisa ou
realização de serviço específico).
É que a vigência do contrato por escopo vai
até a execução do que ficou acordado, como é,
aliás, lição elementar do direito contratual. A vigência por prazo específico é atribuída aos contratos de prestações sucessivas ou que tenham
execução de forma contínua, como são exemplos as locações e o fornecimento contínuo e
programado de materiais de consumo, combustível etc. O que talvez tenha gerado tantas controvérsias foi a confusão entre vigência e prazo
de entrega ou execução, de tal sorte que um prazo para que o contratado conclua um serviço específico não pode ser considerado como o prazo
de vigência daquele contrato.
Hely Lopes Meirelles3 bem assevera no sentido de que:
[...] prorrogação do contrato não se confunde com prorrogação dos prazos para
a execução de seu objeto. Na primeira, o
contrato é prorrogado, enquanto que, na
segunda, há somente a prorrogação dos
prazos de início, de etapas de execução,
de conclusão ou de entrega. Nestes casos,
a prorrogação é condicionada aos motivos
constantes do §1º do art. 57.

Interessante observar, como regra especial
dos contratos administrativos, que sua du3
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MEIRELLES, Hely Lopes. Obra citada, pg. 218.

ração fica adstrita à vigência dos respectivos
créditos orçamentários, com as exceções prescritas no art. 57 da Lei 8.666/93. A esse respeito, interessante colacionar esclarecimentos do
próprio Tribunal de Contas da União (Decisão 451/2000 – Plenário):
6.3.2. As justificativas para o questionamento “b” da audiência (itens 6.2.2 e 6.2.3
retro) revelam, s.m.j., interpretação errônea da legislação nacional sobre as normas
gerais de orçamento e finanças públicas,
particularmente as instituídas pela Lei n.º
4.320/64, que dispõe no seu preâmbulo
Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, amparadas
tais normas pelos arts. 22, inc. XXVII, e
24, inc. I e II e §§ 1º e 4º, da Constituição
Federal. Parecem ignoradas as seguintes
disposições da citada Lei:
art. 35 – Pertencem ao exercício financeiro:
I – as receitas nele arrecadadas; e
II – as despesas nele legalmente empenhadas.
art. 36 – Consideram-se Restos a Pagar as
despesas empenhadas mas não pagas até
31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.
6.3.3. Logo, o regime de exercício ou de
competência, e não o de caixa, para as
despesas públicas dos entes federativos e o
instituto Restos a Pagar garantem a plena
execução dos contratos além da data final
do ano civil para pagamento de despesas
empenhadas, mesmo que não processadas
(liquidadas). Daí que a vigência dos créditos orçamentários a que se refere o caput
da Lei n.º 8.666/93 refere-se ao exercício
financeiro e não ao ano civil, ou seja, a Lei
das Licitações circunscreveu a duração dos
contratos aos respectivos exercícios financeiros, ou seja, à execução (duração, vigência) dos respectivos orçamentos. Assim, os
créditos orçamentários referem-se a um
dado ano civil, e a sua utilização/reserva
é dada necessariamente no mesmo ano civil a que se refere (Empenho), podendo a
sua liquidação financeira, pelo regime de
competência da despesa pública, dar-se no
ano seguinte (Restos a Pagar).
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Como se percebe no aresto colacionado, a
própria Corte de Contas já prescreveu o entendimento de que os contratos têm vigência enquanto perdurarem os créditos orçamentários
que lhes dão subsídios. Não há na Lei 8.666/93
qualquer preceito que disponha sobre a “vigência” genérica dos contratos administrativos, ou
que impeça a aplicação da prorrogação disposta
no § 5º do art. 79, que fala da prorrogação automática dos prazos. Dessa feita, com a devida
vênia, inexiste a hipótese de rescisão automática
do contrato por escopo pelo mero exaurimento
do prazo de entrega do objeto, assim como inexiste prescrição de elaboração de termo aditivo
em tais hipóteses de prorrogação automática
dos prazos de execução.
Marcelo Correia4 sustenta com propriedade:

cação das sanções contratuais, por, eventualmente, não ter entregue as obras concluídas dentro do lapso de tempo estipulado
— obviamente, apenas se responsabiliza a
contratada se tiver dado causa ao fato que
impediu o cumprimento do prazo.
Assim, os prazos previstos nos contratos
por objeto são prazos moratórios, o que significa dizer que a expiração dos mesmos não
extingue o ajuste. É que nos contratos que
se extinguem pela conclusão do seu objeto,
a prorrogação independe de aditivo ou de
nova licitação, porque, embora ultrapassado o prazo, o contrato continua em execução
até que seja entregue o objeto ou rescindida
a avença, por uma das hipóteses legais.
De se concluir, então, que no contrato de
obras, ao revés de ser limite inexorável a
pôr fim à relação contratual, o prazo opera
como obrigação temporal para a entrega da
obra, ou seja: é o período em que, findo, deverá o contratado entregar o objeto, sob pena
de operar-se sua mora (por óbvio, se culpa
sua houver). Não é, pois, prazo extintivo,
mas obrigação temporal para a entrega da
obra, sob pena de se aplicar sanção ao contratado inadimplente — sanção que pode
subsumir-se, inclusive, na rescisão do contrato, embora, evidentemente, a inadimplência
do contratado no cumprimento dos prazos
pode ser causa para rescisão, nos termos do
art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93.

Os efeitos do término do prazo em cada
espécie são obviamente diferentes porque,
nessas duas modalidades contratuais, o lapso temporal desempenha função bastante
distinta. No contrato de empreitada, o prazo contratualmente estabelecido não serve
à definição do objeto, mas apenas à demarcação do tempo concedido ao contratado
para a sua entrega. No contrato de vigilância, o prazo contratual define a própria extensão e valor do objeto (ex.: prestação do
serviço de vigilância por seis meses).
Isto posto, nos contratos que se extinguem
pela conclusão de seu objeto (contratos
por objeto), o vencimento do prazo não
provoca, per si, a conclusão automática
do contrato, tal como ocorre nos contratos
por prazo, nos quais, ao término do prazo,
está entregue o objeto — “oferecimento dos
serviços pelo período determinado” — e finalizado o contrato.

Luciano Ferraz5, em esclarecedor parecer
sobre o tema, desta forma asseverou:
Os contratos de obra pública são contratos
de resultado – o que interessa é o resultado
final, servindo a cláusula que fixa o prazo
de execução como limite para a entrega do
objeto, sem que o contratado sofra sanções
contratuais. O dies a quo do prazo contratual, geralmente é contemporâneo à formalização do ajuste, mas é possível que o
negócio esteja submetido a condição futura

Nos contratos por objeto, alcançado o prazo, há de se averiguar se foi efetivamente
entregue o objeto pactuado, suscitando-se,
então, o exame da ocorrência ou não de
mora da contratada no cumprimento de
suas obrigações, com a consequente apli5

4

CORREIA, Marcelo. O prazo de vigência dos contratos
administrativos de execução de obras. Jus Navigandi,
Teresina, ano 10, n. 1101, 7 jul. 2006. Disponível em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8611.

FERRAZ, Luciano. Contrato Administrativo – Possibilidade de retomado, prorrogação ou renovação do ajuste –
Manutenção do Equilíbrio econômico-financeiro inicial
– Atenção às exigências da lei de responsabilidade fiscal.
Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualizações Jurídica, n. 14, junho-agosto, 2002, pg. 7.

31

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

(suspensiva), que impeça seja ele imediatamente iniciado. (...) A inércia da Administração em dar ordem de serviço para o
começo da obra, motivada pela escassez de
recursos financeiros, inviabilizou o início da
vigência do contrato. Se o prazo de vigência
está paralisado por ato omissivo da Administração, é de se entender que o contrato
continua em vigor e pode ser executado.

Emérito comentador da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, Jessé Torres Pereira
Júnior6 fornece concludente lição concernente
à matéria:
Em verdade, o § 5o destina-se à preservação
do contrato em casos de impedimento, paralisação ou sustação temporária de sua execução, fato que não leva, necessariamente, à
rescisão, nem pode ser considerado, a rigor,
hipótese de inexecução porque contratante
e contratado mantêm a disposição de dar
cumprimento ao avençado, temporariamente obstaculizado. Tais impedimentos,
paralisação e sustação correspondem às situações descritas nos incisos XIV, XV e XVI
do art. 78, em que a execução do contrato
enfrenta vicissitudes decorrentes de fatos
da Administração que podem ser transitórios, daí a lei prover solução que representa alternativa à rescisão, com a cautela de
impor-lhe limite temporal; prorroga-se o
cronograma por tempo igual àquele previsto; esgotado tal prazo, que duplica o tempo
originariamente estabelecido para a execução, estará o contratado liberado do esforço de salvação do contrato e promoverá as
medidas tendentes à sua rescisão. Note-se
que a prorrogação aqui versada dispensa
previsão editalícia ou contratual, ocorrendo
“automaticamente”, em face do impedimento, de paralisação ou da sustação, isto é,
sem depender de ato da Administração ou
de requerimento do contratado.

Colhe-se ainda do escólio de Marcelo Correia, em perfeita sintonia com o aqui tratado, a
seguinte ponderação:
Aliás, esta hipótese de ajustamento do
cronograma executório aos fatos supervenientes alheios ao contratado era expressamente acolhida pelo art. 47, § 1o, “3”,
do Decreto-Lei n.º 2.300/86, admitindo a
prorrogação dos prazos de início, de etapas
de execução, de conclusão e de entrega inclusive na hipótese de interrupção dos trabalhos por ordem da Administração.
A Lei Federal n.º 8.666/93, revogando o
precedente estatuto das contratações administrativas, veio a contemplar esta hipótese, desta feita expressamente se referindo à prorrogação automática, por igual
tempo (ou seja, devolução do prazo) do
cronograma de execução, quando superveniente paralisação do contrato por ordem
do Poder Público.
[...]
Segundo os ditames destas normas, sendo provisória a paralisação, as partes, se
mantiverem interesse em seguir o que
fora contratualmente acertado, podem
prossegui-lo, assim que ultrapassados os
fatos que impediram o normal desenrolar
da execução contratual. Observe-se que tal
dispositivo coaduna-as sobremaneira com
as características de um contrato de objeto.
Acaso dispusesse diferentemente a Lei, a
qualquer momento em que suspendesse
a Administração a execução de obras, por
falta de recursos, estaria extinto o contrato
e muito maiores poderiam ser os prejuízos
ao erário (vide os danosos exemplos das
obras inacabadas) e, também, ao particular
que exerce seu direito de contratação após
sagrar-se vencedor em processo licitatório.
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Carlos Pinto Coelho Motta7, também especialista na Lei de Licitações, segue similar caminho:
O contrato não prorrogado se extingue
automaticamente. Entretanto, no direito
público, nem sempre a extinção do contrato decorre do término do seu prazo.
Pode-se ter um contrato, com prazo de
vigência expirado e sem término de execução do objeto; o que permite, em determinadas circunstâncias, a devolução do

PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei das
Licitações e Contratações da Administração Pública.
4a ed., Renovar, 1997, pg. 530.
7
MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitaçõese
Contratos. 7a ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, pg. 294.
6
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prazo, como previsto no art. 79, § 5o, da
Lei n. 8.666/93. Nesse particular, o intérprete deve estar atento aos “fatos da administração”, à legislação de vigência e à
análise objetiva.8

Este valoroso ensinamento do Professor
Carlos Pinto Coelho Motta recebeu acolhimento do próprio Tribunal de Contas da União. Na
Decisão 606/1996, o ministro relator, transcrevendo as lições acima, concordou integralmente
com o emérito professor. E foi além:
Em harmonia com o entendimento acima
creio que a exegese correta dos dispositivos
do já revogado DL 2.300/86 não pode deixar
de considerar a hipótese de que dando causa
às interrupções dos contratos a Administração concorreu para a não execução a bom
termo das avenças, impondo, desse modo,
em regra, vultosos prejuízos ao contratado,
decorrente do não cumprimento integral do
objeto pactuado, sendo, pois, bastante razoável que a suspensão do contrato por conveniência administrativa autorize a devolução
do prazo correspondente a essa suspensão,
conceito este que se coaduna tanto com a
Súmula 191 do TCU, bem assim com os
dispositivos da atual Lei nº 8.666/93, como
visto anteriormente.
63. Por pertinente ao assunto acima abordado,
cabe registrar que a moderna linha doutrinária e jurisprudencial do direito administrativo
admite cabalmente que a rescisão unilateral
por parte da Administração, sem que os motivos ensejadores do referido distrato tenham
origem no contratado, impõe ao contratante
a reparação dos prejuízos causados pelo rompimento. (Processo n. TC 008.151/94-6. TCU.
Plenário. DOU de 15.10.1996. Pág. 20931).

8

Carlos Motta ainda assevera: “Quanto ao tema da devolução do prazo contratual, conforme prevê a súmula
191 do TCU, entendo que a prorrogação, nas hipóteses
do § 1o, art. 57, não é como dantes, um ato discricionário da Administração. Ao contrário: o § 5o do art. 79 da
Lei expressa o direito subjetivo público do contratado à
continuidade da avença. A prorrogação do cronograma
de execução prevista no § 5o do art. 79, combinado com
o § 1o do art. 57, impõe o restabelecimento da diretriz
fixada pela Súmula 191 do TCU, que havia sido considerada alterada pela redação do inciso XV, do art. 68,
do Decreto-Lei 2.300/86 [...]” (Obra citada, pg. 213).

Enfim, concluiu o ministro relator que a
não devolução dos prazos, quando interrompidas as obras por ordem da Administração, não
apenas feriria o princípio da economicidade,
como também contrariaria o arcabouço legal
que permite, inclusive, a contratação das obras
remanescentes (não concluídas), por dispensa
de licitação, obedecendo-se a classificação do
certame realizado9. Se a lei admite a dispensa
de licitação para conclusão do remanescente de
obras (observando-se a classificação do certame
realizado), seria, de fato, incongruente se considerasse caduco um contrato, firmado após lídimo procedimento licitatório, cuja execução apenas fora suspensa por ordem da Administração.
Celso Antônio Bandeira de Mello10 também
prescreve a prorrogação dos prazos de início, de
conclusão ou de entrega dos contratos por objeto
independentemente de previsão no pacto firmado, desde que justificado nos termos do § 1º do
art. 57 da Lei de Licitações e autorizado pela autoridade competente11. Por sua vez, Maria Sylvia
“É de fácil verificação, portanto, que no mundo dos fatos a sistemática de contagem em dias corridos para a
apuração do prazo máximo dos contratos firmados sob
o pálio do DL 2.300/86 (5 anos), no caso de ser a Administração responsável pelo retardamento, agravamento
ou pelo impedimento da execução contratual, afora não
estar cristalinamente expressa no r. diploma legal, só resultaria em dano ao princípio da economicidade consagrado na Constituição Federal. 64. Assim, admitindose a devolução dos prazos por culpa da Administração
aos contratos originais de remanescentes de obras em
questão, é de se notar que tais contratos permaneciam
vigentes, visto que não teriam atingido o limite máximo
de duração e sobretudo não se teria concluído o objeto
contratado, sendo, desse modo, inteiramente passíveis
de renovação, inclusive na permissão cabível de dispensa de licitação (inciso V do art. 22 do DL 2.300/86), uma
vez que, não estando sob a égide da legislação em vigor
(Lei nº 8.666/93), a Administração, ante a comprovada necessidade e conveniência administrativa, poderia
a seu talante contratar diretamente, com dispensa de
licitação, a complementação de obra, serviço ou fornecimento anterior que se fizesse necessária.”
10
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, pg. 453.
11
O mesmo é prescrito por Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (in Direito Administrativo, 13ª ed. Niterói: Impetus, 2007, pg. 386).
9
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Zanella di Pietro12 faz uma comparação da Lei
8.666/93 com o Decreto-lei 2.300/85, em que este
último limitava a prorrogação de prazo de execução contratual a cinco anos (art. 47, I), o que a
nova lei não estabelece. O novo compêndio licitatório apenas limitaria a existência de contrato
com prazo indeterminado (art. 57, § 3º). E arremata como os demais doutrinadores (pg. 253):
Ainda com relação aos prazos contratuais,
há que se observar que a prorrogação dos
contratos pode ainda ser feita com inobservância das restrições contidas no artigo 57,
caput, quando ocorrerem as circunstâncias
excepcionais previstas no § 1º. Todas elas
ocorrem para atender ao interesse da própria Administração e não teria sentido que a
prorrogação, nesse caso, ficasse sujeita à restrição do caput. Só que, ocorrendo uma das
hipóteses expressamente previstas no § 1º, a
prorrogação deve ser justificada por escrito
e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato.
A prorrogação prevista no caput do artigo
57, incisos I a IV só é possível se prevista no
ato convocatório e no contrato; a do § 1º,
precisamente por atender a circunstâncias
excepcionais, independe de previsão.

Outro não é o posicionamento de José Cretella Júnior13, para quem a prorrogação nos casos
mencionados de impedimento, paralisação ou
sustação do contrato é automática. E também o
festejado autor Marçal Justen Filho14, que adverte:
9) Prorrogação do Prazo Contratual
O § 5° do art. 79 não se refere à rescisão
contratual, mas aos efeitos de paralisações
sobre o prazo contratual. A regra ficaria
melhor na proximidade do § 1° do art. 57,
mas há justificativa satisfatória para sua
inclusão na Seção que disciplina a inexecução contratual. Destina-se a assegurar

PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo, 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, pg. 252.
13
CRETELLA JÚNIOR, José. Das Licitações Públicas,
18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg. 337 e 383.
14
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed. São Paulo:
Dialética, 2005, pg. 604.
12
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que a exceção de contrato não cumprido,
quando exercitada, não resulte em prejuízo para o particular. De nada serviria
a garantia dos incs. XIV, XV e XVI se a
Administração pudesse atribuir ao particular o inadimplemento por infringência aos prazos contratuais. Portanto, um
efeito inerente ao exercício da exceção de
contrato não cumprido é a suspensão dos
prazos contratuais.

Ao se dispor no art. 57, § 2º, da Lei 8.666/93
que a prorrogação de prazo deverá ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente, já está a lei exigindo a formalidade necessária ao registro da ocorrência,
porquanto o § 1º deixa bem claro que os motivos
devem ser “devidamente autuados em processo”.
Não há que se falar em aditivo algum, porquanto
o fato impeditivo pode até mesmo ocorrer no último dia de vigência da avença, sem espaço de tempo suficiente para que se faça o aditivo até então.
Obviamente que a solução não seria o prejuízo
ao contratado e muito menos à Administração,
porquanto ambos não deram causa ao fato e almejam a conclusão do negócio, que não pode ser
prejudicado por um fato alheio à vontade das
partes ou que derive de motivos imperiosos.
Cumpre, por fim, aclarar que a prorrogação
do cronograma nos moldes citados pela Decisão
606 do Tribunal de Contas da União (com devolução do prazo, portanto) encontrou acolhida do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
como se pode ver no seguinte aresto:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO. O PECULIAR
REGIME DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PREVÊ, COMO DESDOBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO,
SUA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA
NOS CASOS DE “IMPEDIMENTO, PARALISAÇÃO E SUSTAÇÃO” (ART. 79,
PARÁGRAFO 5º, DA LEI Nº 8.666/93),
NÃO ADMITINDO, POR OUTRO
LADO, A RESCISÃO UNILATERAL POR
INICIATIVA DO PARTICULAR. (Pleno,
2001, MS 69491, PE, Proc. n° 9905588345,
Rel. Des. Ridalvo Costa)
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Também a respeito do tema, o eg. Tribunal
Regional Federal da 1ª Região acolheu a prorrogação tácita e automática do prazo de execução
contratual no julgamento da Apelação Cível
n. 2001.35.00.015791-1/GO, relator Juiz Convocado Roberto Veloso.
Conclui-se, portanto, com apoio na doutrina especializada e nos precedentes jurisprudenciais analisados, que: (I) a vigência
do contrato por objeto não se confunde com
o prazo para cumprimento do objeto; (II) os
obstáculos verificados na execução do contrato, notadamente aqueles aferidos no § 1º do
art. 57 da Lei 8.666/93, dão ensejo à prorrogação automática do prazo de cumprimento
do objeto; (III) embora ocorra a prorrogação
automática do prazo, os motivos que deram
causa à suspensão devem ser justificados nos
autos do processo administrativo de contratação e submetidos à autoridade competente;
(IV) não se exige termo aditivo para a prorrogação de prazo suspenso por força dos motivos do § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, bastando
a justificativa e a conformação pela autoridade competente nos autos do processo; (V) a
prorrogação do prazo é direito do contratado
e dever da Administração; (VI) ainda na hipótese de descumprimento injustificado do
prazo de execução no contrato por objeto, o
administrador tem a faculdade de escolha entre o recebimento do objeto com aplicação de
penalidades pela mora e a recusa do objeto
com rescisão contratual e aplicação de penalidades pela inexecução contratual; (VII) embora o administrador tenha essa faculdade, que
importa em poder discricionário, o princípio
da constitucionalidade — legalidade ampla e
devido processo legal substantivo — impõe
que faça a melhor escolha15, devendo, pois,
ponderar sobre os riscos e perecimentos que
refletirão na inexecução do contrato.
15
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Responsabilidade civil e publicação de dados sigilosos
Juíza federal substituta Camile Lima Santos

1 Introdução
O objetivo do presente artigo é trazer alguns
questionamentos acerca da responsabilidade pessoal do jornalista, em virtude de veiculação, pelos
meios de comunicação, de matéria revestida pelo
sigilo, e da responsabilização civil do Estado.
Assim, em um primeiro momento, analisarse-á a legalidade, ou não, da divulgação, por meio
da imprensa, dos dados acobertados pelo sigilo. Ou seja, enfrentar-se-á se a veiculação, pelos
meios de comunicação, de informações sigilosas,
encontra-se autorizada pelo ordenamento jurídico, não gerando qualquer responsabilização, ou ao
revés, vedada, implicando na indenização civil pelos danos causados. Na sequência, far-se-ão breves
considerações acerca dos limites para imputar-se a
responsabilidade civil ao Estado.

2
A análise da responsabilidade pela publicação de notícia sigilosa pode ser atribuída tanto
ao agente público, gerando a responsabilidade
civil do Estado, como ao jornalista que, conhecedor da notícia, a publica na imprensa, ainda
que encoberta pelo sigilo.
Como sabido, estabelece a Constituição a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento,
e a impossibilidade de sua restrição legal, in verbis:
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 (...) IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...) IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença; (...)
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional.

Art. 220. A manifestação do pensamento,
a criação, a expressão e a informação, sob

qualquer forma, processo ou veículo não
sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição.
§ 1º – Nenhuma lei conterá dispositivo que
possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer
veículo de comunicação social, observado o
disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

Em julgamento proferido nos autos da ADPF
130, restou consignado, no voto do relator, que “a
Constituição Federal se posicionou diante de bens
jurídicos de personalidade para, de imediato, fixar
a precedência das liberdades de pensamento e de
expressão lato sensu as quais não poderiam sofrer
antecipado controle nem mesmo por força do
Direito-lei, inclusive de emendas constitucionais,
sendo reforçadamente protegidas se exercitadas
como atividade profissional ou habitualmente
jornalística e como atuação de qualquer dos órgãos de comunicação social ou de imprensa. Isso
estaria conciliado, de forma contemporânea, com
a proibição do anonimato, o sigilo da fonte e o livre
exercício de qualquer trabalho, ofício, ou profissão;
a posteriori, com o direito de resposta e a reparação
pecuniária por eventuais danos à honra e à imagem de terceiros, sem prejuízo, ainda, do uso de
ação penal também ocasionalmente cabível, nunca, entretanto, em situação de maior rigor do que a
aplicável em relação aos indivíduos em geral”.
E esta conclusão é a mesma que se extrai
por meio de uma hermenêutica escorreita do
texto constitucional.
A interpretação das normas constitucionais impõe-se aos agentes do estado, possibilitando o escorreito exercício funcional, através
da concretização dos comandos constitucionais. Essa necessidade interpretativa, portanto, se dirige a todas as esferas de poder, buscando o real alcance das normas supremas. O
legislador a concretiza através da expedição
de normas gerais abstratas, em consonância
com a Constituição, regulamentando-a no
que for pertinente. O Poder Judiciário, através
de sua aplicação no caso concreto, solvendo os
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conflitos de interesses. O Poder Executivo, por
sua vez, dando fiel execução à lei, através da
prática de atos administrativos1.
No caso, imprescindível que se extraia o verdadeiro alcance dos dispositivos constitucionais, por
meio da devida interpretação de seu texto. Diversas
são as correntes que surgem para dar parâmetros a
serem seguidos na busca pela devida concepção das
normas constitucionais2. Observa-se, contudo, que
é no entrelaçamento destas teorias antagônicas que
se extraem os marcos para uma eficaz hermenêutica
constitucional. Ressalta-se, pela importância no estudo da matéria, que a “interpretação da constituição é interpretação-concretização de uma hard-law,
e não de uma soft-law: as regras e princípios constitucionais são padrões de conduta juridicamente
vinculantes e não simples directivas práticas”3.
Doutrina J. J. Gomes Canotilho que a concretização em si só se completa através da elaboração da norma de decisão, para aplicação aos
casos concretos, “ mediante (1) a criação de uma
disciplina regulamentadora (concretização legislativa, regulamenta); (2) através de uma sentença ou decisão judicial (concretização judicial);
“A interpretação da Constituição é exercida por órgão
dos três Poderes estatais. (...) cada um deles precisa
determinar o conteúdo de normas constitucionais
no desempenho de suas atividades. A interpretação
constitucional legislativa impõe-se em diversas situações (...). A interpretação constitucional pelas Casas
do Congresso, por Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais é indispensável para que exercitem sua
atividade legislativa nos limites da Lei Maior (...). A
interpretação constitucional administrativa é levada a efeito pelo Poder Executivo, notadamente para
pautar a própria conduta (...). A interpretação constitucional judicial (...) se dá pela aplicação direta de um
preceptivo constitucional (...).” Luís Roberto Barroso,
in Interpretação e Aplicação da Constituição. Saraiva,
4a edição, 2001, p. 116-117.
2
“As correntes interpretativistas apontam como limites
de competência interpretativa a textura semântica e
a vontade do legislador. (...) para as posições não interpretativistas (...) deve apelar-se para os substantive
values-justiça, igualdade, liberdade (...) a fim de permitir aos juízes uma competência interpretativa”, J. J.
Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria
da Constituição, Almedina, 7a edição, p. 1195-1196.
3
J. J.Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7a edição, p. 1.199.
1

(3) através da prática de actos individuais pelas
autoridades (concretização administrativa)”4.
Para que se chegue ao resultado final, não raro
devem ser perseguidos os diversos níveis concretizadores: “a) nível primário de concretização, os
princípios gerais e especiais, bem como as normas
da constituição que densificam outros princípios, b)
nível político-legislativo, a partir do texto da norma
constitucional, os órgãos legiferantes concretizam,
através de decisões políticas com densidade normativa — os actos legislativos —, os preceitos da constituição; c) nível executivo e jurisdicional, com base
no texto da norma constitucional e das subsequentes
concretizações desta a nível legislativo, também a nível regulamentar, estatutário), desenvolve-se o trabalho concretizador, de forma a obter uma norma de
decisão solucionadora dos problemas concretos”5.
Sendo indispensável para que se concretizem
os comandos constitucionais a interpretação dos
alcances de suas normas, foi criado pela doutrina
um catálogo dos princípios tópicos da interpretação constitucional, aplicável aos diversos estratos.
Listam-se, dentre outros, os princípios da unidade da constituição; da força normativa; da justeza,
ou conformidade funcional; da concordância prática ou harmonização e da máxima efetividade.
O princípio da unidade da constituição
impõe ao intérprete, para buscar o alcance das
normas dispostas no ordenamento superior, que
faça uma interpretação sistemática do texto. Por
ser a Constituição una, a concretização da mesma deve se dar de forma a que se preserve a sua
integridade. A extração do significado da norma
deve preservar a eficácia das demais, existentes
no mesmo sistema normativo. “O princípio da
unidade obriga o intérprete a considerar a constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços de tensão existentes entre as normas
constitucionais a concretizar (...). Daí que o intérprete deva sempre considerar as normas constitucionais não como normas isoladas e dispersas,
J. J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7a edição, p. 1.221.
5
J. J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7a edição, p. 1.222.
4
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mas sim como preceitos integrados num sistema
interno unitário de normas e princípios6”.
Sendo a Constituição una, por conseguinte,
ao se buscar o alcance de norma determinada,
devem ser levadas em conta todas as outras que
igualmente encontram-se tipificadas no Texto Superior. Daí vem a lume o princípio da concordância prática ou harmonização. As normas, portanto,
devem ter seu significado, serem interpretadas, de
modo a não privar as demais de valia. “Subjacente
a este princípio está a idéia do igual valor dos bens
constitucionais (...) que impede, como solução, o
sacrifício de uns em relação aos outros”7.
Compondo o rol do catálogo-tópico de interpretação, o princípio da máxima efetividade é “(...)
operativo em relação a todas e quaisquer normas
constitucionais8”. Impende, a sua observância,
que na interpretação de uma norma constitucional deva tentar-se extrair a maior eficácia possível.
Ainda que pareça negar os princípios supracitados, tal não se dá. Observados os princípios da
unidade e harmonização, o conceito arrancado da
norma deverá ser dado o mais abrangente plausível. O princípio é valorado, uma vez preservada a
eficácia das demais normas constitucionais.
No direito positivo brasileiro, tem assento
constitucional, assim como a liberdade de expressão e de imprensa, o princípio da dignidade
da pessoa humana e o direito à preservação da
honra, o que implica na interpretação conjunta
dos dispositivos normativos.

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes (...) X –
são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação;

Não se pode olvidar que a honra e a imagem
são direitos invioláveis do indivíduo. Porém, seu
alcance não é irrestrito, uma vez que dependem,
igualmente, da conduta do sujeito, não havendo
como ser preservada de forma absoluta.
Porém, harmonizando os preceitos normativos, extrai-se que deverá se preservar, ao máximo, a
honra objetiva e subjetiva do homem, o que implica mais um padrão constitucional a ser observado,
no exercício dos direitos individuais e coletivos.
Dissertando sobre essa garantia, leciona
José Afonso da Silva:
O mesmo dispositivo em análise (art. 5º, X)
declara invioláveis a honra e a imagem das
pessoas. O direito à preservação da honra e
da imagem, como o do nome, não caracteriza propriamente um direito à privacidade
e menos à intimidade. Pode mesmo dizerse que sequer integra o conceito de direto
à vida privada. A Constituição, com razão,
reputa-os valores humanos distintos. A
honra, a imagem, o nome e a identiodade
pessoal constituem, pois, objeto de um direito, independente, de personalidade.
A honra é o conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito
dos concidadãos, o bom nome, a reputação.
É direito fundamental da pessoa resguardar essas qualidades. A pessoa tem o direito
de preservar a própria dignidade — adverte Adriano de Cupis — mesmo fictícia, até
contra ataques de verdade, pois aquilo que
é contrário à dignidade da pessoa deve permanecer um segredo dela própria.9

Art. 1º A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos (...) III
– a dignidade da pessoa humana;
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

J. J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7a edição, p. 1.224.
7
J. J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7a edição, p. 1.225.
8
J. J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7a edição, p. 1.224.
6
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Assim, de forma a extrair o verdadeiro alcance do direito de imprensa, uma vez estabelecido
o sigilo dos atos processuais, em favor da preservação da intimidade e da honra, não há como se
admitir a publicação de tais dados. O princípio
9

José Afonso da Silva, in Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros, 19ª edição, p. 212.

I Jornada de Direito Administrativo

hermenêutico da unidade da constituição não
dá margem a interpretação diversa, sob pena de
despir de valia as demais garantias.
Deveras, sem essa observância, as garantias
não sobreviveriam, ou teriam a sua eficácia diminuída, uma vez que não há forma mais abrupta de violação à honra e a intimidade do que a
revelação dos fatos por meio da imprensa.
A se pensar de forma diversa, a única conclusão a que se chega é de uma ilogicidade patente. Restariam protegidos esses direitos apenas em relação aos demais indivíduos. Contudo,
em se repassando as informações à imprensa, a
proteção se esvairia, autorizando-se sua divulgação e publicação irrestrita.
A novel redação dada ao art. 93, IX da CF,
estabelecendo que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação
do direito à intimidade do interessado no sigilo
não prejudique o interesse público à informação”,
deve igualmente ser lida em cotejo com as demais,
não podendo o interesse público à informação se
sobrepor às demais garantias constitucionais.
Ademais, ainda que a sua leitura isolada indique que o direito à informação deve ser valorado em detrimento do direito à intimidade,
trata-se de norma constitucional derivada, que
deverá ser lida cum grano salis.
Estabelecia a redação original que “todos
os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o
interesse público o exigir, limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes”.
Ou seja: a norma primária não fazia a gradação
entre o direito à intimidade e o interesse público à
informação, estabelecendo escala de valores e a preponderância do segundo em relação ao primeiro.
Deixava aberta a possibilidade de sigilo, e a tarefa
interpretativa para o legislador e o julgador, devendo haver o cotejo das normas constitucionais em
conjunto, notadamente com as garantias previstas
no art. 5º e incisos da CF.

Sendo essas garantias cláusulas pétreas, a
teor do disposto no art. 60, parágrafo 4º, IV, da
CF, a interpretação da novel redação dada ao
art. 93, IX, não pode ser meramente gramatical,
sob pena de inconstitucionalidade.
Acresça-se que a regra do art. 5º, LX, estatui
“que a lei só poderá restringir a publicidade dos
atos processuais quando a defesa da intimidade
ou o interesse social o exigirem”10, o que leva à
conclusão que a norma derivada, se lida literalmente, violou materialmente a constituição.
Observa-se, inclusive, ser desnecessária essa
previsão normativa, autorizando ao Poder Judiciário determinar o sigilo de certos atos. Como
já vimos por meio da análise acurada do texto
constitucional, resta claro que cabe ao judiciário
concretizar a norma, na aplicação ao caso concreto, não se limitando, por conseguinte, às hipóteses de sigilo legalmente disciplinadas.
No julgamento da Rcl 9428, o E. STF entendeu
cabível, inclusive, ação inibitória para vedar a publicação de tais informações, por meio da imprensa. Deveras, havendo uma decisão judicial prévia
que determinou o sigilo, estabeleceu esta, de forma
expressa, a impossibilidade de sua divulgação, sob
pena de se tratar de decisão despida de eficácia.
Restou assim ementada a decisão:
EMENTA: LIBERDADE DE IMPRENSA.
Decisão liminar. Proibição de reprodução
de dados relativos ao autor de ação inibitória ajuizada contra empresa jornalística.
Ato decisório fundado na expressa invocação da inviolabilidade constitucional de
direitos da personalidade, notadamente o
da privacidade, mediante proteção de sigilo
legal de dados cobertos por segredo de justiça. Contraste teórico entre liberdade de
imprensa e os direitos previstos nos arts.
5º, incs. X e XII, e 220, caput, da CF. Ofensa à autoridade do acórdão proferido na
ADPF nº 130, que deu por não recebida a
Lei de Imprensa. Não ocorrência. Matéria
não decidida na ADPF. Processo de reclamação extinto, sem julgamento de mérito.
Votos vencidos. Não ofende a autoridade
do acórdão proferido na ADPF nº 130, a
decisão que, proibindo a jornal a publica-

10

Art. 155 do CPC; Art. 792, parágrafo 1º, do CPP.
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ção de fatos relativos ao autor de ação inibitória, se fundou, de maneira expressa, na
inviolabilidade constitucional de direitos
da personalidade, notadamente o da privacidade, mediante proteção de sigilo legal de
dados cobertos por segredo de justiça.

Deve se ressaltar que o alcance da proteção
constitucional é tão amplo, que, tratando-se de
dados que não foram sequer submetidos previamente ao crivo do poder judiciário, que os
qualificou como sigilosos, alberga-se a proteção, nos termos do art. 20 do Código Civil11, o
que se dirá da hipótese de dados cuja decisão
11

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa
poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama
ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

Nesse sentido, o acórdão do TJDFT, Apelação Cível
20070110365605APC, 5a Turma:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA
POR MEIO ELETRÔNICO. INTERNET. BLOG E
JORNAIS ‘ON-LINE’. VIOLAÇÃO DA HONRA DO
AUTOR (ART. 5º, INC. X, CF). LIMITES DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.
– A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA POR
PERIÓDICO LOCAL, LEVADA AO CONHECIMENTO DO SEU PÚBLICO SEM A DEVIDA CAUTELA, SEM VERIFICAR DILIGENTEMENTE SUA
FONTE, REVELA QUE EXORBITOU OS LINDES
DA PRÓPRIA LIBERDADE DE IMPRENSA (ART.
200, CF), ATENTANDO CONTRA UM DIREITO
INVIOLÁVEL NA ESFERA INDIVIDUAL DO CIDADÃO (ART. 5º, X, CF), UM BEM DA VIDA A
SER PROTEGIDO, DE MODO A ENSEJAR A REPARAÇÃO PELO DANO CAUSADO AO OFENDIDO.
– NA FIXAÇÃO DO QUANTUM CORRESPONDENTE AO DANO MORAL O JULGADOR DEVE
ATENTAR AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE,
EM FACE DA NATUREZA COMPENSATÓRIA,
SATISFATIVA – NÃO DE EQUIVALÊNCIA – DA
INDENIZAÇÃO E, DIANTE DO CASO CONCRETO, AVALIAR O GRAU DE CULPA E A CAPACIDADE SÓCIO-ECONÔMICA DAS PARTES, VALENDO-SE, AINDA, DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM
QUE OCORREU O EVENTO E AS CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS À PARTE OFENDIDA.
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prévia já determinou o resguardo das informações, a sua não divulgação.
Partindo-se desta premissa, a única alternativa que figuraria possível para autorizar-se a
publicação de atos revestidos de sigilo é a sustentação de que tais dados não seriam necessariamente sigilosos. Ou seja, de que a decisão
judicial extrapolou os limites constitucionais,
padecendo de vício.
Como esta decisão não atingiria terceiros,
não faria coisa julgada em seu desfavor, autorizando-se o questionamento do acerto do decisum, em ação própria.
Por sua vez, a análise da responsabilização pela
publicação não pode ser feita sem atentar-se para a
responsabilização civil do estado, quando o agente
público revela os dados acobertados pelo sigilo.
Nesse passo, para incidir a responsabilização
deve restar provada a ação ou omissão que culminou no vazamento da informação.
Ou seja, não se pode presumir a responsabilização do estado. O sigilo não atinge as partes
processuais. Assim, não só os agentes públicos
têm contato com a prova, mas também as partes
e os seus advogados.
Por certo que a depender da seara jurídica,
notadamente a penal, em que o Ministério Público compõe um dos pólos processuais, a tendência é presumir a responsabilidade estatal. Contudo, esta presunção não sobrevive, através de
uma análise mais apurada do texto legal.
Analisemos a questão da quebra do sigilo
telefônico, por exemplo. Neste campo, a produção da prova é feita, em sua maioria, por agentes públicos. Assim, em um primeiro momento,
poder-se-ia intuir que a divulgação dos dados
teve origem em uma ação ou omissão estatal.
Nada obstante, não se pode afastar a ocorrência de vazamento intencional, uma vez que a
parte contrária e seus procuradores, igualmente,
têm acesso aos autos, inclusive com a extração
de cópias, saindo a prova produzida da esfera
de proteção do poder público; bem como a possibilidade de obtenção de tais dados por meios
criminosos, como escutas clandestinas.
Assim, não basta tratar-se de informação acobertada pelo sigilo, para imputar responsabilidade
civil ao Estado. Deve haver prova da ação ou omis-
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são, do dano e do nexo causal, nos termos preconizados no art. 37, parágrafo 6º, da CF, in verbis:
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 (...)
§ 6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.

Uma vez provada a ação ou omissão , gera
a necessária responsabilização, cabendo a indenização pelo dano moral ocasionado
Igualmente, o jornalista que de posse desses
dados faz irrestrita divulgação, deverá ser igualmente responsabilizado, nos termos da regra geral prevista no art. 927 do Código Civil.
12

sob a alegação de imprescindível direito à informação, uma vez que viola outros direitos igualmente protegidos em sede constitucional, como
o direito à honra e à intimidade.
Quanto ao acesso ao material sigiloso, este
pode se dar por diversos meios, inclusive criminosos, ou com a colaboração de agentes públicos, que deveriam preservar o sigilo de tais informações. Nesse passo, uma vez comprovada
a ação ou omissão estatal, incide a responsabilização civil do estado pelo dano causado, sem
afastar-se a responsabilidade pessoal do jornalista que divulga o material obtido, pelos meios
de comunicação.

Referências bibliográficas
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Almedina: Coimbra, 2003.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.

3 Conclusão
A liberdade de imprensa não tem alcance
irrestrito, devendo extrair seus limites por meio
de uma escorreita hermenêutica constitucional.
No que faz referência aos processos judiciais
submetidos ao sigilo, o farto material probatório contido não pode ser objeto de divulgação,

12

No case de omissão, não adentraremos na questão
de tratar-se de responsabilidade objetiva, conforme
sustenta Maria Zanella de Pietro, in Direto Administrativo, Atlas, 15ª ed., 2003, ou subjetiva, nos termos
dos ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de
Mello, in Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 15ª ed., 2003, p. 872-873: “Quando o dano foi
possível em decorrência de uma omissão do Estado
(o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente), é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva”. Pessoalmente, entendo não haver
substancial diferença, uma vez que na hipótese de
omissão, não havendo o dever de ação estatal, o que
se viola é o nexo causal. Não é a omissão estatal que
causa o dano, uma vez que este não teria o dever de
agir. Tratar-se-ia de responsabilidade objetiva, não
configurada pela quebra do nexo causal.
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Exegese ao art. 10 da Lei 8.429/92 à luz da Constituição Federal de 1988
Juíza federal substituta Carina Cátia Bastos de Senna

A Lex Fundamentallis Brasileira estabeleceu, no § 4º do art. 37, que os atos de improbidade importariam em suspensão dos direitos
políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo
da ação penal cabível.
Da simples leitura do dispositivo constitucional é possível observar que não restou
conceituado o que seria ato de improbidade,
limitando-se o poder constituinte originário a
delimitar as sanções a serem impostas a quem
pratique ato de improbidade administrativa, determinando que lei infraconstitucional regulamentasse a forma e gradação da sanção.
A Lei Ordinária 8.429, publicada em 2 de junho de 1992, regulamentou o dispositivo constitucional, limitando-se a estabelecer 3 (três)
modalidades (espécies) de atos de improbidade
administrativa: atos que importem enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao erário e que
atentem contra os princípios da Administração
Pública, sem, contudo, definir ato de improbidade, prescrevendo, ainda, que as condutas referidas
nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992 seriam dolosas,
enquanto o art. 10 estipularia ação ou omissão
culposa, além da dolosa, havendo, em razão disso, quem aceite um ato ímprobo culposo.
Frise-se que, ressalvados os casos em que a
responsabilidade objetiva esteja expressamente
prevista no ordenamento jurídico, é insuficiente a
mera demonstração do vínculo causal objetivo entre a conduta do agente e o resultado lesivo. Faz-se
necessário demonstrar um vínculo subjetivo unindo o agente à conduta, e esta ao resultado.
O elemento subjetivo que deflagrará este elo
de encadeamento lógico entre vontades, conduta e resultado, com a consequente demonstração
da culpabilidade do agente, poderá apresentarse sob duas formas: o dolo ou a culpa.
Sustentamos que é inerente a conceituação
de ato ímprobo, a princípio, a idéia de dolo,
senão vejamos:

Etimologicamente, a palavra improbidade deriva do latim improbitas, significando má
qualidade, imoralidade ou malícia.
Segundo De Plácido e Silva1, improbidade
seria o atributo daquele que é ímprobo, ou seja,
aquele que é moralmente mau violador das regras legais ou morais.
A doutrina2 conceitua improbidade administrativa como ação ou omissão dolosa de
agente público ou de quem de qualquer forma
concorresse para a realização da conduta ou,
ainda, se beneficiasse de qualquer forma da conduta, com a nota de deslealdade, desonestidade
ou ausência de caráter, que viesse a acarretar,
conforme o caso, enriquecimento ilícito, lesão
ao patrimônio das pessoas jurídicas mencionadas no art. 1º da Lei de regência ou que violasse
os princípios da Administração Pública.
Por dolo se entende a violação deliberada,
intencional, do dever jurídico. Caracteriza-se
pela vontade de cometer uma violação de direito.
Já a culpa caracteriza-se pela falta de diligência
que se exige do homem médio na observância
de conduta administrativa, demonstrada através da negligência, imprudência ou imperícia
ou, como conceitua Nucci3, é o comportamento
voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza
resultado ilícito, não desejado, mas previsível,
que podia ser evitado.
Leciona José Antonio Lisboa Neiva4 que
a conceituação de ato de improbidade exige o
1

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 10ª edição.
Rio de Janeiro: Forense, Volume II, 1987, p. 431.

FIGUEIREDO, Marcelo. Ob. cit., p. 104. Criticando
a equiparação da improbidade à violação da legalidade.
3
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal.
2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.216.
4
NEIVA, José Antonio Lisboa. Improbidade Administrativa – Legislação Comentada Artigo por Artigo.
Doutrina, Legislação e Jurisprudência. Niterói, RJ: Impetus, 2009. p. 7.
2
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dolo, pois não se pode admitir desonestidade,
deslealdade e corrupção por negligência, imprudência ou imperícia, pois ninguém é desonesto
culposamente, por descuido ou imperícia.
Citando Sergio de Andrea Ferreira, afirma
o suso doutrinador ser “evidente que os atos de
improbidade pressupõem conduta dolosa, pois
ninguém pratica atos de corrupção, a não ser
deliberadamente”.
No mesmo sentido doutrina de Marçal Justen
Filho5 para quem a configuração da improbidade
depende da consciência e da intenção de promover
as condutas ímprobas. Não há improbidade culposa, o que não significa exigir dolo específico nem
equivale a negar a diversidade de graus de consciência e reprovabilidade. O art. 10 alude a ações ou
omissões de cunho culposo. Essa hipótese apenas
pode ser admitida como geradora de responsabilidade limitada, em situação excepcional.
Destarte, conclui-se pela impossibilidade
de tipificação de qualquer ato, como ímprobo,
se a conduta foi meramente culposa, embora a
doutrina dominante6 defenda tese em sentido
contrário e haja precedentes do STJ7, no sentido de admitir a improbidade culposa, com
base em interpretação literal do art. 10 da Lei
8.429/1992, quando a conduta (ação ou omissão) importar dano ao erário.
FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 700.
6
MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 204-205;
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Atos de Improbidade Administrativa. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 81-82;
GOMES, José Jairo. Apontamentos sobre a improbidade administrativa. Improbidade Administrativa: 10
Anos da Lei n.º 8429/1992. SAMPAIO, José Adércio
Leite Adércio Leite et al. (coord.). Belo Horizonte: Del
Rey, 2002, p. 268.
7
STJ, REsp 604151/RS, 1ª Turma, Rel. p/ac. Min. Teori
Zavascki, DJ 08/06/2006, p. 121.
MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 204-205; FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Atos de Improbidade Administrativa, p. 121-122; GOMES, José Jairo. Apontamentos
sobre a improbidade administrativa, p. 268.
STJ, REsp 604151/RS, 1ª Turma.
5

Em razão da impossibilidade da existência
de ato ímprobo culposo, uma parte da doutrina,
dentre tais doutrinadores encontramos Aristides Junqueira Alvarenga8, sustenta a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei de improbidade
administrativa, por entender estar excluída do
conceito constitucional de improbidade administrativa a forma meramente culposa de conduta dos agentes públicos.
Importante ressaltar que o Ministro Luiz Fux,
no julgamento do Recurso Especial 939.142/RJ9,
posicionou-se no sentido de que a interpretação
de uma improbidade administrativa por simples
culpa seria inconstitucional, pois a doutrina do
tema é assente que imoralidade e improbidade
devem se distinguir, posto ser a segunda espécie
qualificada da primeira, concluindo-se pela inconstitucionalidade da expressão culposa constante do caput do art. 10 da Lei 8.429/1992.
Perfilhamos corrente doutrinária que, adotando a técnica de interpretação conforme a
constituição, interpreta o dispositivo susa no
sentido de que a culpa prevista nele seria a grave ou gravíssima, equiparável ao próprio dolo,
evitando o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal.
O princípio da interpretação conforme a
Constituição impõe que no caso de normas polissêmicas ou plurisignificativas (que admitem
mais de uma interpretação) deve dar-se preferência à interpretação que lhe dê um sentido em
conformidade com a Constituição.
Esse princípio, corolário dos princípios da
supremacia da constituição e da presunção de
constitucionalidade das leis, impõe que: a) dentre as várias possibilidades de interpretação, deve-se escolher a que não seja contrária ao texto
da Constituição; b) a regra seja a não declaração
ALVARENGA, Aristides Junqueira. Reflexões sobre
improbidade administrativa no Direito Brasileiro, in
BUENO, Cássio Scarpinella; PORTO FILHO, Pedro
Paulo de Rezende (coords.). Improbidade Administrativa: Questões Polêmicas e Atuais. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 89.
9
REsp 932.142, 1ª Turma, Rel. originário Min. Francisco Falcão, rel. p/acórdão Min. Luiz Fux, decisão por
maioria, DJ 10/04/2006, p. 1.
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da inconstitucionalidade das leis, mas sim a conservação das leis: uma lei não deve ser declarada
inconstitucional quando puder ser interpretada
em conformidade com a constituição.
Nesse sentido é a doutrina de Marcelo Figueiredo, quando afirma que ao que parece, o legislador infraconstitucional levou longe demais
o permissivo da Lei Maior, ausentes proporcionalidade e razoabilidade no dispositivo legal. Assim, se não inconstitucional, o dispositivo deve
ser interpretado conforme a Constituição.
Sustenta Sérgio de Andréa Ferreira10 que,
quando a Lei 8.429/1992 alude a “ação ou omissão, dolosa ou culposa”, é evidente que se está
referindo ao dolo e à culpa grave ou gravíssima,
culpa consciente, que a ele se equiparam, segundo os mais lúcidos conceitos de direito.
Para José Antonio Lisboa Neiva,11 admitir
improbidade administrativa baseada em culpa é
aceitar que o legislador infraconstitucional tem
a liberdade para, em integração do § 4º do art.
37 da Constituição Federal, dizer o que é improbidade de modo destoante com o seu conceito
histórico e assimilado quando da elaboração do
texto constitucional.
Por culpa gravíssima se entende a ausência
de previsão de um evento que o seria por qualquer homem normal. Já na culpa leve, o evento
só poderia ser previsto com o emprego de uma
diligência incomum, próprias daqueles que exercem atividades que pressupõem um maior grau
de discernimento. Em posição intermediária,
está a culpa grave, a qual se consubstancia na não
previsibilidade de um evento que o seria pelos
homens diligentes e responsáveis, qualidade esta
indissociável dos gestores da coisa pública.
Afirma Emerson Garcia12 que “em que pese
inexistir previsão normativa expressa, os graus
de culpa podem ser úteis por ocasião da verifiFERREIRA, Sérgio de Andréa. A Probidade na Administração Pública – Revista da Escola da Magistratura
Regional Federal da 2ª Região. Rio de Janeiro: Editora
América Jurídica, 2002, volume 5, n. 1, p. 35.
11
NEIVA, José Antonio Lisboa. Ob. cit. p. 70.
12
PACHECO ALVES, Rogério. GARCIA, Emerson.
Improbidade Adminsitrativa. 4ª ed. rev. e ampl. Rio
de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 270.
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cação do grau de proporcionalidade que deve
existir entre o ato e sanção, bem como para fins
de dosimetria desta. Tratando-se de culpa leve,
em muitas situações será possível identificar
uma correlação entre a reduzida previsibilidade
do evento danoso e o descumprimento dos deveres do cargo em índices por demais insignificantes, o que, em alguns casos, poderá afastar a
própria incidência da tipologia legal”.
Pretendeu o poder constituinte originário,
com o fito de proteger a probidade adminsitrativa, ao estabelecer a norma insculpida no § 4º
do art. 37, sancionar mais severamente o agente
público desonesto, não o inábil.
Como já ressaltado alhures, a palavra improbidade tem o significado de má qualidade,
imoralidade ou malícia. Improbidade seria o
atributo daquele que é ímprobo, ou seja, aquele
que é moralmente mau, violador das regras legais ou morais. Está diretamente ligado ao sentido de desonestidade, incorreção, má índole.
Assim sendo, a conceituação de improbidade exige o dolo, pois não se pode admitir desonestidade, deslealdade e corrupção por negligência, imprudência ou imperícia.
Não se quer dizer com isso que não seja possível a responsabilização do agente público inábil
pelo dano causado ao erário quando decorrente
de culpa (negligencia, imprudência e imperícia),
todavia, a responsabilização nessa hipótese deverá ter como causa de pedir a responsabilidade
civil, com base no § 5º do art. 37, da Constituição Federal de 1988, nunca com base no § 4º do
mesmo dispositivo citado, sendo, inclusive, imprescritível a pretensão.
Consequentemente, à luz do § 4º, do art. 37
da Constituição Federal de 1988, somente é aceitável a responsabilidade pela culpa, em se tratando de improbidade administrativa, de modo
excepcional, quando o agente, agindo com máfé e deslealdade em relação à instituição a que
pertence, realiza conduta com desleixo e negligência em relação à coisa pública em tal nível
que assume o risco de causar a lesão ao patrimônio público, sendo equiparável a sua ação ou
omissão à própria atuação dolosa.
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Restrições à concessão de medida liminar na Lei 12.016/2009
Juíza federal Cristiane Miranda Botelho

Resumo: O enfoque deste trabalho é examinar as principais modificações trazidas pela
Lei 12.016/2009 e que atingiram diretamente o
exercício do manejo do mandado de segurança,
sobretudo as hipóteses de proibição de concessão de medidas liminares. Como suporte teórico, serão analisados os principais precedentes do
Supremo Tribunal Federal, nos quais a restrição
e o estabelecimento de caução para concessão de
tutela de urgência foram debatidos.

2 Liminar suspensiva do ato coator.
Requisitos. Faculdade de o juízo
exigir caução, fiança ou depósito
para assegurar ressarcimento à
pessoa jurídica
A primeira grande celeuma trazida pela Lei
12.016 é a previsão inserta no inciso III do art.
7º, pela qual o juiz, ao examinar a medida liminar requerida pelo impetrante, poderá exigir
caução1, fiança ou depósito, com o objetivo de
assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica:

1 Introdução

Art. 7º Ao despachar a inicial, ordenará o juiz:

Definida como medida jurisdicional que tem
por objetivo obstar — preventivamente ou não —
ato de autoridade ilegal ou praticado com abuso
de poder, que fira direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data — art.
5º, LXIX, da CF/88 e art. 1º da Lei 12.016/2009
— possui o mandado de segurança assento constitucional desde a Constituição de 1934 e foi por
décadas regulado pela Lei 1.533/1951.
No ano passado, a Lei 1.533 foi revogada pela
Lei 12.016, de sete de agosto, a qual teve o mérito
de consolidar os entendimentos jurisprudenciais
já sedimentados em súmulas tanto do STJ como
do STF, mas, a par da vantagem de englobar em
um só diploma legal o regramento do mandado
de segurança, a Lei 12.016 ressuscitou entraves e
vedações para a concessão de medidas liminares
que jaziam em legislações esparsas, como a proibição de concessão de medida liminar para entrega de mercadorias provenientes do exterior,
antes estabelecida na lei 2.770/1956 e a possibilidade de fixação, pelo magistrado, de caução na
concessão da medida liminar.
A entrada em vigor da Lei 12.016 tem gerado grandes discussões no meio acadêmico, tendo
sido alvo de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Conselho Federal da OAB – ADI
4296 – distribuída ao Ministro Marco Aurélio.

(...)
III – que se suspenda o ato que deu motivo
ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar
a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com
o objetivo de assegurar o ressarcimento à
pessoa jurídica.

Muito embora a concessão da medida liminar não esteja regulada no dispositivo constitucional que define o mandado de segurança —
art. 5º, LXIX — não há sombra de dúvidas que
esta medida de urgência é ínsita à definição do
próprio remédio constitucional, sendo o instrumento por excelência para realização da finalidade protetora do direito líquido e certo, sanando a lesão ou impedindo que esta ocorra.
Os requisitos para o deferimento da medida
liminar, os quais têm o impetrante ônus processual de sua demonstração, são, em primeiro lugar,
a configuração da relevância dos fundamentos e,
em segundo, o risco de dano irreparável. Relevância dos fundamentos pode ser bem compreendia
1

Tal restrição não é novidade já que figurou nas primeiras edições da MP 1570. No entanto, em razão de
decisão do STF, na ADI 1576, a possibilidade de caucionamento não mais constou das edições posteriores
da MP 1570 e que foi convertida na Lei 9.494/1997.
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como a comprovação, de plano, da plausibilidade
dos fatos e que destes possam confluir as consequências almejadas pelo impetrante. O risco da
demora é advindo da circunstância de que, acaso
não deferida ao impetrante a prestação “in natura” requerida, seguirá o perecimento do direito,
com dano irreparável ao postulante.
No âmbito da medida liminar, está-se diante do que é comumente denominado como “tutela de evidência” ou “tutela do direito evidente”. Com clareza esclarece Fredie Didier que
“tutela-se energicamente o direito em razão da
evidência (aparência) com que se mostra nos
autos. Não releva, a princípio, a natureza do
direito material posto em litígio. Privilegia-se,
sem dúvida, a comprovação do direito alegado:
direito líquido e certo (provado documentalmente, conforme conceituação atual); a liquidez e certeza indicam como o direito é apresentado em juízo, ou seja, se é ou não passível
de comprovação de plano”2.
A supressão da possibilidade de tutela
imediata e eficaz dos direitos das pessoas afeta gravemente uma das dimensões em que se
proteja a atividade jurisdicional, estimula o
arbítrio do Estado, eliminando um poderoso
instrumento de proteção individual e coletiva
das liberdades públicas.
Desta feita, o estabelecimento de caução para
o deferimento da liminar atrofia a grandeza constitucional do mandado de segurança, reduzindo-o
a um simulacro, deixando direitos individuais sem
proteção real e reduzidos à promessa vã e não foi
essa a intenção da Constituição Federal ao regular
o mandado de segurança.
O STF tem farta jurisprudência, tanto em
sede de controle concentrado, como em sede de
controle difuso, em que se aferiu a inconstitucionalidade de diplomas que estabeleciam condições para o exercício pleno do direito de ação,
2

DIDIER JÚNIOR, Fredie. Liminar em Mandado de Segurança: natureza jurídica e importância histórica. Uma
tentavia de reenquadramento dogmático em face das últimas reformas processuais. Jus Navigandi, Teresina, ano
6, n. 56, abr. 2002. Disponível em http://jus2.uol.com.br/
doutrina/texto.asp?id=2917. Acesso em: 28 jul.2010.

para o manejo de recurso administrativo ou
mesmo para a concessão de medidas liminares.
Na ADI 1074, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 19 da Lei 8.870/1994, que
erigia o depósito prévio como requisito processual para ações em se questionavam créditos tributários lançados pelo INSS. Esta ADI lastreou
a súmula vinculante n. 28, segundo a qual: “É
inconstitucional a exigência de depósito prévio
como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir exigibilidade de
crédito tributário”.
Já o julgamento do RE 389.383, no qual foi
declarada a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º
do art. 126 da Lei 8.213, conduziu à edição da
súmula vinculante n. 21, que prevê: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”. A garantia constitucional da ampla defesa afasta a exigência do
depósito como pressuposto de admissibilidade
do recurso administrativo.
Por seu turno, na ADI 975 foi examinada
a constitucionalidade da MP 375/1993, que, a
pretexto de regular a concessão de medidas liminares em cautelares e mandados de segurança, acabou por prever alguns obstáculos a sua
concessão, entre os quais o estabelecimento, se
necessário, como condição de eficácia da medida, prestação de garantia acauteladora — art. 5º,
II. Naquela ocasião, ficaram vencidos os Ministros Marco Aurélio, Carlos Velloso e Celso de
Mello e o dispositivo que impunha a prestação
de garantia não foi suspenso. Tal Medida Provisória, no entanto, acabou perdendo eficácia, por
não mais ter sido editada.
No entanto, a primeira edição da MP 1570,
de 26 de março de 1997, ao trazer modificações
à Lei 8.437/1992, impunha no seu art. 2º a prestação de garantia real ou fidejussória, sempre
que houvesse possibilidade de a pessoa jurídica
de direito público vir a sofrer dano com a concessão da liminar, tal qual a nova prescrição do
inciso III do art. 7º da Lei 12016/2009:
Art. 2º O art. 1º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, passa vigorar acrescido do
seguinte parágrafo:
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§ 4º Sempre que houver possibilidade de
a pessoa jurídica de direito público requerida vir a sofrer dano, em virtude da concessão da liminar, ou de qualquer medida
de caráter antecipatório, o juiz ou o relator
determinará a prestação da garantia real
ou fidejussória.

O relator da ADI era o Ministro Marco Aurélio
que, diferentemente de seu posicionamento na ADI
975, indeferiu a medida liminar, mas restou vencido, tendo prevalecido o voto vencedor do Ministro
Sepúlveda Pertence.
Na fundamentação do voto vencido do Ministro Marco Aurélio, que se posicionou pela
constitucionalidade da exigência da caução, colhem-se três razões básicas pela constitucionalidade do dispositivo: a garantia não é novidade no
processo civil brasileiro, sendo há muito prevista
no art. 804 do CPC, ao tratar do poder geral de
cautela do juiz; a segunda que o estabelecimento da caução ficará ao cargo do prudente juízo
do magistrado; e terceira é ditada pela preponderância do interesse público sobre o particular.
Acrescentou ainda sua Excelência que, por não
se tratar de condição ao exercício da ação, mas
tão-somente à concessão da medida liminar, não
haveria rusga de constitucionalidade no dispositivo então questionado.
Apesar da eloquência dos fundamentos expostos, observo que andou muito bem o STF ao
deferir a medida cautelar e suspender o art. 2º da
aludida Medida Provisória 1570.
Com dissemos anteriormente, a medida
liminar no mandado de segurança é verdadeira antecipação do conteúdo da sentença, na
medida em que há uma coincidência — ainda
que parcial — entre o que se antecipa e o que
o impetrante pretende ao final, protegendo-se
o que é conceituado como tutela da evidência
ou tutela do direito evidente. Na tutela cautelar,
diferentemente, busca-se garantir a utilidade do
processo principal. Daí a possibilidade de caução prevista no art. 804. Tutela cautelar e liminar
em mandado de segurança, conquanto medidas
preventivas, porque voltadas a evitar ou minimizar efeitos do perigo, não se confundem.
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A propósito da diferenciação ontológica da
tutela cautelar e tutela antecipatória, esclarece
Fredie Didier3 com percuciência:
Nada pode ser ao mesmo tempo algo e o
seu oposto, conforme aplicação singela
do princípio da não-contradição — ou se
trata de cautelar, ou de antecipatória, pois
tertium non datur. Em obra pioneira, Luiz
Guilherme Marinoni distinguiu uma da
outra, apondo como elemento principal da
distinção a satisfatividade; a atribuição de
consequências de direito material, inexistente nas verdadeiras medidas cautelares.

E conclui:
A liminar em mandado de segurança antecipa os efeitos da futura sentença que
decidir pela procedência do pedido, sendo, portanto, medida antecipatória.

Por outro lado, a imposição de caução provoca uma paralisia na coluna vertebral do remédio constitucional mais ágil e eficiente no controle judicial dos atos administrativos e impõe
ao particular que sofre uma lesão a direito líquido e certo um peso muito maior, qual seja obrigação de prestação de caução, para ver sustado o
ato administrativo questionado.
Não implica dizer que o interesse público não
tenha que ser sopesado pelo magistrado. No entanto, havendo ato administrativo ilegal ou que
por abuso de poder possa atingir direito líquido e
certo do particular, o dano quem sofre é este e não
a pessoa jurídica de direito público. A proteção da
balança pende, neste caso, para o impetrante que
demonstrou haver fundamento relevante para
suspensão do ato administrativo, hipótese em que
não se condiciona à prestação de garantia.
Demonstrada a relevância dos fundamentos e, concomitante, o risco de dano, impõe-se
a concessão incondicionada da medida liminar.
Ao revés, não configurados os requisitos, compete ao juiz indeferir a liminar.
3

Fredie Didier, ob. cit. p. 3.
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3 Hipóteses de proibição de concessão
de medidas liminares
A Lei 12.016, além de ressuscitar a prestação de caução que ficou enterrada na primeira
edição da MP 1570/1997 ou na natimorta MP
375/1993, compilou hipóteses disciplinadas em
legislações esparsas em que era vedada a concessão de medidas liminares.
Atualmente, os casos em que é defesa a
concessão de medida liminar estão aglutinados
no § 2º do art. 7º e, por força do § 5º do mesmo
dispositivo, essas proibições são estendidas à
antecipação de tutela a que se referem os artigos 273 e 461 do CPC :
Art. 7º
(...)
§ 2º Não será concedida medida liminar
que tenha por objeto a compensação de
créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou
a extensão de vantagens ou pagamento de
qualquer natureza.
(...)
§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem
os arts. 273 e 461 da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

3.1
Proíbe-se a concessão de medida liminar
para compensação de créditos tributários.
Nesta quadra foi positivado o entendimento
jurisprudencial já assente na Sumula 212 do
STJ, em face do qual não vislumbro qualquer
vicio de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Em matéria de compensação, não há risco de
perecimento de direito e a relevância do fundamento, isoladamente, não dá lastro para a
concessão da tutela de urgência.

3.2
A segunda restrição impede a concessão de
liminar para equiparação, reclassificação de servi-

dores públicos, bem assim a concessão de aumento, pagamento ou extensão de vantagens — antes
previstas nas Lei 4.348/1964 e 5.021/1966.
O objetivo da legislação aqui foi adaptar o
caráter antecipatório do mandado de segurança
com a forma especial de execução dos créditos
em face da fazenda pública. Segundo o art. 730
do CPC e o art. 100 da Constituição Federal, os
débitos contra o estado, União e municípios são
satisfeitos por intermédio de requisição de pagamento — precatório ou requisição de pequeno valor — motivo pelo qual o deferimento de
tutela que determinasse o pagamento imediato
de vencimento ou concessão de vantagem implicaria o esvaziamento da forma especial de
execução contra a fazenda pública.
Não por outro motivo o STF, ao apreciar a
ADC 4, que visou declarar a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9494, o qual, por sua vez,
estendia à tutela antecipada essas vedações de
concessões de medidas liminares previstas na
Lei 4348/1964 e 5021/1966, pronunciou-se pela
constitucionalidade da restrição.
Importante distinguir que a proibição acima proscreve a concessão de liminares que ordenem a concessão de novas vantagens, equiparação ou reclassificação ou ainda aumento
para servidores públicos, mas não obstam, isso é
bom que se frise, decisão judicial que determine
a implantação de vantagem que antes existia no
contracheque do servidor, mas que lhe foi ilegalmente subtraída.

3.3
A terceira restrição e de maior interesse nas
questões aduaneiras é que a nova lei do mandado
de segurança ressuscitou a vedação antes constante
da Lei 2770/1956 e impede, expressamente, medida liminar que determine a liberação e entrega de
mercadorias provenientes do exterior.
Ocorre que não é incomum os conflitos
entre o particular e a administração fiscal aduaneira, sendo o mandado de segurança o instrumento processual mais utilizado para assegurar
a proteção a direito líquido e certo violado. Mas
ante a clara proibição de concessão de medida
liminar tendente à liberação de mercadoria proveniente do exterior, indago se ficaria alijado
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da efetiva prestação jurisdicional o importador
que, já tendo obtido o certificado de classificação de sua mercadoria para importação, for surpreendido com uma nova reclassificação pela
Inspetoria da Receita Federal. E na hipótese de
greve dos auditores fiscais da Receita Federal?
Paralisado o desembaraço aduaneiro, ficariam
retidas as mercadorias indefinidamente nos recintos alfandegários? Vislumbre-se ainda o caso
de retenção de mercadoria por pagamento a
menor do tributo. Nessas três hipóteses, poderá
o importador solicitar a liberação de mercadoria
em sede de mandado de segurança?
Pela interpretação estrita da nova Lei
12.016/2009, não.
Mas isso tem de ser entendido cum granu salis.
As súmulas 323 (é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para
pagamento de tributo) e 547 do STF vedam a
retenção de mercadorias como meio coercitivo
para pagamento de tributos, devendo a diferença ser objeto de lançamento a cargo do sujeito
ativo do tributo — neste sentido igualmente
há entendimento pacificado no âmbito do STJ.
AgRg no REsp 1176255/RS (STJ, 2ª Turma,
Ministro Humberto Martins, DJE 03.10.2010).
Tem-se aqui motivo manifesto para concessão
e liberação de mercadorias, já que, possuindo a
Fazenda Nacional o dever de lançar o tributo,
não deve reter mercadorias como meio de pressão ou coerção para sua cobrança.
Ademais, o risco de dano é iminente, dadas as altas tarifas de armazenagem, bem como
a possibilidade de perda de bens perecíveis ou
mesmo sua danificação, situação que levaria à
total imprestabilidade das aludidas mercadorias
para sua finalidade. O perigo da demora é patente e, havendo fundamento relevante, penso
que a vedação na concessão da medida liminar
ao importador ou exportador, frustra, por completo, a plenitude do acesso à Justiça.
Sob os ombros daqueles que lidam com o
comércio exterior, foi posto um peso excessivo
ou restrição que é suportada apenas por aqueles
que importam ou exportam, em franca discriminação com outros setores da economia, que,
igualmente, realizam contratos de compra e
venda e eventualmente podem ter mercadorias
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retidas, mas não estão apartados da proteção do
mandado de segurança. Com isso, sob o prisma
da razoabilidade, este tratamento gravoso a um
setor já suscita reflexões.
A interpretação que deve ser dada à restrição então presente na Lei 2.770/1956 e que
foi reavivada pela Lei 12.016/2009 e que mais
se coaduna com a garantia do devido processo
legal e da inafastabilidade da jurisdição, coloca
em plano bem restrito a vedação da concessão
de medidas liminares para liberação de bens e
mercadorias provenientes do exterior, restringindo-as aos casos em que houver suspeita de
fraude ou que a mercadoria tenha sido introduzida no país ilicitamente.
Essas são exatamente as hipóteses em que a
jurisprudência tem respaldado as retenções procedidas pelas autoridades administrativas: subfaturamento de mercadorias; falsificação de documentos
necessários ao embarque e desembarque (TRF1,
AGTAS 2009.01.000119069; STJ, interposição
fraudulenta de terceiros, REsp 1141785/RS, 1ª Turma, Ministro Benedito Gonçalves, DJe 10.03.2010)
ou quando há infração punível com pena de perdimento – art. 68 da MP 2158/2001.
Apesar de o STF não ter sido provocado a examinar o conteúdo da restrição da Lei
2270/1956, há dois precedentes lavrados em
passado recente e que merecem destaque, pois
examinaram exatamente a vedação de concessão de medida liminar:
1) A ADI 223 foi ajuizada em face da MP
173/1990, que vedava concessão de medida liminar em mandado de segurança, ações ordinárias e cautelares contra os planos econômicos
editados no governo Collor. Neste julgamento,
vencido o Ministro Celso de Mello, foi indeferida a medida cautelar para suspensão do dispositivo que proibia a concessão da liminar. No
entanto, registrou o voto vencedor do Ministro
Sepúlveda Pertence que tal indeferimento não
prejudicava o exame do juiz, no caso concreto,
da própria constitucionalidade das restrições ao
seu poder cautelar, podendo, acaso verificada a
inconstitucionalidade e presente os requisitos
da fumaça do bom direito e do risco da demora,
conceder a liminar, deixando de dar aplicação,
no caso concreto, à aludida medida provisória
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restritiva. Àquela época, o STF abdicou de seu
poder de decidir, em sede de controle concentrado, sobre a constitucionalidade da MP 173,
mas permitiu que em cada caso concreto, no
âmbito do controle difuso de constitucionalidade, o magistrado decidisse sobre a constitucionalidade da referida medida provisória.
2) ADI 295 foi ajuizada em face da MP 186,
de 13 de maio de 1990, que vedada a concessão
de medidas liminares e cautelares pelo prazo de
30 meses a contar de 15 de março daquele ano.
O voto vencedor, do Ministro Marco Aurélio,
indeferiu a liminar e trouxe como fundamentos
as leis que também erigiam limitações à concessão de medidas liminares em mandados de segurança, como a Lei 5.021/1966 e mesmo o art.
1º, B, da Lei 4.348/1964, que previa prazo de 120
dias para validade da liminar em mandado de
segurança. Ficaram vencidos, em substanciosos votos, os Ministros Paulo Brossard, Relator,
Carlos Velloso e Celso de Mello.
Do voto do Ministro Carlos Velloso cito esta
passagem que ilustra bem a contemporaneidade
de seus fundamentos:
(...)
Também por isto, é fácil perceber que seria
inconstitucional uma medida provisória
que proíba a concessão de medida liminar
no mandado de segurança. Repito: raciocínio, evidentemente, nos caos em que a medida liminar é necessária, vale dizer, nos casos em que ocorrem os seus pressupostos,
que se orientam no rumo daquilo que, na
linguagem comum do foro, se denominam
fumus boni juris e periculum in mora.
(...)
Não me impressiona, Senhor Presidente,
a invocação da Lei nº 5.021, de 1966, que,
no § 4º do art. 1º, estabelece que não será
concedida medida liminar para efeito de
pagamento de vencimentos e vantagens
pecuniárias. É que, nesse caso, o que a lei
fez foi simplesmente adequar o pagamento à forma de execução especial contra a
Fazenda Pública, execução constitucional, portanto (CF 1967, art. 117; CF/88,
art. 100). Então, parece-me constitucional a lei que simplesmente impede forma
outra de execução que não aquela inscrita

na própria Constituição. A Lei nº 2.770,
de 1956, também impede a concessão de
medida liminar nas ações e procedimentos judiciais que visem à liberação de bens
oriundos do estrangeiro. O que a lei impede, entretanto, é que se conceda liminar
para liberação de mercadoria introduzida
no País ilicitamente, caso em que não há
falar em direito líquido e certo. A invocação, portanto, dessas leis, para justificar
a existência de medida provisória objeto
desta ação, não se justifica.

Portanto, a restrição genérica contida na
parte final do § 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009
esbarra na garantia constitucional da inafastabilidade jurisdição, não podendo ser aplicada em
sua literalidade, sob pena de se alijar do crivo do
Poder Judiciário os atos administrativos emanados da autoridade fiscal aduaneira.

4 Conclusões
1) A Lei 12.016/2009 teve o mérito de reunir e condensar entendimentos jurisprudenciais
consolidados sobre a utilização do mandado de
segurança, além de corrigir algumas imprecisões
no texto da revogada Lei 1.533/1951.
2) No entanto, ressurgiram diversos entraves à concessão de medidas liminares, além de se
prever um complexo sistema recursal, munindo
a Fazenda Pública de um arsenal defensivo contra decisão que acolha o pedido de liminar.
3) A possibilidade de se exigir medida acautelatória para evitar eventual dano à pessoa jurídica de direito público não se coaduna com o
ordenamento constitucional brasileiro vigente.
Se constatados os requisitos para o deferimento
da tutela de urgência, esta deve ser deferida independentemente de fiança ou caução.
4) São constitucionais as restrições que impedem compensação tributária em sede de liminar, bem como a concessão de aumentos para
servidores públicos. A primeira porque não há
que se falar em perigo de dano e a segunda em
virtude do procedimento especial de satisfação
de créditos pela Fazenda Pública — art. 100 da
CF/1988 e art. 730 do CPC.
5) A proibição para se liberar, liminarmente, mercadoria proveniente do exterior deve ser
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vista cum granu salis. Primeiro porque há que
se verificar os motivos pelos quais houve a retenção da mercadoria pela autoridade fiscal,
na medida em que não se admite retenção de
tributo como meio coercitivo para pagamento
de tributo. Segundo, porque constatada a presença dos requisitos para a concessão da tutela
de urgência – fundamento relevante e risco de
perecimento de direito, a proibição em comento implicaria violação expressa ao postulado da
inafastabilidade do controle jurisdicional do ato
administrativo da autoridade aduaneira. Terceiro, não se pode conferir a uma categoria de ato
administrativo, no caso o aduaneiro, imunidade
ao controle pelo Poder Judiciário.
6) A interpretação conforme da regra
contida na parte final do § 2º do art. 7º da Lei
12.016/2009 restringe a proibição de liminar
concessiva para entrega de bens do exterior às
hipóteses de fraude, falsificação no processo de
importação das mercadorias ou quando se tratar de mercadorias cuja internação no território
nacional seja ilícita ou vedada.
7) Em breve deverá o STF examinar as recentes modificações trazidas a lume pela nova
Lei do Mandado de Segurança, já que proposta
pelo Conselho Federal da OAB ação direta de
inconstitucionalidade — ADI 4296 — em face
de diversos de seus dispositivos.
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A demora do controle de legalidade dos atos de aposentadoria pelo
TCU e o princípio da confiança legítima
Juiz federal substituto Daniel Carneiro Machado

1 Introdução
O Tribunal de Contas da União “é órgão
auxiliar e de orientação do Poder Legislativo,
embora a ele não subordinado, praticando atos
de natureza administrativa, concernentes, basicamente, à fiscalização”1.
A propósito, a Constituição Federal de 1988
dedicou uma seção inteira ao tema de fiscalização
contábil, financeira e orçamentária, disciplinando a
atuação das Cortes de Contas nos artigos 70 a 75.
Estatui o caput do artigo 71, da Carta Magna, que o Tribunal de Contas da União tem a
função de auxiliar o Congresso Nacional no
exercício do controle externo da Administração
Pública, o qual consiste na fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, conforme o disposto no
caput do artigo 70, do mencionado diploma.
No que interessa ao presente estudo, de
acordo com o artigo 71, inciso III, da Constituição da República 1988, compete ao Tribunal de
Contas da União “apreciar, para fins de registro,
a legalidade (...) das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento
legal do ato concessório”.
No exercício desta importante função constitucional, surgem diversas controvérsias jurídicas,
especialmente em razão da costumeira demora
do Tribunal de Contas. É que os atos administrativos concessivos de aposentadoria, os quais serão
objeto de análise específica neste artigo, geram
efeitos ao longo do tempo em benefício do servidor inativo, de maneira que o controle tardio da
1

MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional. 10. ed.
São Paulo: Atlas, 2002. p. 391.

legalidade dos mesmos prejudica a esfera jurídica
do beneficiário, causando insegurança jurídica.
Neste contexto, sem pretender esgotar o
tema, o presente artigo tem o propósito de
apresentar análise crítica, à luz do princípio da
confiança legítima, da demora do controle de
legalidade pelo Tribunal de Contas dos atos de
aposentadoria e a possível estabilização dos efeitos jurídicos dos atos eventualmente inválidos
perante os administrados.

2 O registro de aposentadorias pelo
Tribunal de Contas – função de
fiscalização
Conforme já dito, compete exclusivamente
ao Congresso Nacional “fiscalizar e controlar,
diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os
atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração Indireta”, consoante prescreve o artigo 49, inciso X, da Constituição Federal.
Dessa atribuição decorre o controle externo
exercido pelo Congresso Nacional para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades
da administração direta e indireta, sendo esse
controle exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas da União (CF, art. 71), ao qual a Constituição estabeleceu inúmeras atribuições.
O presente artigo se aterá apenas ao controle de legalidade, para fins de registro, dos atos de
aposentadorias concedidas pela Administração.
A função do Tribunal de Contas, vale destacar, não se reduz ao simples registro do ato concessivo, entendido apenas como a inscrição em
livro próprio ou equivalente.
A verdadeira incumbência constitucional se
refere à apreciação da legalidade do ato administrativo de concessão, verificando se o mesmo
foi praticado em conformidade com a legislação
aplicável, se é correto o fundamento legal que
o ensejou ou se foi cometida alguma irregularidade que o vicie. Isso porque as concessões de
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aposentadoria são atos jurídicos administrativos cujos efeitos se prolongam no tempo, constituindo-se em fonte de despesa pública.
Por essa razão o constituinte submeteu tais
atos à especial forma de fiscalização de sua legalidade (controle externo do Poder Legislativo), ao
entendimento de que apenas o controle interno
exercido pelos órgãos da própria Administração
não seria suficiente para evitar possíveis equívocos, irregularidades e ilegalidades.

3 A natureza jurídica do ato concessivo
de aposentadoria segundo
precedentes do Supremo Tribunal
Federal e o prazo decadencial
Importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal deu peculiar tratamento jurídico ao registro pelo Tribunal de Contas, conferindo-lhe, além
do status de ato fiscalizatório, caráter integrativo
do ato administrativo da aposentadoria.
Conforme os votos proferidos nos julgamentos dos Mandados de Segurança 24.958,2
24.997,3 25.015,4 25.036,5 25.037,6 25.090,7
25.095,8 todos impetrados contra atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, a
referida Corte Constitucional reiterou o entendimento jurisprudencial de que “o ato de
aposentadoria configura ato administrativo
complexo, aperfeiçoando-se somente com o
registro perante o Tribunal de Contas. Submetido, pois, a condição resolutiva, não se operam
os efeitos da decadência antes da integração da
vontade final da Administração”.
Com efeito, o ato administrativo complexo é aquele que somente se aperfeiçoa após a
manifestação de todos os órgãos encarregadas
da sua formação.
MS 24.958-7/DF, Relator Min. Marco Aurélio, j. 02.02.2005.
MS 24.997-8/DF, Relator Min. Eros Grau, j. 02.02.2005.
4
MS 25.015-1/DF; Relator Min. Eros Grau, j. 02.02.2005.
5
MS 25.036-4/DF, Relator Min. Eros Grau, j. 02.02.2005.
6
MS 25.037-2/DF, Relator Min. Eros Grau, j. 02.02.2005.
7
MS 25.090-9/DF, Relator. Min. Eros Grau, j. 02.02.2005.
8
MS 25.095-0/DF, Relator Min. Eros Grau, j. 02.02.2005.
2
3
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De acordo com a lição do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, o ato administrativo
complexo seria “o que se forma pela conjugação
de vontade de mais de um órgão administrativo”, possuindo como característica essencial
“o concurso de vontades de órgãos diferentes
para a formação de um ato único”, de maneira
que somente se aperfeiçoa “com a integração da
vontade final da Administração, e a partir deste
momento é que se torna atacável por via administrativa ou judicial”.9
Portanto, para a Corte Suprema, o ato de
aposentadoria, embora já seja apto a produzir
regularmente seus efeitos desde sua expedição
pelo ente administrativo ao qual o servidor se
encontra vinculado, somente se completa com o
registro pelo Tribunal de Contas.
Vale dizer, o registro pela Corte de Contas,
no controle de legalidade, não seria um ato administrativo autônomo, mas integrante do ato
concessivo da aposentadoria, o que impediria o
transcurso do prazo decadencial para eventual
revisão ou cancelamento do benefício pela Administração na hipótese de vícios.
Enfim, pela ótica da estrita legalidade, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal
possibilita o cancelamento e/ou a revisão dos
atos concessivos de aposentadoria no caso
de indeferimento do registro pela Corte de
Contas em decorrência de irregularidades,
mesmo que transcorrido prazo superior a 5
anos entre o ato originário da concessão e a
negativa do registro.
Conforme se verá no tópico a seguir, todavia, procedendo-se à ponderação de princípios constitucionais, os atos de aposentadoria
não registrados pela Corte Contas, que produziram efeitos regularmente em favor do administrado após longos anos, podem ser mantidos ainda que inválidos.
9

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. ed., atual. Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São
Paulo: Malheiros, 2005, p. 172.
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4 O princípio da confiança legítima e
a possibilidade de preservação dos
atos administrativos inválidos
A despeito da ausência do transcurso de
eventual prazo decadencial, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que
não se pretende criticar neste estudo, a inércia
do Tribunal de Contas não pode se sobrepor
à confiança legítima estabelecida pelos efeitos
duradouros do ato administrativo, ainda que
imperfeito, que se pretendia registrar perante
a Corte de Contas.
Segundo o princípio da confiança, se um
ato administrativo, aparentemente legítimo,
é perpetrado pela Administração Pública, gerando, no administrado a expectativa de continuidade, dada a manutenção das condições nas
quais surgiu, o ato deve ser estabilizado, ainda
que tenha por fundamento lei inconstitucional
ou ato normativo ilegal.10
Ou seja, o intérprete e o operador do direito
devem privilegiar o conceito de expectativa legítima em detrimento da estrita legalidade. “A
proteção da confiança parte da perspectiva do
cidadão. Ela exige a proteção da confiança do
cidadão que contou, e dispôs em conformidade
com isso, com a existência de determinadas regulações estatais e outras medidas estatais”.11
Conforme ensinamento do Prof. Gomes
Canotilho, os princípios da legalidade da administração, da proibição do excesso, da proteção
jurídica e das garantias processuais não se sobrepõem aos princípios da segurança jurídica e
da proteção da confiança dos cidadãos, que, por
sua vez, consistem em subprincípios concretizadores do Estado de Direito:
ROCHA, Ludiana Carla Braga Façanha; DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos, in A Administração Pública e o princípio da confiança legítima, consultado
no seguinte endereço eletrônico: http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/
viewFile/32601/31810.
11
MAURER, Hartmut. Elementos de Direito Administrativo Alemão. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2001, p 68;
10

O homem necessita de segurança para
conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. Por
isso, desde cedo se consideram os princípios da segurança jurídica e da protecção
da confiança como elementos constitutivos do Estado de Direito.12

No mesmo sentido, impende destacar a lição de Rafael Maffini, in verbis:
A legalidade administrativa não pode ser
considerada como um óbice à incidência do princípio da proteção substancial
da confiança, mesmo quando se trata de
preservação de condutas — ou seus efeitos — inválidas. Isso porque, as noções
de Estado de Direito e de segurança jurídica não estão sob, mas sobre ou ao lado
do princípio da legalidade, impondo-se a
ponderação entre a legalidade e a segurança jurídica para que, em alguns casos,
essa ceda à proteção da confiança com a
estabilidade das relações jurídicas, ainda
que inválidas. Ademais, o fundamento
material da legalidade consiste justamente na busca por segurança jurídica, não se
apresentando, pois, num fim em si mesmo. Dessa forma, sempre que a legalidade
implicar em consequências que se contraponham ao seu próprio fim material, qual
seja, a segurança jurídica, terá de ser ponderada com outros valores, como é o caso
da proteção substancial da confiança, ensejando tal ponderação a possibilidade de
preservação de atos ou efeitos decorrentes
de comportamentos inválidos.13

A propósito, a ponderação entre o princípio da segurança jurídica, do qual o princípio
da confiança legítima é corolário, e o da legalidade já encontra amparo na jurisprudência do
CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional. 7 ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2000, p. 257.
13
MAFFINI, Rafael. Princípio da Proteção Substancial
da Confiança no Direito Administrativo Brasileiro.
Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006, p. 223.
12
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Superior Tribunal de Justiça14 15 nos casos de
controvérsia sobre a invalidação de atos administrativos que produziram efeitos regularmente
em face da inércia da Administração.
Tal posicionamento vem de encontro com os
estudos desenvolvidos pela Professora Weida Zancaner, tratando do tema da invalidação dos atos
administrativos, que, por oportuno, cabe destacar
neste estudo do princípio da confiança, verbis:

Claro está que o princípio da legalidade
é basilar para a atuação administrativa,
mas como se disse, encartados no ordenamento jurídico estão outros princípios
que devem ser respeitados, ou por se referirem ao Direito como um todo, como,
por exemplo, o princípio da segurança jurídica, ou por serem protetores do direito
comum dos cidadãos, como, por exemplo, a
boa-fé, princípio que também visa protegêlos quando de suas relações com o Estado.

O princípio da legalidade, fundamento do
dever de invalidar, obriga a Administração
Pública a fulminar seus atos viciados não
passíveis de convalidação. Só que a invalidação não pode ser efetuada sempre e
indistintamente, com referência a todas as
relações inválidas não convalidáveis que
se apresentem ao administrador, em razão
das barreiras ao dever de invalidar.

Assim, em nome da segurança jurídica, simetricamente ao que referimos quanto à
convalidação, o decurso de tempo pode ser,
por si mesmo, causa bastante para estabilizar certas situações fazendo-as intocáveis.
Isto sucede nos casos em que se costuma
falar em prescrição, a qual obstará a invalidação do ato viciado. Esta é, pois, uma
primeira barreira à invalidação.

Os limites ao dever de invalidar surgem
do próprio sistema jurídico-positivo, pois,
como todos sabemos, coexistem com o
princípio da legalidade outros princípios
que devem ser levados em conta quando
do estudo da invalidação.

“Na avaliação da nulidade do ato administrativo, é
necessário temperar a rigidez do princípio da legalidade, para que se coloque em harmonia com os cânones da estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé
e outros valores necessários à perpetuação do Estado de Direito”. (REsp 45.522-SP, 1ª Turma, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJU de 17.10.94).
15
“O princípio da legalidade da administração constitui
apenas um dos elementos do postulado do Estado de
Direito. Tal postulado contém igualmente os princípios da segurança jurídica e da paz jurídica, dos quais
decorre o respeito ao princípio da boa-fé do favorecido. Legalidade e segurança jurídica constituem dupla
manifestação do Estado de Direito, tendo por isso o
mesmo valor e a mesma hierarquia. Daí resulta que a
solução para um conflito concreto entre matéria jurídica e interesses há de levar e conta todas as circunstâncias que o caso possa eventualmente ter”. (STJ,
RMS 407-MA, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 07.08.91 in RDA 184-113/118 – trecho
extraído da doutrina de HANS-UWE ERICHSEN e
WOLFGANG MARTENS, “Allgemeines Verwaltungsrecht”, 6. ed., Berlim-New York, p. 240, tradução de
GILMAR FERREIRA MENDES, in “Jurisdição Constitucional”, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 261, nota 56).
14
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Por sua vez, o princípio da boa-fé assume
importância capital no Direito Administrativo, em razão da presunção da legitimidade dos atos administrativos, presunção esta que só cessa quando esses atos são
contestados, o que coloca a Administração
Pública em posição sobranceira com relação aos administrados. (.,.)
Com efeito, atos inválidos geram consequências jurídicas, pois se não gerassem
não haveria qualquer razão para nos preocuparmos com eles. Com base em tais
atos certas situações terão sido instauradas e na dinâmica da realidade podem
converter-se em situações merecedoras de
proteção, seja porque encontrarão em seu
apoio alguma regra específica, seja porque
estarão abrigadas por algum princípio de
Direito. Estes fatos posteriores à constituição da relação inválida, aliados ao tempo,
podem transformar o contexto em que esta
se originou, de modo a que fique vedado à
Administração Pública o exercício do dever
de invalidar, pois fazê-lo causaria ainda
maiores agravos ao Direito, por afrontar à
segurança jurídica e à boa-fé.
Donde, nem sempre será necessária a interação do prazo dito prescricional para que
se deva reconhecer a estabilidade de uma
dada situação quando fatores outros concorrerem para exigi-la. Então, a conjugação do princípio da segurança jurídica com
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o da boa-fé pode gerar outra barreira ao
dever de invalidar. É o que sucederá, uma
vez decorrido prazo razoável, perante atos
ampliativos de direito dos administrados,
nos casos em que haja no ordenamento jurídico alguma regra hábil para proteger a
situação e que lhe teria servido de amparo
se tivesse sido produzida sem vício. (...)
Em resumo: as barreiras ou limites ao dever
de invalidar ou resultam do mero decurso
do tempo (a chamada prescrição) ou, nos
casos em que o ato inválido produziu situação jurídica ampliativa de direito ou concessiva de benefício ainda não sanada pela
completude do prazo dito prescricional, do
preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: haver decorrido um certo lapso
de tempo desde a instauração da relação viciada; existência de uma regra ou princípio
de Direito que lhe teria servido de amparo
se houvesse sido validamente constituída; e,
boa-fé por parte do beneficiário.”16

No referido estudo da professora Weida
Zancaner, a segurança jurídica e a boa-fé do administrado impedem a invalidação de atos administrativos após determinado lapso de tempo
em que a Administração se manteve inerte. O
princípio da confiança legítima, a toda evidência, está incluído na segurança jurídica e, como
tal, pressupõe a boa-fé do beneficiário do ato
para que este não seja invalidado.
Nessa ordem de idéias, os requisitos da
proteção da confiança legítima se configuram
quando: a) existir atuação aparentemente lícita da Administração Pública (caso contrário,
se o ato for ostensivamente ilícito, não haverá
dúvida quanto à sua invalidade); b) a Administração objetivar situação que produza estado de
confiança, na qual o administrado tenha essa
noção; c) e, por fim, quando o beneficiário do
ato se mantém de boa-fé, não tendo intencionalmente dado causa à ilegalidade.
O estado de confiança incutido no beneficiário do ato administrativo, data venia, legitima
os seus efeitos e confere estabilidade ao mesmo,

haja vista que perduraram por longo tempo em
face da inércia da Administração Pública.
Portanto, é perfeitamente possível a aplicação
da proteção do princípio da confiança legítima
nos casos de inércia do Tribunal de Contas quanto ao registro do ato concessivo da aposentadoria,
impedindo eventual invalidação do ato administrativo após o transcurso de longo tempo.

5 Conclusão
O presente artigo pretendeu demonstrar que
o princípio da confiança legítima milita em prol
dos administrados, e, ao lado do princípio da legalidade, caracteriza um dos subprincípios integradores do próprio conceito de Estado de Direito, devendo-se, no cotejo dos dois, prevalecer o
da segurança jurídica “como imposição da justiça
material”, até porque “o interesse público preponderante está precisamente na conservação do ato
que nasceu viciado, mas que, após, pela omissão
do Poder Público em invalidá-lo, por prolongado
período de tempo, consolidou nos destinatários a
crença firme na legitimidade do ato”17.
Ora, se o beneficiário acreditava legitimamente que recebia a aposentadoria de forma
regular, não é dado à Administração Pública suprimir o pagamento após longos anos, quando
ela própria se manteve inerte.
Destarte, a inércia do Tribunal de Contas
por período considerável no exercício do controle de legalidade, para fins de registro, dos atos
de aposentadoria, impedirá a invalidação do ato
viciado em prol da confiança incutida legitimamente na esfera jurídica do beneficiário.
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A autocomposição de litígios envolvendo a
Administração Pública e a democracia
Juiz federal David Wilson de Abreu Pardo

Introdução
Em palestra que teve lugar no dia 11.03.2010,
durante a I Jornada de Direito Administrativo
da Escola de Magistratura Federal do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, o Professor Luciano Ferraz, da Universidade Federal de Minas
Gerais, mencionou a idéia de um controle consensual da Administração Pública, via Termo de
Ajustamento de Gestão, dizendo que irá propor
esse mecanismo em Tese de Doutorado em Direito que está desenvolvendo.
A idéia anunciada pelo Palestrante inspira
o presente artigo, mas que tem a intenção de refletir sobre a composição consensual de litígios
judiciais já instaurados, e envolvendo entes da
Administração Pública, especialmente o caráter
marcadamente democrático de autocomposições
dessa natureza, ainda que de litígios já submetidos
a crivo judicial, conforme já se disse. Como afirmam Joseph B. Stulberg e B. Ruth Montgomery,
o objetivo de um processo de mediação “é facilitar
o processo democrático de elaboração de decisão
no qual as partes em disputa estão envolvidas”.1
Assumindo que não só a mediação, mas também outros mecanismos de autocomposição de
litígios, como a conciliação, facilitam o processo
democrático de elaboração de decisão no qual as
partes estão envolvidas, é o caso de perguntar de
que democracia se trata, quando tais procedimentos são bem realizados? Melhor dizendo, qual concepção de democracia melhor descreve e melhor
justifica um mecanismo de autocomposição bem
sucedido? Restringindo ainda mais o problema:
a concepção agregativa de democracia, ou a concepção deliberativa de democracia? Elaborar uma
resposta, ainda que preliminar, a essa questão, com
foco no direito administrativo, é o objetivo geral do
1

STULBERG, Joseph B. & B. Ruth Montgomery. Requisitos de planejamento para programas de formação de
mediadores. Tradução de Maíra Dias. In: Estudos em
Arbitragem, Mediação e Negociação, vol. 2, p. 113.

presente artigo, que se servirá de casos exemplares
envolvendo entes da Administração Pública.
A importância dos questionamentos se evidencia pela necessidade de esclarecer qual o caráter democrático implicado pelos mecanismos de
autocomposição de litígios. Isso pode revelar o real
valor normativo dos mecanismos, a depender da
concepção de democracia que melhor descrevêlos e justificá-los, quando aplicados no âmbito do
direito administrativo, o que é significativo para o
Estado constitucional democrático.

1 Casos exemplares
a) Ação civil pública visando a garantir
atendimento satisfatório e em tempo razoável
a clientes de banco estatal
Ação civil pública2 ajuizada pelo Ministério
Público Federal – MPF com o objetivo de obrigar a Caixa Econômica Federal – CEF, em relação
agências localizadas no Estado do Acre, a adotar
as providências cabíveis para que o atendimento
nas filas de caixa e outros serviços bancários sejam
realizados no prazo máximo de 30 (trinta) minutos em dias normais, e de 45 (quarenta e cinco)
minutos em dias de vésperas de feriado, vencimentos de tributos e pagamento de vencimentos
a servidores públicos; para implantação de sistema de controle nas agências, mediante senha a ser
entregue ao usuário, consignando data e horário
de chegada do cliente ao banco, bem como prazo
previsto para seu atendimento; para afixação de
cartazes, em locais de fácil visualização, esclarecendo ao público que o atendimento nos caixas se
dará nos tempos então assinalados e indicando o
número do telefone do PROCON/AC; para destinação de um caixa exclusivo devidamente sinali2
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zado para atendimento às pessoas com prioridade, reservando, ainda, o mínimo de 10% (dez por
cento) dos assentos para uso exclusivo de idosos,
gestantes, deficientes e pessoas com criança de
colo, mobiliário adequado e sinalização adequada
para as pessoas portadoras de deficiência física ou
mobilidade reduzida; para condenação da CEF ao
pagamento de danos morais difusos, no patamar
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Depois de todo o processamento do feito,
sempre com resistência ao pedido pela CEF,
houve a designação de audiência de conciliação, chegando às partes ao seguinte acordo,
homologado pelo Juízo:
1 – Em até 06 (seis) meses, a CEF passará a
realizar o atendimento nas filas de caixa e outros
serviços bancários no prazo de 30 minutos em dias
normais e 45 minutos em dias de vésperas de feriado, vencimentos de tributos, pagamento de vencimentos a servidores públicos e aposentados, tudo
sob pena de pagar o valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais) para cada consumidor lesado, ou seja, atendido além do tempo, com pagamento direto ao
consumidor, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
sem necessidade de nova ação judicial.
2 – Em até 04 (quatro) meses, a CEF implantará sistema de controle nas agências, mediante senhas a serem entregues ao usuário, em
que estejam consignados a data e o horário de
chegada do cliente ao banco, o prazo previsto
para seu atendimento, bem como o registro do
horário do efetivo atendimento, que servirá para
o consumidor eventualmente fazer prova de ter
sido lesado, ou seja, de ter sido atendido além do
tempo do item anterior, para ser ressarcido no
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
3 – A CEF imediatamente afixará cartazes,
em locais de fácil visualização, esclarecendo ao
público que o atendimento nos caixas se dará no
máximo em 30 minutos, em dias normais, e em 45
minutos, em dias de vésperas de feriado e dias de
pagamento de vencimentos de servidores públicos e aposentados, bem como o número do telefone do PROCON/AC, informando ainda os
termos do acordo, inclusive o valor da indenização a ser concedida diretamente ao cliente eventualmente lesado, a partir da violação do prazo
estabelecido no item 1 do acordo.
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4 – A CEF destinará caixa exclusivo devidamente sinalizado para atendimento às pessoas
com prioridade, reservando, ainda, o mínimo
de 10% (dez por cento) dos assentos para uso
exclusivo de idosos, gestantes, deficientes e pessoas com criança de colo.
5 – A CEF imediatamente adotará mobiliário adequado para atendimento dos usuários
nas condições do item anterior.
6 – Em até 06 (seis) meses, a CEF fará a sinalização adequada para as pessoas portadoras de
deficiência física e mobilidade reduzida.
7 – Em até 04 (quatro) meses, a CEF aumentará
para 10 (dez) o número de funcionários na bateria
de caixa na agência principal da instituição na cidade de Rio Branco, Capital do Estado do Acre.
8 – Em razão dos termos anteriores, o MPF
desiste do pedido de condenação da CEF em pagamento de danos morais difusos, no valor de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
9 – A multa diária pelo descumprimento dos
termos do acordo é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10 – A CEF fica com o encargo de informar
trimestralmente ao MPF, a partir da data de assinatura do acordo, sobre todas as providências
adotadas em cada período.

b) Ação civil pública visando à proteção da
saúde de servidores expostos ao DDT
Ação civil pública3 ajuizada pelo Ministério
Público Federal – MPF, dentre outros pedidos,
com o objetivo de assegurar imediata assistência médico-hospitalar a vítimas de intoxicação
decorrente do emprego de inseticidas à base de
diclorodifeniltricloroetano (DDT), enquanto
agentes de endemias da Fundação Nacional de
Saúde – FUNASA, outrora Superintendência de
Combate à Malária – SUCAM, além de composição de equipe voltada ao atendimento domiciliar das vítimas do DDT e sistema administrativo
de acompanhamento dos atendimentos prestados, fornecendo apoio logístico para viabilizar o
agendamento de consultas e exames, o transporte e hospedagem dos pacientes e elaboração de
3
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relatório clínico individualizado. Vale destacar,
também, o objetivo de realizar avaliação da saúde de todos os servidores da FUNASA, por meio
de junta médica composta por profissionais estranhos ao quadro funcional da entidade.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi parcialmente deferido, com obrigações
estipuladas à União, FUNASA e Estado do Acre,
com base no entendimento, inclusive assentado
na jurisprudência pátria, de que todos os entes,
conjuntamente, têm o dever de fornecer assistência médico-hospitalar. Isso porque o Estado,
como um todo, imprimiu aos agentes excessiva
periculosidade, na consecução de fim pública,
em favor do bem-estar geral. Sendo assim, o Poder Público, em ação consorciada entre as unidades global e federada, deve conferir a assistência
médica necessária, inclusive porque tal mister
integra suas atividades típicas.
Além disso, anotou-se na decisão que o liame
entre a manipulação do DDT pelos agentes e as
enfermidades que os acometem se assentaria, em
cognição sumária, em dois fatos incontroversos:
(a) os agentes de saúde efetivamente o utilizaram e
(b) o inseticida é tóxico e, por isso mesmo, deixou
de ser utilizado nas campanhas empreendidas, direta ou indiretamente, pela FUNASA. Finalmente,
quanto à urgência, a decisão se baseou nas indicações de falecimentos e aflições, feitas na inicial e
nos documentos constantes de volumes apensos, a
denotar que a assistência médica deveria ser fornecida o quanto antes, a fim de evitar que o sofrimento físico dos agentes de endemias fosse prolongado
e, sobretudo, para redução das vítimas fatais.
Acontece que, passados alguns meses da concessão parcial da tutela pleiteada, foi noticiado nos
autos que a medida não estava sendo integralmente
cumprida pelos Demandados, mas sem que houvesse indicação precisa pelo Autor da ação das
questões pendentes e ineficientes. Foi então que
se designou audiência de esclarecimentos e para
obtenção de acordo entre as partes, e cuja motivação foi a preocupação em garantir o cumprimento
satisfatório da medida judicial que antecipou parcialmente a tutela pleiteada. Na audiência, em que
compareceram as partes e assessores técnicos dos
órgãos envolvidos, bem como representantes da
associação e os próprios servidores expostos, ao

longo do tempo, ao DDT, chegou-se ao seguinte
acordo, coordenado e homologado pelo Juízo:
1. Criação de uma Central de Coordenação e
Atendimento aos beneficiados pela decisão liminar
do processo, constituída por um assistente social
ou gestor público do Estado do Acre e um agente administrativo da FUNASA, que tenham compreensão e entendimento das questões envolvidas,
submetidos à Gerente do Departamento de Vigilância em Saúde e ao Gerente de Recursos Humanos da FUNASA, a fim de coordenar a execução do
plano de trabalho e do termo de cooperação entre
as entidades públicas, visando ao pronto e efetivo
cumprimento da liminar. Central de atendimento
com lugar em local a ser informado em consolidação de pendências a ser entregue ao Juízo, mas com
primeira reunião para consolidar as pendências no
cumprimento da liminar já designada para o dia
seguinte ao acordo, no Departamento de Vigilância de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, reunião aberta e com possibilidade de participação do
autor da ação e dos membros da comissão DDT.
A consolidação das pendências, com indicação
precisa de suas soluções, inclusive com prazos fixados de maneira prioritária, a ser apresentada no
processo, no prazo de até uma semana. Na consolidação, definição de organização do trabalho de
atendimento aos beneficiados pela antecipação da
tutela, com detalhamento de forma de comunicação, publicidade, telefone para contato e nomes dos
técnicos responsáveis pela central de atendimento,
que, recebendo as demandas dos beneficiados pela
tutela encaminharão as providências e comunicarão local, data e horário dos atendimentos médicos,
clínicos e hospitalares agendados.
2. Entrega dos medicamentos necessários ao
tratamento das enfermidades sofridas pelos beneficiados mediante recibo, ou declaração de sua indisponibilidade e não entrega, com contrafé e envio de
cópias dos registros à comissão coordenadora da
central de atendimento criada na forma anterior.
Entrega dos medicamentos de acordo com receituário médico de profissional credenciado pelo SUS
e constantes da tabela do referido Sistema. Na consolidação das pendências, o Estado do Acre informará se vai passar a fornecer aos beneficiados pela
antecipação da tutela medicamentos da tabela do
SUS, mas ministrados também por profissionais
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médicos da rede privada, conforme ato a ser expedido para essa finalidade.
3. Detalhamento da forma de trabalho da Junta
Médica, com sua reorganização e fixação de calendário próximo e concentrado, para finalização dos
trabalhos iniciais constantes do plano inicial.
4. Solução da pendência relativa aos exames
neurológicos complementares, que dependem de
contratação de instituição ou profissional especializado, de fora do Estado, ficando autorizada
a dispensa de licitação para a contratação, dado o
caráter de urgência das medidas, conforme estabelecido na decisão que antecipou a tutela.
5. Apresentação das demandas dos beneficiados pela decisão aos profissionais médicos especializados primeiro e diretamente à comissão
de coordenação da central de atendimento criada na forma do item 1, que fará o agendamento das consultas e exames, disso comunicando,
pronta e previamente, aos interessados.
6. Detalhamento da forma de atendimento
dos beneficiados residentes nos municípios do interior, para realização dos exames complementares, ficando estabelecido, todavia, que isso se dará
mediante equipe criada para essa finalidade e que
se deslocará até o local de residências dos beneficiados, ou, alternativamente, mediante transporte
dos beneficiados à Capital, constando, ainda, cronograma de realização das medidas, igualmente
em caráter de prioridade e urgência.
7. Obrigação de elaborar e apresentar Plano de
Ação para Atendimento Permanente dos Pacientes
do DDT, com base nos dados já colhidos, como os
exames já realizados e atendimentos médicos até então feitos, indicando ações e procedimentos a serem
adotados, permanentemente, com o caráter de prioridade emanado da decisão antecipatória da tutela.

c) Reconhecimento de comunidade indígena
em ação civil pública visando à implementação
de unidade de conversação ambiental
Ação civil pública4 ajuizada pelo Ministério
Público Federal – MPF, com o objetivo de obrigar
o Poder Público (IBAMA e União) a executar pla4
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no de manejo em unidade de conservação (Parque
Nacional Serra do Divisor – PNSD), localizada no
Estado do Acre, em região de fronteira com o Peru.
Após decisão concessiva da medida liminar requerida e cumprimento de algumas determinações ali
contidas, como a identificação efetiva da área como
unidade de conservação do tipo parque nacional,
mediante placas que informavam as restrições legais a imperar no local, um grupo de moradores
tradicionais passou a se autodenominar indígena,
afirmando ser descendentes dos índios Nawa, considerados extintos desde o início do século XX.
O IBAMA resistiu à pretensão do grupo
de moradores, requerendo realização de perícia antropológica, a fim de esclarecer a questão, pois duvidava da auto-identificação étnica.
Preocupou-se com a integridade territorial e
ambiental da área do PNSD, considerado por
pesquisadores como tendo uma das mais ricas
biodiversidades do planeta. E apesar da inércia
em executar o plano de manejo do Parque, principalmente sob a alegação de escassez de recursos, o IBAMA não pretendia abrir mão de parte
da região. Entendia que eventual terra indígena
encravada na unidade de conservação não se
submeteria às mesmas restrições legais de um
parque nacional, nem seria próprio do grupo de
moradores que se dizia indígena a preocupação
com a preservação ambiental.
Realizada a prova pericial antropológica,
esta concluiu pela indianidade do grupo de
moradores, com base em pesquisa de campo
e bibliográfica, realçando que o critério da
auto-identificação é fundamental para o reconhecimento de grupos indígenas, conforme,
inclusive, regras de organismo das Nações
Unidas, no caso, a OIT.
Não obstante, o IBAMA continuou a resistir à conclusão apontada pelo laudo, requerendo
esclarecimentos da responsável por sua elaboração, tendo o Juízo designado audiência para
essa finalidade e aproveitado a ocasião para tentar conciliar as partes, quanto à parte da área do
PNSD reivindicada como indígena por grupo
de moradores. As partes, incluindo diversos representantes de entidades estatais e não governamentais, em acordo unânime, reconheceram
a etnia “Nawa”, bem como concordaram em
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estabelecer os limites da terra indígena, assinalando prazo para a identificação e delimitação
do território, assim como incumbiram a Fundação Nacional do Índio – FUNAI e o IBAMA
de apresentarem em Juízo Convênio e Plano de
Trabalho para elaboração de Plano de Manejo
específico para a área.

2 Sobre os mecanismos de
autocomposição de litígios
Os mecanismos de autocomposição são definidos por Andre Gomma de Azevedo, citando
Zamora y Castillo, como as formas de “solução,
resolução ou decisão do litígio por obra dos próprios litigantes sem intervenção vinculativa de
terceiro”, contrapondo-se à heterocomposição,
em que um terceiro imparcial, juiz ou árbitro,
impõe os valores que definem o caso. Na autocomposição, portanto, “a justiça é alcançada a
partir da anuência das próprias partes quanto
ao procedimento adotado e conteúdo alcançado
pelo discurso argumentativo”, pelo que a justiça
decorre de valores consensuados.5
A adoção desses mecanismos é defendida
como forma de assegurar maior efetividade ao
ordenamento jurídico processual, entendida a
efetividade não apenas como maior celeridade
na resolução do conflito, mas como função da
satisfação das partes quanto ao resultado e ao
procedimento adotado para a adequação dos
interesses inicialmente contrapostos. Certamente a prontidão do resultado pode integrar
a satisfação da parte em relação ao direito processual, mas o que se quer enfatizar é que há
outros elementos também importantes nessa
função, como a consideração do litigante de
haver participado competentemente da solução
do problema que o envolvia.
Se por obra dos próprios litigantes há a resolução da contenda, então aqueles podem passar a se
entender como atores munidos de capacidade para
tratar diretamente e de maneira adequada das suas
5

AZEVEDO, André Gomma de. Autocomposição e
processos construtivos: uma breve análise de projetos-piloto de mediação forense e alguns de seus
resultados. In: Estudos em Arbitragem, Mediação e
Negociação, vol. 3, p. 138.

próprias questões, por meio da busca do consenso,
tornando possível a construção de relações sociais
mais íntegras e isentas de distorções hierárquicas.
Como escreveu apropriadamente Roberto
Portugal Bacellar, “com a implementação de um
modelo mediacional, complementar e consensual
de solução dos conflitos, o Estado estará mais próximo da pacificação social e da harmonia entre as
pessoas”.6 Na verdade, este pode ser considerado o
objetivo fundamental do Estado: a integração política e social justa dos indivíduos. A diferença é que
isso se daria não somente por meio da estruturação
dos conhecidos órgãos constitucionais do estado
de direito (legislativo, executivo e judiciário), mas
também no nível das controvérsias de interesses
que em regra não contestam a lei, mas pedem a sua
aplicação para a solução da contenda.
É novamente André Gomma de Azevedo
quem, de maneira expressiva, condensa essa
percepção, citando agora Deborah L. Rhode e
Robert Baruch Bush, ao escrever que os modelos
autocompositivos de solução de litígios visam a
permitir que as partes “possam, por intermédio
de um procedimento participativo, resolver suas
disputas construtivamente ao fortalecer relações
sociais, identificar interesses subjacentes ao conflito, promover relacionamentos cooperativos,
explorar estratégias que venham a prevenir ou
resolver futuras controvérsias, e educar as partes
para uma melhor compreensão recíproca”.7
Assim descritos, os modelos autocompositivos de solução de litígios podem ser apresentados como processos democráticos de solução de problemas das partes, pois permitem a
BACELLAR, Roberto Portugal. Poder judiciário e mediação. Mimeo, s.d., p. 222.
7
AZEVEDO, André Gomma de. Autocomposição e
processos construtivos: uma breve análise de projetospiloto de mediação forense e alguns de seus resultados.
In: Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação,
vol. 3, p. 146. Mais adiante, citando apenas a professora Deborah Rhode, o autor escreve que “a maioria
dos estudos indica que a satisfação dos usuários com o
devido processo legal depende fortemente da percepção de que o procedimento foi justo e que alguma participação do jurisdicionado na seleção dos processos a
serem utilizados para dirimir suas questões aumenta
significativamente essa percepção de justiça” (p. 147).
6
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igual consideração dos seus interesses, fomentando, ao mesmo tempo, a capacidade política
e jurídica dos envolvidos.

3 Sobre a democracia agregativa e a
democracia deliberativa
Acontece que existem as mais diversas concepções de democracia, ainda que possam se
basear no ideal da igualdade. E a depender da
concepção de democracia que melhor descrever
e justificar os modelos autocompositivos de solução de litígios, a afirmação do valor democrático que estes modelos têm pode se tornar criticável pela concepção rival, revelando os limites
dos próprios processos analisados.
Com efeito, geralmente as concepções de
democracia atribuem peso igual aos interesses dos cidadãos, capacitando-os a apresentar
e promover seus interesses. O que pode diferenciar uma concepção de outra é a adição de
critérios e exigências adicionais. A concepção
agregativa de democracia não adiciona outras
exigências, sendo definida como a que “institucionaliza um princípio que exige a consideração igual para os interesses de cada membro;
ou, mais precisamente, a consideração igual
junto com a ‘suposição da autonomia pessoal’
— a compreensão de que membros adultos são
os melhores juízes e os defensores mais vigilantes de seus próprios interesses”.8
Ou seja, na concepção agregativa, importa
apenas que os indivíduos persigam seus interesses
privados, na hora da decisão, o que para alguns a
torna inadequada para certas questões de política, pois a tarefa desta “não é somente eliminar a
ineficiência, mas também produzir justiça — um
objetivo para o qual a agregação de preferências
pré-políticas é um meio um tanto impróprio”.9

Na concepção deliberativa, “a democracia é
uma estrutura de condições sociais e institucionais que facilita a discussão livre entre cidadãos
iguais — proporcionando condições favoráveis
de participação, associação e expressão — e vincula a autorização para exercer o poder público
(e o próprio exercício) a essa discussão — estabelecendo uma estrutura que lhe assegura a
responsividade (responsiveness) e accountability
do poder político por meio de eleições competitivas regulares, condições de publicidade, supervisão legislativa, e assim por diante”.10 Nessa
concepção, o raciocínio público é colocado no
centro da justificação política. Ao contrário da
concepção agregativa, centrada exclusivamente
no interesse egoísta dos próprios interessados,
a concepção deliberativa exige a busca de razões
que são obrigatórias aos outros, também reconhecidos como iguais e que têm compromissos
razoáveis alternativos.
Mas mesmo com essa definição, não se pode
entender a democracia deliberativa tão somente
como a estruturação de um processo igualitário por meio do qual são tomadas as decisões.
Joshua Cohen de maneira esclarecedora afirma
que essa concepção exige mais do que atribuir
uma consideração igual dos interesses dos outros (caso da democracia agregativa), pois demanda também a busca por razões aceitáveis
para os outros, ainda que estes tenham compromissos razoáveis alternativos. Essa exigência é
denominada de princípio da inclusão deliberativa. A ele se somam o princípio do bem comum e
o princípio de participação 11.

4 Autocomposição de litígios envolvendo
a Administração Pública e democracia:
o retorno aos casos exemplares
COHEN, Joshua. Procedimento e substância na democracia deliberativa. In: WERLE, Denílson Luis &
MELO, Rúrion Soares (organização e tradução). Democracia deliberativa. São Paulo: Esfera Pública, p. 122.
11
Sobre esses princípios, novamente COHEN, Joshua.
Procedimento e substância na democracia deliberativa. In: WERLE, Denílson Luis & MELO, Rúrion
Soares (organização e tradução). Democracia deliberativa. São Paulo: Esfera Pública, p. 126-135.
10

COHEN, Joshua. Procedimento e substância na democracia deliberativa. In: WERLE, Denílson Luis & MELO,
Rúrion Soares (organização e tradução). Democracia
deliberativa. São Paulo: Esfera Pública, p. 120.
9
ELSTER, Jon. O mercado e o fórum: três variações na
teoria política. In: WERLE, Denílson Luis & MELO,
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As teorias da moral, da democracia e da política em geral sempre se preocuparam mais com
as condições da deliberação para estabelecer as
regras gerais. Ou seja, com a deliberação para o
estabelecimento da legislação, seja a lei moral,
seja a lei jurídica. O recurso, no item anterior, a
textos que tratam da democracia da organização
da deliberação política exemplifica bem essa assertiva. Geralmente essas teorias não se voltam
para o problema da aplicação concreta e individualizada das regras fixadas pelos mecanismos
políticos democráticos, quando então é necessário resolver litígios específicos.
Ora, pode-se defender a idéia de que uma teoria da organização política justa (o estado constitucional democrático) deve enfrentar o problema não somente das condições da legislação
democrática, mas também a questão da aplicação
democrática do próprio direito já democraticamente positivado na forma de regras gerais, especialmente quando um dos litigantes é a própria
Administração Pública do Estado. A proposição
mais geral é a de que a decisão correta de um litígio específico é aquela democraticamente elaborada com base na legislação democraticamente
estabelecida pelo legislador. Ora, os mecanismos
de autocomposição visam justamente a facilitar o
processo democrático de decisão no qual as partes em disputa estão envolvidas.
Sendo assim, é possível examinar esses mecanismos na perspectiva da teoria democrática,
a fim de esclarecer se eles são mais bem descritos e justificados por alguma concepção específica de democracia. Por descrição, entende-se a
adequação de uma teoria à prática social observada. Por justificativa, entende-se a atribuição
de valor à prática pela teoria.
Se os modelos autocompositivos de solução
de litígios podem ser tomados como processos
de solução de problemas das partes que permitem a igual consideração dos seus interesses, fomentando, ao mesmo tempo, a capacidade política e jurídica dos envolvido, tanto a concepção
agregativa quanto a concepção deliberativa em
princípio descrevem bem a prática de autocomposição. Ambas as concepções de democracia,
como se viu, atribuem peso igual aos interes-

ses dos cidadãos, capacitando-os a apresentar e
promover seus interesses.
No nível da justificativa, no entanto, a concepção deliberativa se apresenta com uma vantagem significativa, que se traduz até mesmo
no enfraquecimento da capacidade descritiva
da concepção agregativa. Essa vantagem se traduz na exigência da concepção deliberativa pela
busca de razões aceitáveis para os outros, ainda
que estes tenham compromissos razoáveis alternativos (princípio da inclusão deliberativa),
bem como a consideração do princípio do bem
comum. Levar em conta esses princípios explica
porque a prática de autocomposição de litígios
pode tornar possível a construção de relações
sociais mais íntegras e imunes a distorções hierárquicas, fortalecendo as relações sociais e promovendo relacionamentos cooperativos.
Essa é uma necessidade urgente, na avaliação do direito administrativo, que deve ser reconstruído a partir de premissas vinculadas às
exigências do Estado constitucional democrático, como reclamam diversos autores dessa área
do direito. A nova ordem constitucional brasileira está a exigir a revisão de todos os conceitos
da teoria do direito administrativo, muitos deles
elaborados e construídos na ordem jurídica anterior, de natureza autoritária, e quase sempre
aplicados sem crítica. A democratização do direito administrativo passa por essa crítica e revisão, visando à construção de relações entre o
Estado e o cidadão de caráter horizontal e não
autoritário. Uma das formas pode ser o fomento
do controle consensual da Administração Pública, inclusive nos casos em que os problemas já
estejam sob apreciação judicial.
Essa proposta pode ganhar maior peso
quando se voltam os olhos para os casos exemplares reconstruídos na seção 1.
Com efeito, no caso da ação civil pública visando a garantir atendimento satisfatório e em
tempo razoável para clientes de banco estatal,
avultam as dimensões da identificação de interesses subjacentes, a promoção de relacionamentos
cooperativos e a exploração de que venham a prevenir ou resolver futuras controvérsias. Destacase no termo de acordo a anuência do Autor da
ação em conceder prazos diferenciados à Institui65
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ção financeira, dependendo do problema a ser resolvido, o que certamente decorreu da percepção
de as soluções são progressivas e implementadas
passo a passo. Aliás, no contexto do acordo, ficou dito pela CEF que a resolução definitiva das
irregularidades passa pela construção de outro
espaço de atendimento ao público, tendo exibido
projeto de nova agência na Capital, com cronograma de execução a partir do qual os prazos do
acordo foram firmados. Muito significativa, também, a retirada do pedido de condenação da CEF
em danos morais, pois o que mais importa, nesse
tipo de ação, é garantir as condições efetivas para
o atendimento correto do cidadão-cliente.
Por sua vez, o caso da ação civil pública
visando à proteção da saúde de servidores expostos ao DDT revela a prevalência das mesmas
dimensões de promoção de relacionamentos
cooperativos e a exploração de que venham a
prevenir ou resolver futuras controvérsias. A
providência mais relevante foi a de criar, no
âmbito de um acordo judicial, uma nova estrutura administrativa, denominada Central de
Coordenação e Atendimento, com indicação de
seus componentes e descrição de suas atividades. E o dado ganha ainda mais relevo, quando
se observa que, sendo o caso de se elaborar um
Plano de Ação para Atendimento Permanente
dos Pacientes do DDT, as atividades da central
podem se prolongar indefinidamente no tempo. Mas, tudo visando à execução de serviços
considerados obrigatórios.
Nesses dois casos, é nítida a observância
da exigência de busca de razões aceitáveis para
todos, ainda que algumas das partes tenham
compromissos razoáveis alternativos (princípio
da inclusão deliberativa), bem como patente a
consideração do princípio do bem comum. Com
efeito, tanto no primeiro, quanto no segundo
caso, a Administração Pública resistiu inicialmente às pretensões alegando escassez de recursos e necessidade de atendimento similar a outras localidades ou demandas, especialmente em
face da universalidade do atendimento de saúde,
como se deu no caso da ação civil pública visando à proteção da saúde de servidores expostos
ao DDT. Aliás, digno de nota que, ao final da
audiência, o Procurador do Estado do Acre pre66

sente pediu licença para sair com urgência, pois
a maternidade pública estava sob incêndio.
Seja como for, a observância da exigência
de busca de razões aceitáveis para todos, ainda
que algumas das partes tenham compromissos
razoáveis alternativos (princípio da inclusão deliberativa), bem como patente a consideração do
princípio do bem comum, resta muito evidente no
terceiro caso exemplar, o caso do reconhecimento
de comunidade indígena em ação civil pública visando à implementação de unidade de conversação ambiental. O reconhecimento feito por todas
as partes do processo, com a chancela de diversas
entidades e pessoas representativas dos movimentos de defesa dos direitos indígenas e dos movimentos de defesa do meio ambiente, tem inegável
valor democrático, sendo a afirmação peremptória do princípio do bem comum.
Sobre a questão, tive oportunidade de escrever pequeno artigo12, no qual anotei que a solução
correta era institucionalizar uma área indígena
sujeita a certas restrições jurídicas de natureza
ambiental, apontando que a legislação indica a
viabilidade dessa solução, quando o art. 57, caput,
da Lei n. 9.985/2000, faz referência a regularização
de eventuais superposições entre áreas indígenas e
unidades de conservação. Seria, então, criada uma
área sujeita a regime especial de regulamentação,
observando-se tanto o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, quando o indigenato, ambos de matriz constitucional expressa. Para
esse fim, destaquei que o próprio laudo pericial da
antropóloga alertava quanto à necessidade de ser
praticado o manejo ecológico, ainda que na hipótese de a área ser considerada, pura e simplesmente, um território indígena.
O que se observa, nos casos, com uma dimensão moral significativa no último, é que a
discussão livre entre cidadãos iguais — proporcionando condições favoráveis de participação,
associação e expressão —, vinculando a autori12
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zação para exercer o poder público (e o próprio
exercício) a essa discussão, torna mais efetiva e
acentuadamente legítima a decisão tomada por
todos, no controle judicial da Administração
Pública. Nesse contexto, o juiz pode passar a
assumir com maior proeminência a condição
de garante do procedimento de tomada de
decisão consensual pelas partes. Garantidor
exatamente de um procedimento democrático genuinamente deliberativo, em que a busca
do bem comum se faça com a apresentação de
razões aceitáveis por todos. Assim, a tarefa de
fomentar a conciliação ganha relevo, pois não
interessa ao Estado constitucional democrática
o mero acordo de interesses.

Considerações finais
A prática da autocomposição de litígios pode
bem ser alocada na idéia radical de autogoverno
democrático, pois os próprios afetados pela decisão é que a constroem diretamente, constrangidos pela busca de razões que sejam aceitáveis
pelos outros, ou pelo princípio do bem comum.
Se a autocomposição for praticada apenas como
uma agregação de interesses privados egoístas, é
alta a possibilidade de injustiça. Não é essa a descrição que se faz de uma autocomposição bem
realizada, na qual ocorre a satisfação de todas as
partes. O consenso, mediante a adequação dos
interesses originalmente contrapostos, é a prova
da aplicação do princípio do bem comum, e não
da mera soma de interesses egoístas inalterados.
Se não fosse assim, a integração genuína dos cidadãos seria inatingível na autocomposição.
Assim, sem retomar tudo o que foi escrito
no texto, cumpre apenas destacar mais uma vez
a circunstância de que a autocomposição justificada pela teoria da democracia deliberativa também permite melhor compreensão do papel do
mediador/conciliador, como aquele que estrutura a discussão para que o processo conciliatório
tenha chance efetiva de boa solução. A atuação
cooperativa para a solução de controvérsias de
maneira eficiente e construtiva somente é possível quando o mediador/conciliador assume
o papel de guardião do procedimento, efetivamente garantindo a resolução do conflito por
meio do discurso argumentativo. Nessa tarefa,

necessário levar a sério o princípio da inclusão
deliberativa, o princípio do bem comum e o princípio de participação, que são próprios da democracia deliberativa, e não da agregativa.
Um procedimento assim executado, no
âmbito do controle da Administração Pública,
ainda que o problema já tenha sido submetido
à apreciação judicial, somente concretiza os ideais mais expressivos do Estado constitucional
democrático, como a cidadania, participação,
responsabilização, transparência, eficiência,
moralidade. Desse modo, verdadeiramente importante bem aplicar os mecanismos de autocomposição de litígios, no âmbito das ações de
controle da Administração Pública, mas desde
que isso se dê de acordo com a concepção deliberativa de democracia, pois não há espaço
apenas para interesses meramente egoístas, na
solução dos problemas administrativos mais
importantes de uma comunidade que pretende
ser uma comunidade de pessoas livres e iguais,
submetidas ao império do direito.
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Os efeitos dos atos administrativos ilegais sobre
seus destinatários para fins de ação popular
Juíza federal substituta Emília Maria Velano

Introdução
Não é novidade que as normas expedidas
pela Administração Pública, hierarquicamente
inferiores, portanto, à lei, por vezes, extrapolam
sua função regulamentar e criam situação jurídicas novas, o que contraria o princípio da legalidade. Diante da complexidade da legislação
administrativa atual, é comum que essas normas
jurídicas, no afã de interpretar a lei, acabem por
criar novas obrigações jurídicas ou exonerem os
cidadãos de outras criadas por lei, o que, obviamente, viola o princípio da reserva legal estipulado constitucionalmente.
Se a hipótese é de exoneração de obrigações
criadas por lei, surge a possibilidade de, em razão
de futura declaração de nulidade do ato administrativo normativo, exigir-se o cumprimento da
obrigação anteriormente estipulada, que estava
veiculada por lei. Há casos recentes de ações populares que pleiteiam, justamente, o cumprimento
das obrigações legais estipuladas, as quais foram
dispensadas por atos administrativos que, supostamente, extrapolaram sua competência.
Mesmo que se reconheça a ilegalidade do
ato administrativo, cabe questionar a possibilidade de se exigir de seus destinatários o cumprimento de obrigações que haviam sido exoneradas pela própria Administração Pública. É de se
notar que os cidadãos confiam nos atos expedidos pelo Poder Público, planejando suas atividades com base nos seus efeitos. Esta premissa
é fundamental para o funcionamento do Estado
de Direito e, por isto, o princípio da confiança é
protegido pelo ordenamento jurídico.
Assim, é preciso refletir sobre a possibilidade de a ação popular obrigar os destinatários
de ato administrativo a “ressarcirem” aos cofres
públicos quantias referentes a obrigações estipuladas em lei que foram exoneradas por atos
declarados, judicialmente, ilegais.
Por exemplo, se uma Instrução Normativa
expedida pela Receita Federal isentar o contri-

buinte do pagamento de um tributo, surge o
questionamento sobre a possibilidade de se determinar, em ação popular, o pagamento dos
valores não recolhidos durante a vigência da
norma declarada ilegal.
É o que ocorreu no caso do art. 2º, parágrafo 2º, da IN 38/96, o qual dispôs que os lucros obtidos no exterior são tributados no momento em que são disponibilizados. Definiu
“disponibilizado” como sendo o lucro pago ou
creditado à matriz. Entretanto, a Lei 9.249/95,
que estabeleceu a tributação dos lucros obtidos no exterior, teria possibilitado a tributação
imediata dos lucros apurados por pessoas jurídicas no exterior vinculadas a empresas brasileiras, conforme interpretação de grande parte
da doutrina. Não havia uma estipulação na Lei
de que apenas os lucros “disponibilizados” é
que poderiam ser tributados. Desta forma, a
IN 38/96 haveria concedido isenção fiscal sem
lei em sentido formal, contrariando o art. 150,
parágrafo 6º, da CF.
Não pretendemos debater a suposta “ilegalidade” da IN 38/96, fato muito controvertido.
Mas, diante de sua possível ilegalidade, em um
caso concreto, foi proposta ação popular contra as empresas que possuíam filiais, sucursais,
controladas e coligadas no exterior e que deixaram de recolher o imposto de renda apurado no
exterior (e não disponibilizado) com base, justamente, na IN 38/96. Como o pedido da ação
popular é o ressarcimento aos cofres públicos,
consequentemente, haverá, por vias transversas, a cobrança dos tributos que foram isentados
pela dita Instrução Normativa.
O caso da IN 38/96 é elucidativo e serve para
questionar, abstratamente, todos os casos em que
normas expedidas pela Administração Pública,
posteriormente declaradas ilegais, traziam regras
que dispensavam o cumprimento de obrigações
legais. Pretende-se analisar, assim, se os destinatários do ato, nesse caso, teriam legitimidade passiva
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para eventual ação popular que buscasse o ressarcimento aos cofres públicos, ou seja, se eles poderiam ser incluídos no pólo passivo da ação por
serem os beneficiários do ato impugnado.
A Lei da Ação Popular (Lei 4717/65) dispõe, em seu art. 6º, que os beneficiários do ato
impugnado, ou seja, do ato tido como lesivo ou
ilegal, devem ser citados para a ação, a menos
que sejam indeterminados. Desta forma, tal
dispositivo legal é invocado nas ações populares que pretendem que o destinatário do ato
administrativo seja incluído no pólo passivo da
ação. Mas, em se tratando de atos administrativos normativos, deve-se perquirir se são ou não
“indeterminados” os seus destinatários.

O princípio da confiança e da segurança
jurídica no Direito Administrativo
O princípio da segurança jurídica está conectado ao princípio da confiança dos cidadãos,
que são fundamentos do Estado de Direito. Há
autores que definem o princípio da confiança
dos cidadãos como um subprincípio da segurança jurídica. Entretanto, a segurança jurídica
está associada a elementos objetivos da ordem
jurídica, como a garantia de estabilidade jurídica,
segurança de orientação e realização do direito,
e a proteção da confiança refere-se mais aos elementos subjetivos da segurança jurídica, como a
“calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos
em relação aos efeitos jurídicos dos atos do poder
público”. Podemos compreender os dois princípios no “princípio geral da segurança jurídica”
(CANOTILHO, 1998: 252).
A formulação de Canotilho (1998, 252) para
o princípio da segurança jurídica exprime a necessidade da previsibilidade do Direito:
(...) o indivíduo tem o direito de poder confiar em que aos seus actos ou às decisões
públicas incidentes sobre os seus direitos,
posições ou relações jurídicas alicerçados
em normas jurídicas vigentes e válidas por
esses actos jurídicos deixado pelas autoridades com base nessas normas se ligam os
efeitos jurídicos previstos e prescritos no
ordenamento jurídico.

Diante desta ideia de segurança jurídica, que
é associada à necessidade de o Estado garantir a
previsibilidade dos efeitos dos atos praticados
conforme determinada norma, infere-se o direito do cidadão de confiar em atos administrativos vigentes, que foram validamente expedidos
pela Administração Pública, e que, ainda, não
foram julgados ilegais pelo Judiciário.
Esta é uma premissa básica para o funcionamento do Estado. Não é possível sua sobrevivência se as normas expedidas pela Administração Pública, através de atos administrativos
normativos, não tiverem a credibilidade de seus
destinatários. O cidadão deve acreditar que, se o
ato administrativo (Portarias, Instruções Normativas, Orientações) está prescrevendo um efeito
para determinada hipótese, a realização do fato
descrito ensejará, nos seus exatos termos, as consequências lá previstas. E é esta confiança que o
cidadão deposita nas normas jurídicas em geral,
inclusive naquelas veiculadas por atos administrativos, que deve ser protegida pelo judiciário.
Obviamente, não é qualquer expectativa do
cidadão que pode ser tida como uma confiança
que mereça proteção do ordenamento jurídico.
Citando Niklas Luhmann, a Professora Misabel Derzi explica que “a confiança não significa
mera esperança, pois ela implica a expectativa
confiável, que interfere diretamente na decisão
tomada pela pessoa que confia; (2) a confiança
supõe certa exposição ao risco, certa relação de
dependência daquele que confia, pois quem tem
supremacia sobre os eventos/acontecimentos
não tem confiança a proteger; (3) dentre as precondições para se outorgar confiança, ou seja,
as estruturas motivadoras e impulsivas do processo de se gerar confiança, as leis e normas em
geral são apenas uma delas, por isso mesmo a
legalidade não esgota a riqueza e a extensão da
confiança, que a transborda em seu estado latente; (4) a confiança expande os tempos de um
sistema, permite o resgate do passado e a antecipação do futuro.” (DERZI, 2009, p. 589).
Os atos administrativos normativos, obviamente, causam uma expectativa confiável no
cidadão, pois, são expedidos em razão de uma
competência outorgada ao Estado pela Constituição. São, inclusive, cogentes. Além disto,
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possuem a tão enfatizada presunção de legalidade e legitimidade.
Em razão destas características, os cidadãos
tomam suas decisões com base nas prescrições
contidas nos atos administrativos. E, por isto,
cabe ao Estado, incluindo o judiciário, deferir a
proteção necessária ao cidadão que, confiando
na validade do ato administrativo, agiu conforme sua determinação.
Na relação Cidadão-Administração Pública,
é evidente a supremacia do poder público, estabelecida pelo próprio ordenamento jurídico, havendo uma clara relação de dependência do cidadão em relação aos atos expedidos pelo Estado, os
quais possuem força cogente. Não há participação
dos cidadãos na elaboração do ato administrativo
normativo, nem mesmo para exprimir sua vontade. Em regra, o processo de criação de um ato administrativo normativo não conta com a colaboração dos seus destinatários. Só lhes resta cumprir
as imposições ditadas pelo Estado. Assim, é de se
esperar, no mínimo, a proteção das expectativas
do destinatário deste ato normativo, em razão da
confiança depositada no seu teor.
Os outros requisitos citados pela Professora
Misabel Derzi para se aferir a existência de uma
“expectativa confiável” estão, plenamente, caracterizados quando se analisa os atos normativos.
É que, por constituírem normas jurídicas, não há
nem dúvidas sobre a necessidade de se proteger as
expectativas daí advindas. Além disto, é inegável
que os cidadãos planejam suas atividades futuras
com base nestas normas jurídicas, o que propicia
a denominada “antecipação do futuro”.
Em razão, então, do princípio da confiança,
o Direito protege os efeitos dos atos jurídicos
praticados com fundamento em normas jurídicas veiculadas por ato administrativo. Nestes termos, os comportamentos dos cidadãos
que foram baseados em atos administrativos
normativos devem gozar de uma presunção
de boa-fé, no sentido de que os destinatários
daquele ato tentaram, apenas, cumprir o estipulado no ordenamento jurídico.
Ainda que o ato administrativo normativo
seja declarado ilegal, em princípio, os atos jurídicos nele fundamentados devem ser protegidos, a menos que haja prova de conluio entre a
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Administração e o destinatário de ato administrativo para a prática da ilegalidade.
Seguindo este raciocínio, após a declaração
de ilegalidade de ato jurídico normativo que
exonerava o cidadão de obrigação prevista em
lei, em regra, não seria possível se exigir o seu
cumprimento, pois haveria drástica ruptura da
confiança depositada nas instituições públicas.
Obviamente, a surpresa causada pela exigência
de obrigação dispensada por ato administrativo
normativo abala a segurança jurídica. Devemos
lembrar que, a princípio, o destinatário do ato
administrativo normativo não participa de sua
elaboração. Assim, ele não tinha nenhum domínio sobre a situação fática, de modo que o não
cumprimento de obrigação prevista em lei, mas
exonerada por ato administrativo, não pode lhe
acarretar penalização, já que só fez obedecer ao
próprio ordenamento jurídico.
Por isto, não se pode desejar que o cidadão
seja condenado em ação popular pelos prejuízos ao erário causados por ato administrativo
ilegal, que exonerou obrigação prevista em lei,
sob pena de se abalar princípios básicos do ordenamento jurídico, como segurança jurídica e
confiança nas instituições públicas.
Em caso concreto escolhido para elucidar a
questão, referente à IN 38/96, resta evidente que
os destinatários do ato administrativo, que eram
pessoas jurídicas que tinham filiais e sucursais
no exterior, não podem ser responsabilizados
em ação popular pelos valores que deixaram
de recolher à Fazenda Pública, pois a Instrução
Normativa citada declarava, expressamente, que
não havia necessidade de recolher o tributo naquele momento. É verdade que a Lei 9.249/95,
interpretada literalmente, parece estabelecer a
tributação imediata dos lucros obtidos no exterior e, assim, a IN 38/96 não poderia alterar
este fato gerador, pois as exonerações tributárias
somente são veiculadas por lei. Mas, os destinatários deste ato administrativo não podem ser
condenados em ação popular a restituírem os
valores que deveriam ser recolhidos aos cofres
públicos (caso se obedecesse à disposição legal
literalmente) como se tivessem praticado um
ato ilegal. Não se pode esquecer que houve ape-
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nas o cumprimento de um ato administrativo
normativo e não um ato ilegal.
É neste sentido que o princípio da confiança deve ser aplicado, impedindo a surpresa do
cidadão que, mesmo cumprindo as normas expedidas pela Administração Pública, pode ser
acusado de prática de ato lesivo ao patrimônio
público. Há necessidade, neste caso, de se preservar a credibilidade das normas jurídicas,
inclusive as inferiores à lei, sob pena de se fragilizar todo o ordenamento jurídico, pois é da
essência da norma jurídica seu cumprimento
obrigatório, o que impede, obviamente, a posterior punição daquele que só a obedeceu.

Os beneficiários de ato administrativo
lesivo ao erário
A Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65) dispõe,
em seu art. 6º, que os beneficiários do ato impugnado, ou seja, do ato tido como lesivo ou ilegal,
devem ser citados para a ação, a menos que sejam
indeterminados. Daí a controvérsia sobre a possibilidade de os contribuintes ocuparem o pólo
passivo de uma ação popular por serem “beneficiários” de isenções, reduções de alíquotas ou
qualquer outra forma de exoneração tributária
concedida por norma infralegal.
Entretanto, para ser considerado “beneficiário do ato” (art. 6º), é necessário, ao menos,
que o ato administrativo impugnado tenha sido
dirigido especificamente a uma pessoa ou a um
grupo pessoas. A Lei da Ação Popular buscou
responsabilizar, em seu art. 6º, aqueles que se
beneficiam de ato administrativo que especifica
seu destinatário. Atos administrativos que, embora produzam efeitos favoráveis a determinadas pessoas, são elaborados para destinatários
de forma genérica, através de previsão hipotética, não se enquadram na previsão do citado
dispositivo legal da Lei 4717/65.
Somente os atos administrativos denominados individuais, ou seja, que se referem a destinatários específicos, devem ter seus supostos beneficiários citados para eventual ação popular.
A classificação dos atos administrativos em
gerais e individuais é precisamente elaborada
por Celso Antônio Bandeira de Melo:

Atos individuais – os que têm por destinatário sujeito ou sujeitos especificamente
determinados.
O ato individual pode ser singular ou
plúrimo. Singular se o destinatário é o
único sujeito especificado. Exemplo: a
nomeação de um dado funcionário. Plúrimo se os destinatários são múltiplos
sujeitos especificados. Exemplo a nomeação, em uma única lista de múltiplos
sujeitos especificados.
Atos gerais – os que têm por destinatário
uma categoria de sujeitos inespecificados,
porque colhidos em razão de se incluírem
em uma situação determinada ou uma
classe de pessoas. (MELO, 2004, p.388)

Se o ato administrativo é geral, não há nexo
de causalidade entre a conduta lesiva (que na
ação popular será a elaboração de ato administrativo prejudicial ao erário) e o dito beneficiário, uma vez que o ato administrativo foi dirigido a pessoas indeterminadas.
Também não se pode considerar “beneficiário”, para fins do estipulado no art. 6º da Lei da Ação
Popular, aquele que se enquadra em uma situação
prevista em um “ato-regra”, assim denominados os
atos que “criam situações gerais, abstratas e impessoais e por isto mesmo a qualquer tempo modificáveis pela vontade de quem os produziu, sem que se
possa opor direito adquirido à persistência destas
regras.” Os atos-regra se opõem aos atos subjetivos,
que “criam situações particulares concretas e pessoais, produzidas quanto à formação e efeitos pela
vontade das partes” (MELO, 2004, p. 392).
É que, como explicitado na própria definição do ato-regra, este ato administrativo é produzido e modificado independentemente da
vontade de seu destinatário. Em outras palavras,
o seu destinatário não precisa manifestar sua
vontade para que o ato produza efeitos. O agente público, exercendo competência atribuída
por lei, elabora o ato-regra e o seu cumprimento
já se torna obrigatório, independentemente da
vontade da outra parte. Assim, os destinatários
do ato-regra não podem ser responsabilizados
pela sua edição, pois não participaram de sua
elaboração ou de sua execução.
No caso específico da IN 38/96, não resta
dúvida de seu caráter geral, pois veicula regra
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referente ao imposto de renda destinada à generalidade das pessoas. Não especifica as pessoas que devem se submeter aos seus efeitos.
Apenas traz a previsão de uma situação hipotética, aplicando-se a todos que se enquadrarem na situação prevista.
A IN 38/96 disciplinou o imposto de renda incidente sobre filiais, sucursais, controladas ou coligadas do exterior. Dessa forma, é
evidente sua classificação como ato-regra, pois
prevê uma situação geral, abstrata e impessoal, que produz efeitos independentemente da
vontade de seu destinatário.
Como a IN 38/96 é um ato administrativo
geral e um ato-regra, seus destinatários não podem ser considerados “beneficiários” para fins do
disposto no art. 6º da Lei da Ação Popular, pois
não se pode responsabilizar alguém pelos danos
ao patrimônio público causados por um ato administrativo se até mesmo os efeitos deste ato
ocorrem independentemente da vontade do seu
destinatário. Exige-se um mínimo de responsabilidade do aludido beneficiário, ao menos manifestando sua vontade de aderir ao ato. A jurisprudência afirma também que o beneficiário direto é
aquele que deu ensejo efetivo ato impugnado:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR.
ANULAÇÃO DE PORTARIAS QUE
CONCEDERAM PENSÃO VITALÍCIA A
EX-PREFEITOS. LEGITIMADOS PASSIVOS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
1. Há litisconsórcio passivo necessário,
na ação popular, entre as autoridades,
funcionários ou administradores que
houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, e
os beneficiários diretos do mesmo que
deram ensejo efetivo ao malsinado ato.
Desnecessária é a citação de membros
dos Tribunais de Contas. 2. Sendo o objeto da demanda popular a anulação de
portaria que concedeu, com base em lei
posteriormente declarada inconstitucional, pensão vitalícia a ex-prefeitos,
descabe incluir os membros da Câmara Municipal que votaram o respectivo projeto. 3. Recurso não conhecido.
(REsp 171317 / RJ; Ministro EDSON
VIDIGAL; 18/02/1999)
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Ademais, o que está fixado em ato administrativo normativo tem a presunção de legitimidade
para o administrado, o que lhe exonera de qualquer
responsabilidade perante a Administração, pois
apenas cumpriu o que determinava o referido ato.
É o que ensina Celso Antônio Bandeira de Melo:
A respeito destes regulamentos cabem importantes anotações.
A primeira delas é a de que interpretar a
lei todos fazem — tanto a Administração,
para impor-lhe a obediência, quanto o
administrado, para ajustar seu comportamento ao que nela esteja determinado —,
mas só o Poder Judiciário realiza, caso a
caso, a interpretação reconhecida como a
“verdadeira”, a “certa”, juridicamente. Segue-se que, em juízo, poderá no interesse
do administrado, ser fixada interpretação
da lei distinta da que resultava de algum
regulamento. De outra parte, entretanto,
não há duvidar que o regulamento vincula
a Administração e firma para o administrado exoneração de responsabilidade ante
o Poder Público por comportamento s na
conformidade dele efetuados. Isto porque o
regulamento é ato de “autoridade público”,
impositivo para a Administração e reflexamente, mas de modo certo e inevitável (salvo questionamento judicial), sobre os administrados, que, então, seja por isto, seja
pela presunção de legitimidade dos atos
administrativo, têm o direito de, confiadamente, agir na conformidade de disposições
regulamentares.” (MELO, 2004, p. 331)

Acrescente-se ainda que a própria Lei
4.171/65, em seu art. 6º, determina que não
integrarão a lide em Ação Popular os beneficiários do ato impugnado quando estes forem indeterminados.
Os “beneficiários indeterminados” do ato
impugnado são, justamente, aqueles que são
atingidos pelos atos gerais e atos-regra, ou seja,
são aqueles que podem ter se beneficiado de
atos administrativos por se enquadrarem em
sua previsão hipotética, mas sem que tal ato
fosse elaborado para uma situação particular
ou específica para aquela pessoa. É o que ensina
Rodolfo Mancuso, quando afirma que “Parece
lícito inferir que o legislador quis, de indústria,

I Jornada de Direito Administrativo

poupar os que apenas indiretamente auferiram
proveito do ato viciado ou da avaliação desonesta”, principalmente quando o proveito ocorre
de maneira “episódica e circunstancialmente”.
(MANCUSO, 1994, p. 156).
A IN 38/96 não é dirigida a pessoas específicas, já que se aplica a todos os possuidores de
filiais, sucursais, coligadas e controladas no exterior, independentemente de condições pessoais.
Daí a conclusão de que qualquer pessoa beneficiada com suas normas é um beneficiário indeterminado do ato administrativo e, por conseguinte,
não deve ser parte legítima para a ação popular.
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Indenização pela perda de uma chance decorrente
da inadequada prestação de serviço público
Juiz federal substituto Fernando Cleber de Araújo Gomes

1 Moldura clássica da obrigação de
indenizar
O reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a conjugação de três elementos
fundamentais.
O primeiro consiste na existência de ação
ou omissão atribuída a pessoa identificada,
contendo mácula de dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva), ou cuja natureza, em si considerada, encerra uma considerável potencialidade de gerar, independentemente de culpa,
risco para os direitos de um ou mais membros
da coletividade (responsabilidade objetiva).
O segundo diz respeito à demonstração da
ocorrência de um dano efetivo e atual, infligido ao patrimônio material, moral ou estético
da vítima, sendo perfeitamente admissível a
alegação de ofensa simultânea a duas ou três
dessas vertentes patrimoniais. A propósito, eis
o teor de enunciados sumulares do Superior
Tribunal de Justiça:
Súmula 37. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral
oriundos do mesmo fato.
Súmula 387. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Por derradeiro, para que a obrigação indenizatória avulte configurada, é necessário haver
o elemento consubstanciado no nexo de causalidade. Trata-se da ligação estreita e determinante
entre a conduta de alguém e o resultado lesivo
experimentado por outrem. Uma relação direta
de causa e efeito, enfim.
Oportuno referir, no tocante à delimitação do
nexo causal, duas prestigiadas teorias aplicáveis no
ordenamento jurídico pátrio. A primeira, denominada “teoria da causalidade adequada”, implica
dizer, como bem destaca Sérgio Cavalieri Filho,
que “nem todas as condições serão causa, mas apenas aquela que for a mais apropriada a produzir o

evento.”1 Essa teoria respalda, por assim dizer, o
descarte de circunstâncias que, embora tivessem
contribuído para a ocorrência do evento danoso,
assumiram grau de influência bem menor quando comparadas com outro fator específico, este
sim, determinante para que aquele mesmo evento
se consumasse. Isso explica porque, a despeito do
disposto no art. 945 do vigente Código Civil2, nem
todo comportamento culposo da vítima serve de
pretexto para excluir ou mitigar a responsabilidade do causador de uma ofensa indenizável. A rigor,
somente um comportamento proeminente, situado
no núcleo da dinâmica que culminou no dano, tem
o condão, quando imputado à própria vítima, de
inibir ou abrandar uma condenação ressarcitória.
Nesse sentido, põe-se em relevo enunciado da I Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da
Justiça Federal em setembro de 2002, in verbis:
Enunciado 47. O art. 945 do Código Civil,
que não encontra correspondente no Código Civil de 1916, não exclui a aplicação
da teoria da causalidade adequada.

A outra teoria incidente na órbita do nexo
causal é conhecida como “teoria do dano direto e imediato”. Intuída da leitura do art. 1.060
do Código Civil de 1916, encontra-se reafirmada por dispositivo do vigente Código Civil (Lei
10.406/2002) que se encontra assim redigido:
Art. 403. Ainda que a inexecução resulte
de dolo do devedor, as perdas e danos só
incluem os prejuízos efetivos e os lucros
cessantes por efeito dela direto e imediato,
sem prejuízo do disposto na lei processual.
(sem grifos no original)

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 4. ed., p. 69.
2
“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente
para o evento danoso, a sua indenização será fixada
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”
1
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2 Chance perdida passível de indenização
Da necessidade de que o dano com causa determinada por um comportamento identificado seja
certo, atual e real, acarretando prejuízo efetivo (dano
emergente) ou privação direta de ganho auferível
em horizonte imediato (lucro cessante), não resulta, porém, que a chance perdida em decorrência de
ação ou omissão concretamente imputável a pessoa
diversa daquela que foi impedida de obter resultado
benéfico, para si ou para terceiro sob sua responsabilidade, fique a descoberto de uma indenização.
É cediço que nem toda expectativa frustrada,
nem todo anseio não correspondido, nem toda
oportunidade não exercida são hábeis para legitimar a formulação de pleitos indenizatórios. Ao
enfatizar que “simples esperanças aleatórias não
podem ser passíveis de indenização”, Sérgio Savi
invoca interessante exemplo engendrado pelo
professor italiano Adriano de Cupis, referente ao
indivíduo afeito a jogar em concurso de loteria que
vem a ser vítima de homicídio, anotando:
A chance de vitória na loto jamais poderia ser indenizada pelo causador da morte
da vítima, pois esta esperança de ganhar
na loto não é levada em consideração pela
responsabilidade civil.3

Nesse mesmo diapasão consignou a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de
Justiça, ao fundamentar voto proferido no Recurso Especial 965.758 (publicado em 3.9.2008),
acolhido por unanimidade:

A chance cuja perda enseja indenização
deve se apresentar revestida dos atributos da
seriedade e do realismo, conduzindo sem maiores dificuldades à percepção de que a impossibilidade de seu exercício provocou, deveras,
um dano injusto, decisivo para impedir a vítima de avançar na busca de uma vantagem lícita
ou de tentar evitar um prejuízo iminente. A demonstração de que, não fosse o entrave indevidamente oposto por outrem, o exercício livre e
oportuno da chance teria alta probabilidade de
gerar um resultado bem-sucedido é indispensável. Não basta, pois, aventar a existência de
uma mera possibilidade de êxito. Também não
se vai ao extremo de exigir o ônus de produção
da nominada “prova diabólica”, pela qual o indivíduo que postula indenização por injusta retirada da oportunidade de exercer uma chance
em momento crucial teria de comprovar que o
resultado era absolutamente certo, considerado à guisa de favas contadas. A solução está no
meio-termo, situando-se no plano da verossimilhança, pelo que é de rigor evidenciar que,
embora ausente a certeza inexpugnável de consecução do resultado, havia toda uma conjuntura favorável para que ele fosse obtido da maneira como esperado por quem alega ter sido
vítima da perda da chance.
Merece registro, no ponto, ponderação feita
por Glenda Gonçalves Gondim:
A chance perdida a ser indenizada não
pode, em hipótese alguma, ser meramente
hipotética, devendo existir a atual certeza
de que houve uma impossibilidade de realizar um ganho ou evitar uma perda. Esta
certeza reside na comprovação de que a
oportunidade que se perdeu em virtude da
conduta do agente se concretizaria.

No mundo das probabilidades, há um oceano de diferenças entre uma única aposta
em concurso nacional de prognósticos,
em que há milhões de possibilidades, e um
simples jogo de dado, onde só há seis alternativas possíveis. Assim, a adoção da teoria
da perda da chance exige que o Poder Judiciário bem saiba diferenciar o “improvável” do “quase certo”, a “probabilidade de
perda” da “chance de lucro”, para atribuir a
tais fatos as consequências adequadas.

Por óbvio que a certeza não é totalmente absoluta, mas também não pode ser
fundada em dados hipotéticos; trata-se
do grau de probabilidade que deverá ser
analisado pelo juiz.4

4
3

SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma
chance. São Paulo: Atlas, 2006, p. 10.

GONDIM, Glenda Gonçalves. Responsabilidade civil:
teoria da perda de uma chance. In Revista dos Tribunais, v. 840, 94° ano, out/2005, p. 24.
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3 A “chance” como elemento
patrimonial autônomo
Com raízes na doutrina francesa, a teoria da
perda da chance (“perte d’une chance”) cultiva a
premissa de que a lesão é indenizável não porque
veio a atingir tal ou qual direito adquirido. Fosse
assim, o ressarcimento deveria equivaler ao próprio resultado final que foi perdido após já estar
incorporado ao patrimônio jurídico da vítima.
A base justificadora da indenização é outra,
consistindo no reconhecimento de que a oportunidade de obter um resultado proveitoso foi, por
força do comportamento alheio, tolhida por completo, de modo abrupto e indevido. É exatamente
esse tolhimento, ocorrido quando a pessoa seguia
firme rumo a um objetivo factível, com perspectiva de consecução muito próxima, que produz impacto de ordem patrimonial. O que é passível de
indenizar, portanto, não é a perda do resultado em
si considerada, mesmo porque não existia garantia
dando como totalmente certo que esse resultado seria obtido caso não houvesse sido criado obstáculo
por ação ou omissão de outra pessoa (física ou jurídica). A indenização é cabível porque um direito,
embora sem apresentar ainda o status de “adquirido”, foi ceifado enquanto se encontrava em fase
de franca expansão, já havendo superado o estágio
embrionário de “mera expectativa” para assumir
roupagem típica de um “legítimo interesse subjetivo”. Daí que a perda da oportunidade de concluir
a etapa aquisitiva desse direito já perfaz um dano
autônomo, cujo valor patrimonial é inconfundível
com o do resultado que não logrou ser obtido.
Confira-se a respeito disso o que aduz Sérgio Savi:
Enquanto a completa realização da possibilidade deva ser considerada de difícil
demonstração em razão da incerteza que
envolve os seus elementos constitutivos, o
problema da certeza resta implicitamente
superado se se considerar a chance como
uma espécie de propriedade anterior do
sujeito que sofre a lesão. Neste caso, de
fato, dado que o fato danoso não se repercute sobre uma vantagem a conseguir, mas
sobre um bem, um elemento integrante do
patrimônio da vítima já existente ou a ela
pertencente, não podem restar incertezas
sobre a efetiva verificação de um dano.
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Assim, em determinados casos, a chance ou
oportunidade poderá ser considerada um
bem integrante do patrimônio da vítima,
uma entidade econômica e juridicamente
valorável, cuja perda produz um dano, na
maioria das vezes atual, o qual deverá ser
indenizado sempre que a sua existência
seja provada, ainda que segundo um cálculo de probabilidade ou por presunção.5

Como a indenização em comento tem por
finalidade reparar a perda da oportunidade de
exercício de uma chance concreta e autônoma,
e não a perda do resultado propriamente dito,
seu valor será necessariamente menor que a expressão pecuniária deste último. A ocorrência do
prejuízo (an debeatur) é reconhecida como ponto
incontroverso e superado. Resta, então, utilizar
de mecanismos hábeis para definir uma quantia
idônea de ressarcimento (quantum debeatur), que
não seja exorbitante a ponto de acarretar enriquecimento sem causa da vítima, nem irrisória para
frustrar o viés pedagógico de infundir no ânimo
do ofensor — e de todos quantos tomem conhecimento da condenação — a convicção de que condutas lesivas daquela mesma natureza receberão
tratamento igualmente severo.
Na linha de frente da estratégia a se observar
no cálculo da indenização está o critério da equidade. Aplicando, conforme a escorreita dicção do art.
335 do Código de Processo Civil, “as regras de experiência comum subministradas pela observação
do que ordinariamente acontece e ainda as regras
de experiência técnica”, o órgão julgador deve promover um arbitramento fundado em elementos de
estatística e de probabilidade. Tanto quanto possível, recomenda-se adotar como ponto de partida
o valor estimado para o resultado final, lançando
sobre ele um percentual de redução proporcional
ao patamar de probabilidade de conquista daquele
mesmo resultado. Foi o que fez o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
788.459, relatado pelo Ministro Fernando Gonçalves, alvo de publicação em 13.3.2006. Na oportunidade, apreciando pedido indenizatório formulado
por participante de um conhecido programa tele5

Ob. cit., p. 101-2.

I Jornada de Direito Administrativo

visivo de perguntas e respostas, que postulava pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
em decorrência da privação da chance de efetuar a
escolha correta em meio às quatro alternativas oferecidas como opção de resposta, ficou consignado
por aquela Corte Superior que:
(...) não há como concluir, mesmo na esfera da probabilidade, que o normal andamento dos fatos conduziria ao acerto da
questão. Falta, assim, pressuposto essencial
à condenação da recorrente no pagamento
da integralidade do valor que ganharia a
recorrida caso obtivesse êxito na pergunta
final, qual seja, a certeza — ou a probabilidade objetiva — do acréscimo patrimonial
apto a qualificar o lucro cessante.

Ao final, fixou-se em R$ 125.000,00 (cento
e vinte cinco mil reais) o valor justo da indenização, “equivalente a um quarto do valor em
comento, por ser uma ‘probabilidade matemática’ de acerto de uma questão de múltipla
escolha com quatro itens.”6
Realçando a importância de uma criteriosa
ponderação do órgão julgador como passo precedente ao arbitramento da indenização pela perda
de uma chance, Sílvio de Salvo Venosa, para quem
essa causa de ressarcimento estaria situada “a
meio caminho entre o dano emergente e o lucro
cessante”7, assinala em complemento que:
“No exame dessa perspectiva, a doutrina
aconselha efetuar um balanço das perspectivas contra e a favor da situação do ofendido. Da conclusão resultará a proporção
do ressarcimento. Trata-se então do prognóstico que se colocará na decisão.”8

Parte conclusiva do voto do Min. Fernando Gonçalves
no REsp 788.459.
7
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008, v. 4, p. 288. Numa
linha mais pragmática, evitando abrir uma terceira via
de classificação, Sérgio Savi prefere enquadrar a perda
da chance como “uma subespécie de dano emergente”,
com o que afirma ser mais fácil compreender a “certeza do dano” e a “distinção entre resultado perdido e a
chance de consegui-lo” (ob. cit., p. 102).
8
Ibidem, p. 292.
6

4 Situações de perda da chance no
âmbito dos serviços públicos
A otimização da qualidade, da abrangência
e do modo de prestação dos serviços públicos no
Brasil figura como meta amiúde enfatizada pelo
legislador. No corpo da Constituição de 1988 há
referência, entre os princípios norteadores da
atuação estatal, ao princípio da eficiência (art.
37, caput). No plano infraconstitucional, cabe
pôr em relevo dois diplomas legais que estabelecem diretrizes acerca dessa temática. Um deles é o Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078/90), que assenta: a) “a racionalização e
melhoria dos serviços públicos” como um princípio das relações de consumo (art. 4º, VII); b) “a
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral” como direito básico do consumidor (art. 6º, X); c) a obrigação de fornecimento, quer pelos órgãos públicos, quer por suas
empresas, quer, ainda, pelas pessoas de direito
privado que atuam como “concessionárias ou
permissionárias ou sob qualquer forma de empreendimento”, de “serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
(art. 22). A Lei 8.987/95, que regulamenta o art.
175 da Lei Maior de 88, estatuindo o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, assegura aos usuários, por sua vez, o
direito de “receber serviço adequado” (art. 7º, I),
assim definido como aquele que “satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestação e modicidade das tarifas” (art. 6º,
§1º). Contrapondo-se ao arcabouço normativo
concebido para salvaguardar a sociedade que
demanda a prestação de serviços públicos, surgem, não raro, situações fáticas que acarretam
dano decorrente da perda do exercício de uma
chance. Algumas delas são objeto das considerações adiante tecidas.

4.1 Exercício ilegítimo do direito de greve
Ao concluir o julgamento do Mandado de
Injunção 708 (Rel. Ministro Gilmar Mendes,
com publicação em 31.10.2008), o Supremo
Tribunal Federal, em sessão plenária, proclamou a omissão legislativa em editar norma
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regulamentadora do direito de greve por servidores públicos. Como solução adequada para
colmatar lacuna decorrente da falta de edição
da “lei específica” referida no art. 37, VII, da
Constituição brasileira de 1988 (com redação dada pela Emenda 20/1998), determinou
aquela Corte fosse aplicada, por analogia, a Lei
7.783/1989, que disciplina o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral. Consoante o aludido diploma legal, a legitimidade
da paralisação coletiva da prestação de serviços
pressupõe: a) convocação de assembleia geral
da categoria, promovida pela entidade sindical
correspondente, para deliberar sobre o movimento paredista (art. 4°); b) comunicação aos
entes patronais e aos usuários, com antecedência mínima de 72 horas, de que a paralisação
será deflagrada (art. 13); c) garantia de que,
enquanto durar a greve, haverá um número de
trabalhadores em medida suficiente para viabilizar o atendimento de necessidades essenciais e
inadiáveis da sociedade (art. 9°).
No caso específico de servidores públicos,
calha citar precedente do Superior Tribunal de
Justiça assentando ser necessário manter em atividade, durante a greve, “servidores no percentual mínimo de 50%, em cada localidade, para a
prestação de serviços essenciais” (Pet. 7.884, Rel.
Hamilton Carvalhido, publicação em 18.5.2010).
Suponha-se, então, que uma greve seja declarada por servidores da Receita Federal com
total inobservância dos pressupostos exigidos
por lei para que o exercício desse direito pudesse ser considerado legítimo. A paralisação
ocorre subitamente e abrange toda a categoria.
O expediente nesse órgão público é interrompido por completo. A sociedade fica privada de
acesso aos prédios onde a repartição administrativa está instalada. Até o acesso virtual fica
comprometido, pois a página eletrônica da “Internet” deixa de oferecer opção para retirada de
certidões negativas de débito. Um contribuinte,
impelido pela necessidade de apresentar, quanto antes, complemento de documentação comprovando a regularidade de sua situação fiscal
para prosseguir numa disputa pública travada
com outros dois licitantes, desenvolvida sob a
modalidade de concorrência, não consegue ma78

terializar esse intento em virtude do óbice criado pelo movimento paredista. Como corolário,
é excluído do certame na fase de habilitação,
sem que sua proposta haja sido sequer examinada pela Comissão de Licitação. Verifica-se, na
hipótese aventada, campo propício para que ele
obtenha indenização pela injusta perda de uma
chance. Com efeito, embora não seja dado dizer
que o resultado do julgamento das propostas o
consagrasse como vencedor no procedimento
licitatório, é altamente verossímil sustentar que,
em razão do pequeno número de concorrentes
(apenas três na hipótese), a perspectiva de vitória era séria e real. Em outras palavras, delineava-se efetivamente como uma probabilidade
elevada. Diante desse quadro, há embasamento
fático e jurídico para que obtenha ressarcimento
ante a impossibilidade de conseguir um resultado favorável (a adjudicação do objeto licitado),
cujo valor, entretanto, deverá sofrer incidência
de um coeficiente de redução, a fim de assumir
patamar menor que o correspondente ao pagamento que lhe seria devido a título de contraprestação pelo cumprimento do contrato administrativo, cujo objeto acabou sendo adjudicado
ao outro concorrente.

4.2 Decurso de prazo para interposição de
recurso por entidade pública de assistência
judicial a pessoas carentes
Um trabalhador, desprovido de condições
para arcar com os custos de um processo e para
pagar advogado, busca assistência da Defensoria Pública da União com a finalidade de propor
ação pedindo liberação de recursos depositados
em conta vinculada ao FGTS para quitar obrigação alimentar perante filho havido durante
uma união estável já desfeita. O fundamento do
pedido não se subsume a nenhuma das situações permissivas de movimentação descritas no
art. 20 da Lei 8.036/90. Em primeira instância,
a pretensão é negada. Em que pese a intimação
pessoal feita a membro da Defensoria Pública da
União para propiciar interposição de recurso,
com prazo contado em dobro nos termos do art.
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44, I, da Lei Complementar 80/19949, nenhuma
iniciativa é tomada, sobrevindo por conseguinte
o trânsito em julgado. A reversão da sentença
em segundo grau de jurisdição não constitui
uma certeza. Entretanto, é firme o entendimento
jurisprudencial de que o rol constante do art. 20
da Lei 8.036/90 não é taxativo, mas meramente exemplificativo (numerus apertus)10. Daí se
admitir a movimentação de recursos de conta
do FGTS para suprir outras necessidades de relevo que afligem o trabalhador ou seus dependentes. Ora, se a instância recursal tivesse sido
provocada em tempo hábil, a probabilidade de
obter o provimento do recurso era elevada. Mas
a parte autora, sucumbente em primeiro grau,
não teve nem mesmo a chance, dada a inércia do
membro da Defensoria Pública incumbido de
representá-la em juízo, de ter sua pretensão reexaminada por outro órgão julgador. Exatamente em razão da perda dessa chance, causada por
ato de outrem, assiste-lhe o direito de pleitear
indenização por dano infligido a um elemento
autônomo que integrava sua esfera patrimonial,
qual seja, a privação do acesso à via recursal do
Poder Judiciário.

4.3 Extravio na entrega de objeto
encaminhado pela via postal
Depositando confiança na presteza dos
serviços dos Correios, um escritor decide remeter por via postal um exemplar de obra literária que recentemente produziu. O propósito
é vê-la apreciada por uma Comissão constituída para escolher quem faz jus ao badalado
prêmio de melhor escritor brasileiro do ano. A
postagem ocorreu com razoável antecedência e
Com redação atualizada pela Lei Complementar n°
132/2009, o referido dispositivo constante da Lei
Complementar 80/1994 assim estabelece: “Art. 44.
São prerrogativas dos membros da Defensoria Públi
ca da União: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação
pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição
ou instância administrativa, contando-se-lhes em
dobro todos os prazos;”
10
Nesse sentido: STJ no REsp 1.096.973, Rel. Benedito
Gonçalves, publicação em 16.9.2009.
9

correta indicação do endereço de destino. Em
circunstâncias normais, chegaria ao local desejado pelo remetente com tempo de sobra para
ser avaliada a contento. Ocorre que, por falha
na prestação do serviço público cometido em
caráter de monopólio à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, a obra literária é extraviada, não sendo, pois, entregue à Comissão
responsável por deliberar sobre o merecimento
do prêmio. Conquanto não seja possível afirmar
categoricamente que o escritor lograria sair vitorioso na disputa com outros profissionais de
literatura, um fato se afigura irrefragável: ele
foi injustamente tolhido de buscar a conquista
do prêmio oferecido. A confiança depositada
no serviço público malogrou. O dano causado
pela supressão da oportunidade de ter sua obra
avaliada pela Comissão julgadora é indenizável,
com autoria claramente imputável a uma empresa prestadora de serviços públicos. Quanto
ao valor do ressarcimento, tem-se que não corresponde ao prêmio que deixou de ser ganho,
devendo ser fixado por arbitramento norteado
pela equidade do órgão julgador.

4.4 Inocuidade de tratamento
médico na rede pública
Paciente internado em hospital da rede pública de saúde recebe diariamente medicação destinada a debelar uma aparente infecção urinária.
Debalde, os remédios ministrados não contêm o
avanço do quadro infeccioso. A equipe médica
responsável pelo tratamento revela displicência
na adoção de exames mais aprofundados. Por
decisão da família, sobrevém a transferência
para outro estabelecimento hospitalar. Nesse
novo local, avalia-se com mais diligência e precisão a natureza da enfermidade. A conclusão é
que o atendimento hospitalar anterior, nos moldes como vinha sendo realizado, era manifestamente inócuo, sendo de rigor a imediata mudança na dinâmica de tratamento. Paralelamente,
constata-se que um dos rins fora atingido por
tumor cuja origem era perfeitamente passível de
detecção desde quando iniciado o primeiro tratamento para controle da infecção urinária. No
atual estágio, a única solução cabível é a retirada
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do rim lesado. Ultimada a delicada intervenção
cirúrgica, o paciente recebe alta.
Assoma claro que se a equipe médica responsável pelo atendimento anterior tivesse agido com
mais zelo e destreza profissionais, o controle do tumor sem necessidade de extração do rim seria uma
perspectiva muito factível. Não havia, é bem verdade, grau absoluto de certeza de que o órgão renal
poderia permanecer no corpo da pessoa enferma.
Mas não há dúvida de que uma inestimável e singular oportunidade de preservá-lo foi eliminada
pela má prestação de um serviço público na área
de saúde. A vítima da inépcia médica tem, decerto,
o direito de vindicar reparação pelo dano (potencialmente projetável nas três dimensões — material, moral e estético) resultante da perda da chance de receber um diagnóstico correto e oportuno a
respeito de enfermidade que sobre ela se abateu.

5 Síntese conclusiva
Ao cabo, sobressai a percepção de que episódios existem, a mancheias, revelando que a
inadequada prestação de serviços públicos é
fonte capaz de atrair a responsabilidade civil da
Administração Pública ou de quem lhe faça as
vezes (atuando mediante outorga de concessão,
permissão ou autorização), como decorrência
da retirada ilegítima de chances sérias e reais de
obtenção de resultados benéficos.
Com apoio na cláusula geral que impõe a obrigação de indenizar a todo aquele que causa dano
ao direito de uma pessoa (art. 927 do Código Civil), afrontando milenar máxima romana de não
prejudicar outrem (neminem laedere), extrai-se o
desdobramento de que o ato de excluir a oportunidade do alcance de um resultado que apresentava
grande probabilidade de concretização configura,
por si só, dano injusto, pois atinge elemento que já
figurava em caráter autônomo no patrimônio da
vítima. Esse elemento não consiste no prejuízo pela
não fruição do resultado em si considerado, mas na
perda do direito de exercer uma preciosa e singular
chance de obtê-lo. Usando das balizas da moderação, da razoabilidade e da equidade, o Poder Judiciário encontra, na teoria da perda da chance, um
embasamento válido para determinar o pagamento
de indenizações em prol de usuários prejudicados
por inadequada prestação de serviços públicos.
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(In)aplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99 aos atos de registro de
aposentadorias e pensões praticados pelo Tribunal de Contas
Juiz federal substituto Flávio Marcelo Sérvio Borges

Introdução
O Supremo Tribunal Federal tem revelado por jurisprudência que já se arrasta por
certos anos a inaplicabilidade do art. 54 da Lei
9.784/99 (“O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai
em cinco anos, contados da data em que foram
praticados, salvo comprovada má-fé”) aos atos
de registro de aposentadorias e pensões formalizados pelo Tribunal de Contas1.
E a Corte2 parte, seguida pela doutrina, de duas
premissas fundantes do raciocínio: i) o registro de
aposentadorias e (ou) pensões, procedimento de
extração constitucional, revela ato complexo, cujos
efeitos definitivos apenas se manifestam a partir da
própria atuação do Tribunal de Contas, pelo que,
antes disso, não há falar no prazo decadencial de
que trata o art. 54 da Lei 9.784/99; ii) a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União não contempla
qualquer prazo decadencial e (ou) prescricional de
manifestação da Corte nesses processos de registro
de aposentadoria e pensões.
Esses enunciados — premissas — se desdobram em outros, até porque envolvem diversos institutos de direito administrativo e de teoria geral do
direito que impõem discussão mais reflexiva, tudo
a definir se a conclusão que o Supremo Tribunal
vem erigindo deve permanecer.
Os precedentes se referem ao Tribunal de Contas da
União. Mas as decisões se aplicam aos Tribunais de
Constas dos Estados, não havendo qualquer circunstância a impedir o arrastamento.
2
MS 25697, Carmen Lúcia, DJe de 05.03.2010. Não custa ressaltar, de outro lado, que o STJ tem adotado linha diversa da Suprema Corte neste tema. Partindo de
princípios que reputa essenciais, a Corte de uniformização federal deduziu a aplicabilidade do art. 54 da Lei
9.784/99 à atividade do TC de registro de aposentadorias e pensões. Assim, v.g., REsp 1.098.490, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 27.04.2009; REsp
1.047.524, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 03.08.2009.
1

Discussão das premissas da
inaplicabilidade do art. 54 em atos de
registro de aposentadoria e pensões
Principio por enfrentar a premissa secundária do raciocínio da inaplicabilidade do
prazo decadencial aos atos de registro de aposentadorias e pensões. E de logo deduzo que
afirmar que a Lei Orgânica do Tribunal de
Constas não definiu qualquer prazo para este
atuar, e pois que não haveria onde buscá-lo, é
argumento que prova demais.
Desconsiderou-se aí espécie de exegese clássica no encontrar o alcance e o sentido das normas jurídicas: a interpretação sistemática.
Rui Barbosa fez ver que:
As leis querem-se lidas na sua íntegra, para
bem interpretadas. A inteligência, que parece clara diante de um texto destacado,
cai, muita vez, em presença de outro, no
mesmo ato legislativo; porque as partes
deste são frações de um todo orgânico,
que reciprocamente se completam, modificam e explicam. Incivile est, ensinam
os hermeneutas, incivile est nisi tota lege
perspecta, judicare, vel respondere. É contra a prudência jurídica discorrer sobre o
pensamento de uma lei, antes de estudá-la
no complexo do seu texto.

Deduzir que não há prazo a orientar a atuação
do Tribunal de Contas porque a lei que regulamenta os seus procedimentos não o previu é inverter ilegitimamente o raciocínio, deixando de lado
a crível afirmação de que esse prazo pode existir
em norma diversa, ser extraído de um princípio ou
mesmo ser encontrado por analogia.
A análise isolada de uma norma, que sequer
pode ser equiparada a uma codificação, não informa a melhor resposta aos problemas jurídicos que se põem. Daí a desimportância de constar ou não na Lei prazo expresso de atuação do
Tribunal de Constas nesses atos de registro de
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aposentadorias e pensões: não será esse dado a
informação elementar a solucionar a querela.
Antes, é mister discutir o art. 54 da Lei do
Processo Administrativo Federal com princípios que envolvem o tema e com os institutos de
direito administrativo que tangenciam o agir do
Tribunal de Contas.

Registro de aposentadorias e pensões pelo
Tribunal de Contas: ato complexo?
A função constitucional do Tribunal de
Contas encerra diversas competências, sobretudo fiscalizatórias e de controle, dentre as quais
desponta aquela referida no art. 71, III, da Constituição, a revelar que a Corte deve “apreciar,
para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento
em comissão, bem como a das concessões de
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas
as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”.
Vale dizer: os diversos órgãos da administração pública direta e indireta concedem a seus
servidores, ou aos dependentes destes, respectivamente, aposentadorias e pensões, concessão
que é submetida a registro posterior no Tribunal
de Contas competente. Existe a fruição dos benefícios; mas a definitividade do ato apenas virá
com a manifestação do Tribunal de Contas.
Dúvida não paira sobre o espectro de abrangência que possui o Tribunal de Constas nessa
atividade de registro. Nelson Hungria o definiu
(RMS 3.881, DJ de 09.01.1958):
(...) julgar da legalidade não é apenas apreciar a regularidade formal do ato administrativo (...): é julgar de todas as condições
intrínsecas e extrínsecas da sua legalidade.
Assim, a decisão do Tribunal de Contas,
quando aprobatória, não apenas dá executoriedade ao ato, como cria uma situação
definitiva na órbita administrativa.
Depois dela, não pode o executivo, que
não tem hierarquia sobre o dito Tribunal,
declarar, unilateralmente, a nulidade do
ato. O que se apresenta na espécie é um
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ato complexo, isto é, como acentua Victor
Nunes Leal (...), “um ato que só se aperfeiçoa pelas manifestações convergentes de
várias autoridades, não sendo admissível
que — qualquer delas — por si só, possa
desfazer uma situação — criada por uma
ação conjunta”.

O trecho citado indica a base da exegese do Supremo, que partiu da consideração de que o registro do Tribunal de Contas encerra um ato administrativo complexo, criando uma situação definitiva,
ao menos no âmbito da Administração Pública.
Antes da manifestação da Corte de Contas não haveria essa definitividade, pelo que
o prazo de decadência de 05 (cinco) anos do
art. 54 da Lei 9.784/99 não poderia ainda ser
contado, mas apenas do registro da aposentadoria ou da pensão.
É preciso, porém, enfatizar que existe certa divergência na doutrina quando do enfrentamento
do instituto ato administrativo complexo, algo que
ganha análise conjunta com o chamado ato administrativo composto. Com efeito, na classificação
dos atos administrativos segundo a intervenção da
vontade administrativa, Celso Antônio Bandeira
de Mello os divide em simples, plural e complexo.
Marçal Justen Filho arrola os atos simples, complexos e coletivos. Maria Sylvia Zanella di Pietro e José
dos Santos Carvalho Filho dimensionam a classificação de modo semelhante — revelando os atos
simples, compostos e complexos —, mas entram
em divergência ao fornecerem exemplos.
Cito por todos, para uma mínima delimitação do problema posto, a passagem que segue de
José dos Santos Carvalho Filho:
Atos complexos são aqueles cuja vontade
final da administração exige a intervenção
de agentes ou órgãos diversos, havendo
certa autonomia, ou conteúdo próprio,
em cada uma das manifestações. (...)
Já os atos compostos não se compõem
de vontades autônomas, embora múltiplas. Há, na verdade, uma só vontade
autônoma, ou seja, de conteúdo próprio.
As demais são meramente instrumentais,
porque se limitam à verificação de legitimidade do ato de conteúdo próprio.
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Pois bem. O STF chama de ato complexo a
intervenção do Tribunal de Contas no registro
de aposentadorias e pensões. Assim afirma, consoante se depreende dos acórdãos já proferidos,
porque apenas com essa manifestação é que haveria a definitividade do ato; apenas com ela o
ato se tornaria perfeito.
Sucede que em nenhum momento a doutrina, mesmo com toda a dissonância que recai
no assunto, indica a definitividade e a perfeição
como elementos caracterizadores de um ato
complexo. Aliás, as duas características serviriam
também para individualizar os atos compostos,
de vez que, quanto a eles, de igual modo, apenas
com a manifestação da última vontade é que surgiriam as propaladas definitividade e perfeição.
Essa conclusão, por si, já é suficiente ao menos a impor maior reflexão sobre o pensar do
Supremo Tribunal: se se conceitua um ato em
um caso concreto utilizando um elemento indiferente a identificá-lo, de duas uma: ou a classificação escolhida está equivocada, ou, ainda que
esteja correta, o elemento que levaria ao arremate não foi explicitado.
É dizer: deduzir que o ato de registro é complexo porque a vontade do TC torna a aposentadoria e a pensão perfeitas e definitivas é argumentar no vazio, porque isso também serviria
a afirmar que o ato é composto. De modo que
apenas enfrentando os elementos que a doutrina utiliza para diferenciar um ato do outro — o
complexo do composto — é que se pode concluir diante de que espécie estamos.
Dentro da ampla divergência que existe no
tema, alguma semelhança é possível estabelecer.
Para ambos os atos, uma coisa é certa: duas vontades se confluem para formar a manifestação
administrativa final. A questão é definir como
essa segunda vontade atua em relação à primeira. Diz-se, para o ato complexo, que uma vontade age de modo autônomo na própria delineação do conteúdo do ato, enquanto no composto
a segunda vontade é meramente instrumental,
limitando-se à verificação de uma legitimidade.
Maria Sylvia di Pietro, enfrentando o exemplo de nomeação de um Ministro para o Supremo Tribunal Federal, revela-nos que temos aí ato
composto. Há uma primeira vontade, a do Pre-

sidente da República, que dentre os brasileiros
maiores de 35 anos, e que disponham de notável
conhecimento jurídico e de reputação ilibada,
escolhe um nome; um único nome. E ao depois
o manda ao Senado Federal, para aprovação. O
órgão legislativo não tem liberdade para indicar
o sujeito, para delimitar dentre os brasileiros,
quem será o próximo Ministro; a atuação do Senado se limita a aprovar ou a rejeitar a indicação
do Presidente da República.
Em palavras outras: o Legislativo não entra
no conteúdo do ato, de vez que não tem poder
de escolha do nome indicado. A vontade que
exerce se aproxima muito mais de uma vontade de controle, instrumental, pelo que se está aí
diante de um ato composto3.
Coisa semelhante se passa com o agir do
Tribunal de Contas no controle de aposentadorias e pensões. Essas verbas são concedidas pela
Administração Pública, algo que já permite o
gozo respectivo. A Corte de Contas apenas aprecia a legalidade dos atos; não entra nos seus conteúdos; não os corrige se for necessário: concede
o registro, ou o nega. Nada além disso. O STF
mesmo já o disse (MS 20.691, rel. Min. Moreira
Alves, DJ de 18.12.87):
Como acentua o parecer da ProcuradoriaGeral da República, esta Corte, por seu Plenário, ao julgar o Mandado de Segurança
20038 (RTJ 80/394 e seg.), de que fui relator, já entendeu que o Tribunal de Contas
não tem competência sequer para, no julgamento de legalidade da concessão inicial
de aposentadoria — ao invés de admitir o
retorno do funcionário irregularmente aposentado a pedido, alterar o seu fundamento,
para mantê-la em termos diversos dos em
que foi ela requerida e deferida.
Nesse julgamento, em que o Tribunal de
Contas entendia cabível manter aposentadoria voluntária do funcionário, eliminando
tempo de serviço gratuito, e a considerando
como requerida com base no art. 178, inciso

3

Esse mesmo exemplo é tomado por José dos Santos
Carvalho Filho como um caso de ato complexo, algo que
parece contradizer o conceito que o autor formula, também ligado a uma vontade de conteúdo, no ato complexo, e a uma vontade de controle, no ato composto.

83

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

I, da Lei 1711/52, que admite que o funcionário, que contar 30 anos de serviço, será
aposentado com vencimento ou remuneração integral, mas com o percentual com
tempo de serviço correspondente, salientei,
no voto que então proferi: ‘Portanto, no caso
presente, o Tribunal de Contas da União,
no exercício da atribuição que lhe compete
por força do disposto no § 8º, do art. 72, da
Emenda Constitucional nº 1/1969, só tem
uma alternativa: ou julga válida a aposentadoria voluntária nos termos em que concedida, ou a julga nula, por ilegal. O que não
pode é determinar o registro da aposentadoria em termos diversos dos em que foi ela
requerida e deferida, o que implicaria aposentadoria compulsória fora dos casos em
que a lei a permite’.
Ora, se o Tribunal de Contas não tem
competência para deferir ou indeferir,
originariamente, pedido de concessão de
aposentadoria — não podendo sequer
modificar seu fundamento contra a vontade do requerente, ao julgar a legalidade da aposentadoria já concedida (...), se
adstringirá necessariamente ao julgamento — ato a posteriori — para fins de alteração de registro, da legalidade, ou não,
da concessão da melhoria feita pela Administração. Esta é que é competente para
apreciar e decidir, originariamente, o pedido do inativo de extensão, em virtude
de texto legal, de reclassificação.

De tudo, tem-se que essa atividade do Tribunal de Contas, de apreciar a legalidade, de
controlar os atos, parece mais próxima de um
ato composto do que de um ato complexo. E
nisso não vai qualquer diminuição à atividade
Constitucional deste órgão: se foi a Constituição
que assim fixou, antes lhe homenageia o mister
encontrar a real exegese da atuação.
Ora, se a premissa de que partiu o STF para
fincar a inaplicabilidade do prazo decadencial
quinquenal do art. 54 da Lei 9.784/99 aos atos de
registro de aposentadoria e pensão é a natureza
complexa do ato, e não sendo a rigor esse ato
complexo, ao menos segundo uma classificação
mais próxima ao que os autores tem propalado,
a conclusão tomada precisa ser revista.
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De fato, sendo este ato em verdade composto, cuja segunda vontade é simplesmente de
controle, não há qualquer razão lógico-jurídica
que impeça a incidência do prazo decadencial
entre a concessão da verba e a atuação do TC.
A aposentadoria e a pensão já existem, produzem efeitos, são eficazes. O Tribunal apenas vai
lhes confirmar a validez, ou negá-la; mas nunca
inovar no ato. E se o ato não pode ser inovado,
modificado, mas apenas controlado, deve existir
um prazo para esse controle, que não é outro,
senão a disposição geral de segurança estampada no art. 54 da Lei do Processo Administrativo
Federal, de aplicação ampla.

Da norma geral da prescrição e
decadência. Da segurança jurídica
Se não bastassem essas razões, há outra articulação a impor prazo ao atuar do Tribunal
de Contas; articulação talvez valorativamente
mais importante. No direito brasileiro tem se
formado a convicção de que a regra diz com o
estabelecimento de prazos para a prática de atos,
enquanto as exceções devem vir expressas.
Parece ser essa a tônica empreendida pela
Constituição, que em dois dispositivos revelou
essa intenção; um pertinente ao direito penal, outro ao direito administrativo. De fato, o art. 5º,
XLII e XLIV, considera imprescritíveis o delito de
racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático; de outro lado, o art. 37, § 5º,4 considera imprescritíveis as ações de ressarcimento de
dano ao erário. Exceções se interpretam restritivamente, quando não haja razão jurídica relevante a
dar pelo contrário.
Não consta, com efeito, qualquer norma a
atribuir expressamente o caráter imprescritível
à atuação do Tribunal de Contas na atividade
aqui discutida. A solução do tema há de vir, pois,
da análise mesma do sistema, que tem cada vez
mais recebido a leitura da segurança jurídica,
para além de um princípio da eficiência.
4

Aliás, quanto a esse dispositivo, a própria doutrina tem modificado antiga opinião de que estaria aí estabelecida essa
suposta imprescritibilidade. Basta ver a atual posição de
Celso Antônio Bandeira de Mello, que não mais enxerga
no art. 37, § 4º, da CF/88 uma referência a prazo perpétuo.
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Não é distante o precedente do STF que revelou o dever de se encontrar um prazo geral de
prescrição quando não haja dispositivo específico a incidir. Para o cidadão, atuando em face
do Estado, proclama-se o Decreto 20.910/32,
norma global da prejudicial extintiva, que erige
um prazo quinquenal para esse fim. Razões de
isonomia e de paridade de armas exigem que, se
o administrado dispõe de um certo lapso temporal para agir contra o Estado, a recíproca há
de ser verdadeira5.
No MS 22.357, consignou o STF, citando a
lição de Miguel Reale (Revogação e anulamento
do ato administrativo, 2ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 1980, p. 70/71), que:
Escreve com acerto José Frederico Marques
que a subordinação do exercício do poder
anulatório a um prazo razoável pode ser considerado requisito implícito no princípio do
due process of law. Tal princípio, em verdade, não é válido apenas no sistema do direito
norte americano, do qual é uma das peças
basilares, mas é extensível a todos os ordenamentos jurídicos, visto como corresponde
a uma tripla exigência, de regularidade normativa, de economia de meios e forma e de
adequação à tipicidade fática. Não obstante
a falta de termo que em nossa linguagem rigorosamente lhe corresponda, poderíamos
traduzir due process of law por devida atualização do direito, ficando entendido que
haverá infração desse ditame fundamental
toda vez que, na prática do ato administrativo, for preterido algum dos momentos essenciais à sua ocorrência; porém destruídas,
sem motivo plausível, situações de fato, cuja
continuidade seja economicamente aconselhável, ou se a decisão não corresponder ao
complexo de notas distintivas da realidade
social tipicamente configurada em lei.

5

Essa conclusão reflete, entre outros temas, a chamada
administração pública horizontal, que não enxerga o
Estado como ente superior ao administrado, como se
travasse com ele relação vertical; ao contrário, o que aí
se estabelece é uma relação onde vige não o poder-dever, mas o dever-poder; onde emergem os princípios
da confiança e da boa-fé; onde, para além das duas
clássicas categorias direito adquirido e expectativa de
direito, aparece uma terceira, a expectativa legítima.

Tudo há de se aplicar aos registros de aposentadorias e pensões pelo Tribunal de Contas.
E à falta de norma diversa, a estabelecer esse propugnado lapso razoável, o art. 54 da Lei 9.784/99
cai como uma luva. Aí está dito apenas que é de
cinco anos o prazo estatal para anular ato de que
decorra efeito favorável ao administrado. Ora,
o controle do TC bem pode ser tido como uma
típica manifestação que, quando nega o registro dos benefícios, termina por anulá-los. E é
inegável que essas verbas já produziram efeitos
favoráveis ao servidor ou dependente. Donde a
integral pertinência do preceptivo.
De resto, admitir possa o TC negar o registro desses atos impondo o retorno do servidor
ao trabalho, quiçá ao depois de vários anos, é
atentar contra a ordem natural das coisas, e
contra o princípio da eficiência. A Administração Pública, especialmente quando recebe
atribuições privativas, como a de que se está
a cuidar, termina por se especializar no ramo
de atuação. Daí que gastar mais de 05 (cinco)
anos – prazo geral de prática de atos – para a
realização de um evento exigido pela Constituição é indicar aversão à celeridade, ao due
process of law e à confiança.

Conclusão
Eis as conclusões tomadas: a) a jurisprudência do STF ainda repele a aplicação de prazo
decadencial, como o do art. 54 da Lei 9.784/99,
na atividade do Tribunal de Contas de registrar
aposentadorias e pensões; b) revela o Pretório
Excelso que este registro traduz ato complexo,
cuja perfeição apenas vem com a manifestação
do Tribunal de Contas; c) se o ato apenas termina seu ciclo de formação com a aprovação do
TC, não há como contar prazo decadencial para
a sua prática antes desta manifestação final de
vontade; d) o entendimento contraria, porém,
a classificação dos atos administrativos que os
divide em complexos e compostos; e) nos atos
complexos, há duas vontades autônomas, enquanto no composto a segunda vontade é meramente instrumental, de controle da primeira; f)
a atuação do Tribunal de Contas nesses atos de
registro muito mais se aproxima, malgrado a divergência doutrinária, de um ato composto, de
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modo que a premissa de que parte o STF a rigor
está equivocada, assim não devendo prevalecer
a conclusão erigida (de inaplicação do prazo
decadencial); g) de qualquer forma, os casos de
imprescritibilidade e de ausência de decadência
são exceções que devem vir expressas no ordenamento; a regra diz com a existência de prazos,
sobretudo em face do Estado, que dispõe contra
o particular de regra geral de prescrição; h) não
há óbice literal e(ou) teleológico a fazer incidir o
art. 54 da Lei 9.784/99 nessa atividade de registro de aposentadorias e pensões, tanto mais se
invocados os princípios da boa-fé, confiança e
segurança jurídica.
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Poder fiscalizatório das agências reguladoras
Juiz federal Francisco Neves da Cunha

A influência do pensamento neoliberal na
economia alastrou-se em ritmo acelerado por
todo o mundo, especialmente a partir de 1989,
com a derrocada do império soviético que se
erigira após a Revolução Bolchevista de 1917,
na Rússia. Como marco histórico dessa derrocada, costuma-se apresentar a queda do Muro
de Berlim, em 1985, que deflagrou o processo
de reunificação da Alemanha e, gradativamente,
do ingresso do Capitalismo nos países do Leste
europeu. De fato, o fenômeno que corroeu os regimes políticos então vigentes entre os povos do
Leste da Europa e da Península Balcânica também se manifestaria nos países que compõem a
Europa Ocidental e a Meridional, corroborando
sua marca globalizante. Mesmo em nações européias de acentuada tradição, como é o caso
da França, cujo modelo napoleônico ostentava
uma sólida hierarquia, as tendências neoliberais
globalizantes não tardaram a se manifestar.
Na América, os ventos neoliberais que sopraram a partir dos Estados Unidos atingiram
países como o Brasil cujo processo de redemocratização havia pouco tempo se tinha iniciado,
acarretando consequências de ordem jurídica, como é natural. De fato, a nova Constituição brasileira, promulgada em 5 de outubro de
1988, após um regime militar de exceção instaurado após o golpe de 1964, ainda continha na
redação de seu texto uma marca indelevelmente
social-nacional. A passagem do chamado Estado
executor para o cognominado Estado gestor, no
que concerne à prestação de serviços públicos,
reclamaria sucessivas emendas ao Texto constitucional as quais seriam deflagradas, especialmente a partir de 1990.
Com efeito, nos governos Collor, concluído
por Itamar Franco, e Fernando Henrique Cardoso, emendas constitucionais se encarregariam
de alterar sensivelmente a feição econômica do
país, principalmente por promoveram a sua
desnacionalização. O tamanho da participação
do Estado na produção de bens e prestação de
serviços sofreria significativo encolhimento. E,

como dito retro, tal modelo se distinguiria, precipuamente, na prestação dos serviços públicos.
De fato, historicamente, a definição de serviço público adotada pelo Brasil seguia o modelo francês e abarcava todas as atividades de
interesse comum passíveis de serem realizadas
por qualquer um dos Poderes constituídos, sob
regime jurídico específico, ou seja, de direito
público. Desse modo, a Constituição da República Federativa do Brasil de 05/10/1988, em
sua redação original, cometera a órgãos estatais
competências orientadas para o desempenho
de atividades que se destinavam à satisfação
das necessidades coletivas. Ao Estado cabia, de
modo positivo, comandar a prestação de serviços públicos, diretamente ou mediante concessão. Com as novidades inseridas após as emendas, tal mister foi sendo repassado à iniciativa
privada, ainda que de modo gradativo, restando
o Estado autorizado, destarte, a delegar aquelas
competências a si conferidas em 1988.
Esta alteração de rumo vinha, precisamente, na esteira da demarcação da linha divisória
que separava a atuação estatal típica daquela
passível de delegação aos entes privados. De
um lado, as atividades de Estado propriamente
ditas, considerados serviços públicos em sentido estrito; de outro, aqueles cuja execução
poderia ser delegada, conservando a possibilidade de intervenção estatal.
O Título VII da Carta Política, que trata da
Ordem Econômica e Financeira, com seus quatro Capítulos, sob o qual são redigidos os artigos 170 usque 192, sofreu significativa alteração,
inclusive com a supressão do art. 171, que foi
revogado pela EC 6, de 15/08/1995. A despeito
de ao Poder Público incumbir a prestação de
serviços públicos, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, na forma da lei (CF/
art. 175), a Constituição da República veda ao
Estado explorar de forma direta qualquer atividade econômica, ressalvadas as hipóteses de
imperativo à segurança nacional ou a relevante
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interesse coletivo. Afigura-se significativa a redação do art. 173, nestes termos:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

Igualmente se mostra significativa a remessa da matéria à legislação infraconstitucional.
Digno de nota é, também, o caráter de divisibilidade conferido à prestação dos serviços públicos, comportando os regimes de concessão ou
de permissão, quando antes se submetiam ao
regime jurídico público. De fato, sem prejuízo
de ser pública a natureza do serviço prestado,
o regime jurídico é simultaneamente público
e privado (regime híbrido), nas hipóteses de
concessão e de permissão.
A idéia de prestação de serviços públicos
em regime de concessão ou de permissão, sempre mediante licitação (CF, art. 175), implica a
supervisão estatal eis que pública a natureza do
serviço a ser prestado. A esta idéia está associada
a própria redação do art. 173, da Constituição
Federal, reproduzido retro. Outrossim, estatui o
art. 174, da mesma Carta da República:
Art. 174. Como 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.

A norma constitucional em questão trata da
intervenção do Estado no domínio econômico
estabelecendo seu caráter determinante para o
setor público e tão-só indicativo para o setor privado. E de forma diversa não poderia ser, uma
vez que a livre iniciativa, ao lado do valor social
do trabalho, constitui um princípio da ordem
econômica nacional, na dicção do art. 170 da
Lei Maior. A competência regulatória é extraída, portanto, da interpretação da norma do art.
174, suso transcrito. Ao Estado compete instituir, mediante edição de lei própria, organismos
reguladores com poder de tutela e fiscalização
das empresas prestadoras de serviços públicos.
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A partir de concepção haurida no Direito
Administrativo norte-americano, surgiram as
agências reguladoras como organismos fiscalizadores, gozando de status autárquico. Nos
Estados Unidos a lei confere independência às
agências para atuarem no setor de regulação, visando à eficiência do serviço.
No Brasil, atuando sob regime especial, as
agências são criadas por lei específica, dotadas
de autonomia administrativa e financeira, sendo
estáveis os seus dirigentes.
A função reguladora, própria das agências,
reveste-se de caráter normativo. Em verdade,
muito já se discutiu para saber se às agências seria permitido editar atos normativos com eficácia legislativa. Hodiernamente, a questão pode
ser considerada pacífica. Tende-se a admitir a
possibilidade de edição de medidas normativas
pelas agências reguladoras desde que estas se
cinjam à função estritamente regulatória, isto
é, sem que tais medidas inovem na ordem jurídica. Em verdade, por tratar-se da prestação
de um serviço de acentuado interesse público,
é ao Estado que compete a supervisão direta
da sua prestação. No entanto, em vista de esta
prestação materializar uma atividade econômica, sem prejuízo do caráter essencial que reclama atuação por parte do Estado, não deve a sua
prestação se dar senão pela iniciativa privada,
mediante procedimento de licitação, conforme
visto retro, respeitando as peculiaridades do
mercado. A regulação dessa atividade, entretanto, deve permanecer a cargo da pessoa jurídica pública, União, Estados e Distrito Federal,
titular da permissão ou concessão.
Sobre o tema, Raquel Melo Urbano de
Carvalho (2008: 317) transcreve citação de
Alexandre Santos de Aragão, que, por sua vez,
invoca García Enterría: “(...) não há qualquer
inconstitucionalidade na deslegalização, que
não consistiria propriamente em uma transferência de poderes legislativos, mas apenas
na adoção, pelo próprio legislador, de uma
política legislativa pela qual transfere a outra
sede normativa a regulação de determinada
matéria”, acrescentando que “(...) para ele,
além dos casos em que a deslegalização é explicitamente colocada, ‘as leis criadoras das
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agências reguladoras implicam, em princípio,
pelo menos em matéria preponderantemente
técnica, em deslegalização em seu favor, salvo,
logicamente, se delas se inferir o contrário’”.
A discussão acerca da legitimidade normativa das agências reguladoras tem relevância para fins de verificação de que esteja sendo atendida a finalidade principal para a qual
forma instituídas, ou seja, da efetividade dos
serviços públicos prestados, de sua eficiência e
da celeridade da prestação.
Essa efetividade buscada pelas agências reguladoras esbarra ainda em inúmeras dificuldades decorrentes de sua implantação para fazer
face ao processo da globalização e ao aumento
do número de demandas no setor público. Isto é
reconhecido pelos que advogam a sua implantação, necessitando de aperfeiçoamento e fortalecimento dos mecanismos já implantados.
Mesmo o ministro Bresser-Pereira, que foi
o papa da nova gestão do Estado, advogando a
implantação das agências reguladoras no Brasil,
no governo Fernando Henrique Cardoso, visando um novo Estado “liberal social e republicano”, na sua concepção, admite, em artigo recente
apresentado pela debatedora do conclave realizado de Belém/PA, em 09/11/2008, desembargadora federal Neuza Dantas, “que das Agências
Reguladoras ora em funcionamento somente a
ANP e a ANEEL efetivamente funcionam”.
Isto, embora, no momento, estejam em
funcionamento as demais agências reguladoras
instituídas por suas diversas leis criadoras, em
especial, ressalte-se, a Anatel, que regula os serviços públicos de telecomunicações.
Em artigo da minha lavra publicado na revista Argumento, pelo TRF da 1ª Região, assim
me explicitei sobre o assunto:
“Na verdade, pode-se dizer que a tentativa
para gerir a prestação dos serviços públicos no
Brasil, ou mais que uma tentativa, o arcabouço
legal editado para a implantação das agências
reguladoras aos moldes das agências reguladoras americanas, nada mais é que uma pressão do
capital internacional para ingressar no setor em
nosso mercado de prestação de serviços.
Por outro lado, a forma de prestação pretendida deve ser a menos interventiva possível,

não deixando de ter a sua regulação por lei, que,
aliás, em nosso país, deve atender ao princípio
da legalidade preconizada na Constituição. É o
que se depreende da criação por lei de todas as
agências prestadoras de serviços públicos. Inicialmente, houve a emenda à Constituição original de 1988, para permitir o ingresso de capitais
alienígenas, relegada sua regulamentação à lei.
A tradição brasileira tem na lei emanada do
Parlamento a sua norma condutiva, diversamente
da tradição americana, que a entregou aos particulares, por decorrência mesmo do direito anglosaxão, que prioriza como norma de conduta do
ordenamento jurídico os julgados da Suprema
Corte, ou seja, os leading cases, os precedentes.
Por isso que juristas do porte de Celso
Antonio Bandeira de Mello, ainda hoje, não
aceitam a chamada “deslegalização” do espaço
normativo ocupado pelas agências reguladoras, que, segundo este autor, violam o princípio
constitucional da legalidade.
Para o mestre em direito administrativo, a
nova estrutura montada pelo “Estado neoliberal”,
para gerir o serviço público através de agências
reguladoras, nada mais é que, como anteriormente ressaltado, uma imposição do capital internacional para participar, no mercado interno,
da prestação dos serviços públicos em geral. Aliás, também comungamos deste ponto de vista.
Esta é a forma também de atrair mais e mais
capitais, inserindo-se o país no contexto da globalização. É o que provam as notas outorgadas
recentemente por agência de classificação de risco ao Brasil, como a Standard & Poor’s, umas das
principais, que elevou o rating soberano (nota de
risco de crédito) do país para “grau de investimento”, que, segundo a imprensa, é a “classificação
dada pelas agências de rating a países com poucas
chances de deixar de honrar suas dívidas”.
O pretexto de modernização, ou o “novo”
Estado liberal, nada mais é que uma adaptação
aos tempos atuais da globalização dos capitais,
que exigem a abertura dos mercados internos
dos países em todos os setores, inclusive na
prestação dos serviços públicos.
De tempos em tempos, processam-se mudanças administrativas, conforme as circuns89
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tâncias dos donos de poder internamente e das
influências recebidas de fora.
A reforma administrativa, introduzida pelo
Decreto-Lei 200/1967 e que engendrava toda
uma filosofia de administração do Estado, da
prestação dos serviços públicos, através de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, foi o apanágio da época, assentada
nos princípios da descentralização, autonomia,
planejamento, coordenação, controle e delegação da competência. Mais tarde, se lhes ajuntaram também as fundações de serviço público.
Cada qual atuava com suas leis e regras.
Em curto espaço de tempo o panorama capitalista mundial impôs novos padrões. É o que
se vê no passado, numa retrospectiva histórica
entre o Brasil e os Estados Unidos da época do
New Deal, conforme as flutuações cíclicas das
crises do capitalismo.
Atualmente, o Brasil abre seu mercado para
as atividades particulares, sobretudo internacionais, pressionado pelo grande capital externo, dentro do chamado contexto globalizante
do neoliberalismo.
Os Estados Unidos da época do New Deal,
em face da recessão provocada no boom da bolsa de New York de 1929, caminhava em sentido
contrário ao liberalismo, então reinante.
O Estado americano, então, interveio fortemente na economia, seguindo a doutrina de
John Maynard Keynes, para reativá-la.”1
Passadas as décadas de 30 e 40, superada a
recessão econômica e reaquecida a economia
capitalista pela necessária reconstrução dos
destroços da 2ª Grande Guerra Mundial, os
Estados Unidos voltaram novamente a exercer
uma economia capitalista liberal na segunda
metade do Século XX.
No transpor do segundo milênio, já no ano
de 2008, em virtude de nova crise econômica que
abalou todo o contexto capitalista mundial, a
partir das ondas de desestabilização sentida pela
economia americana, através de seu setor bancá1
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rio- imobiliário, novamente a nação americana,
líder do capitalismo, teve que tomar medidas de
constrição e restrito controle das operações do
capital. Em realidade, como os fatos econômicos
caminham em desabalada carreira, consoante as
crises que assoberbam o capitalismo, segundo
concepção do maior estudioso do fenômeno, o
filósofo alemão Karl Friedrich Marx, também as
diretrizes jurídicas de cada país, bem como seus
dirigentes e os estudiosos do assunto, todos devem estar atentos às necessidades de mudança
do controle exercido sobre os seus rumos.
Assim, passados dois anos do último Seminário que envolveu o assunto, já os fatos econômico-capitalistas induzem a uma necessária
mudança de rumo dos controles e freios das diretrizes jurídicas sobre o contexto econômico,
sobretudo no que tange ao sistema fiscalizatório
das empresas reguladoras do serviço público,
sobremodo em países periféricos como o nosso.
Refiro-me justamente à crise retro mencionada,
que abalou o mundo capitalista, desde a nação
ianque, que obrigou o próprio Governo americano, não intervencionista, supinamente liberal,
a abrir as burras do Tesouro americano para
salvar da falência os maiores bancos e empresas
americanas, a partir de uma quebra imobiliária
em cascata de inadimplências que afetou o último comprador da casa própria, e influenciou
negativamente toda a economia mundial.
Não se quer dizer que, naquela nação,
modificaram-se os sistemas fiscalizatórios das
agências reguladoras, consoante sua tradição.
Quer-se dizer, sim, que a partir da injeção dos
recursos públicos em massa na economia, como
nunca dantes visto, nem sequer no grande boom
da Bolsa de 1929, para salvar os grandes bancos
gestores financeiros do capitalismo e as grandes
empresas industriais e do setor terciário, o governo americano teve que aprovar um plano gigantesco para resguardar sua economia, através
de diretrizes e fiscalização fechadas sobre esses.
Esta tarefa terá de levar a cabo durante muito
tempo ainda, descendo até mesmo à determinação dos salários dos diretores dos grandes bancos e das grandes empresas onde foram injetados os recursos públicos.
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Nos tempos de hoje, os dirigentes americanos não necessitaram ir a fundo em suas estratégias a ponto de ter que interferir nas decisões da Suprema Corte Americana, como fora
obrigado a fazer o Presidente Roosevelt, para
estabelecer o New Deal, pois o Poder Judiciário
americano de hoje, já libertado do conservadorismo de antanho, experiente das crises cíclicas do capitalismo, não ofertaria empecilhos
à intervenção estatal salvadora na economia,
segundo a doutrina keynesiana.
O Brasil, também, que sofreu e continua inserido no contexto dessa crise global recente do capitalismo, apesar de ter estado relativamente preparado para enfrentar este novo cenário, tem que
continuar com sua política de controle do poder
fiscalizatório desses novos agentes, como vem
fazendo desde a instalação do primeiro governo
Lula, atento aos ciclos das crises por que passa o
capitalismo mundial. O princípio da legalidade
que rege a elaboração das normas no País, como
insiste Celso Bandeira de Mello, não dão espaço
maior a completa flexibilização das ações outorgadas às Agências reguladoras. Nem este poder pode
estar delegado à livre vontade dos particulares que
prestam serviços no mercado. O Poder Público, a
exemplo do recentemente ocorrido, como já não
bastassem as lições históricas e a diversidade de
tradição e de sistemas que orientam a pátria do
capitalismo e a nossa economia, ora emergente,
não se pode dar ao luxo de deixar ao léu este controle. Nem, portanto, as diretrizes jurídicas regulatórias podem estar frouxas a ponto de deixaremse guiar pela vontade única dos empreendedores
do setor, até porque o Código do Consumidor, no
Brasil, com base constitucional, exigem o respeito
e o resguardo da vontade dos tomadores e usuários do referido serviço, em última hipótese, seus
únicos e verdadeiros destinatários.
Por fim, os doutrinadores e operadores do
direito também, devem se ater a essa vigilância
permanente, em defesa do capital, da produção e
da riqueza nacional, que não podem se esvair em
detrimento do produtor e consumidor do País.
Aos nossos juristas e doutrinadores cabe a
defesa da Pátria, que tem, na sua Carta Magna
e nas suas leis, os escudos protetores da soberania da Nação.

Tempos de liberalismo vão, tempos de socialismo vem, nas ondas cíclicas das crises do
capital que foram de tempos em tempos.
Por isso, como sempre, a eterna vigilância é
o preço da liberdade e do progresso.
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A segurança jurídica e a autotutela no âmbito previdenciário
Juiz federal substituto Gabriel José Queiroz Neto

Resumo: O estudo se destina a analisar os limites temporais do exercício do poder de autotutela referente ao ato administrativo que versa sobre
benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Mais especificamente, objetiva confrontar o princípio da segurança jurídica
com a análise daquelas situações em que os atos administrativos foram praticados anteriormente ao
advento do art. 103-A da Lei 8.213/91, introduzido
pela Lei 10.839/04, quando não existia norma específica a tratar do tema no âmbito previdenciário.
Palavras-chave: Segurança Jurídica. Ato Administrativo. Autotutela. Benefício Previdenciário. Decadência.

1 Introdução
Em uma sociedade complexa e dinâmica
como a presente, a segurança jurídica tem sido
um dos temas mais palpitantes no mundo moderno, uma vez que apenas essa segurança confere a tranquilidade necessária para o enfrentamento das situações concretas que estão porvir
(previsibilidade). Se o futuro é incerto, ao menos o regime jurídico aplicável a uma dada relação deve ser estável, sob pena de se instalar uma
crise sistêmica de desconfiança.
Não obstante isso, tem-se visto uma enorme
dificuldade por parte da Administração no sentido de assegurar, na prática, a almejada segurança jurídica. Talvez isso decorra do fato de que
há apenas cerca de vinte e dois anos estejamos
vivendo em democracia, após anos de ditadura.
Ou seja, o processo de amadurecimento da própria máquina estatal ainda impõe certa dificuldade em se assegurar novos valores dispostos na
Constituição da República, pois “a nova atividade administrativa” (democrática e gerencial)
— como decorrência da necessidade de transparência, do respeito ao cidadão, da eficiência/
eficácia da atuação estatal — está em constante
conflito com as antigas práticas, típicas de uma
administração pública patrimonialista.

Dentro desse contexto, aqueles que atuam na
área jurídica têm hoje complexa missão. Devem
ter em mente que a constante mutação social/
jurídica exige, como contraponto, a análise das
situações postas segundo o enfoque do princípio
da segurança jurídica. É que, não raro, este último
princípio entra em “choque” com outros igualmente relevantes, dentre os quais o princípio da
legalidade, e só no caso concreto haverá possibilidade de se estabelecer uma primazia entre eles.
Basta lembrar que, nos últimos vinte e poucos anos, tivemos uma nova Constituição, um
novo Código Civil, os Códigos de Processo Civil
e Penal foram alterados de maneira profunda,
vários microssistemas normativos vieram ao ordenamento, a exemplo, do CDC, do Estatuto da
Criança do Adolescente, do Estatuto do Idoso,
dentre outros importantes diplomas legais.
Toda essa profusão normativa demonstra,
por si só, que a análise de um caso concreto, além
da legislação aplicável, deve ponderar as implicações de uma nova sistemática legal à luz de expectativas legítimas consolidadas pelo tempo.
Se por um lado é certo que devemos atualizar o nosso ordenamento jurídico, a fim de melhor adequá-lo aos novos anseios da sociedade,
por outro, devemos ter consciência de que nem
sempre o “choque” entre legalidade x segurança
jurídica deve privilegiar a primeira. O próprio
STF, em célebre julgamento (RE 442.683, da
Relatoria do Min. Carlos Velloso), já deu primazia à segurança jurídica no confronto desta
com a inconstitucionalidade (ou seja, mais que
a própria legalidade).
Não é por outra razão que o Prof. Almiro do
Couto e Silva faz a seguinte ressalva:
Nessa moldura, não será necessário sublinhar que os princípios da segurança
jurídica e da proteção à confiança são elementos conservadores na ordem jurídica,
destinados à manutenção do status quo e a
evitar que as pessoas sejam surpreendidas
por modificações do direito positivo ou na
conduta do Estado, mesmo quando mani-
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festadas por atos ilegais, que possa ferir os
interesses dos administrados ou frustrarlhes as expectitavas. Colocam-se, assim,
em posição de tensão com as tendências
que pressionam o Estado a adaptar-se a
novas exigências da sociedade, de caráter
econômico, social, cultural ou de qualquer outra ordem, ao influxo, por vezes,
de avanços teconológicos ou científicos,
como os realizados, com impressionante
velocidade, no decorrer do século XX.
É certo que o futuro não pode ser um perpétuo prisioneiro do passado, nem podem
a segurança jurídica e a proteção à confiança se transformar em valores absolutos, capazes de pretrificar a ordem jurídica, imobilizando o Estado e impedindo-o
de realizar as mudanças que o interesse
público estaria a reclamar. Mas, de outra
parte, não é igualmente admissível que o
Estado seja autorizado, em todas as circunstâncias, a adotar novas providências
em contradição com as que foram por ele
próprio impostas, surpreendendo os que
acreditaram nos atos do Poder Público.1

A seara previdenciária não se afasta de tais
parâmetros.
Como se sabe, nos últimos trinta anos, houve
uma avalanche de leis tratando de benefícios e isso
tem causado uma dificuldade enorme na análise
do direito aplicável a um dado caso concreto, que
demanda, por vezes, a aplicação de três, quatro,
ou mais, dispositivos legais diversos.
Em inúmeras situações, a Autarquia Previdenciária defere um benefício de maneira errônea
e, anos mais tarde, resolve alterar o que anteriormente deferido, quando não chega a cassá-lo.
É óbvio que a Autarquia (INSS) deve rever
seus atos administrativos que tratem de bene1
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fícios previdenciários, conforme está consolidado na antiga orientação jurisprudencial do
STF, a teor das Súmulas 346 e 473. A questão
é que a leitura de tais Enunciados deve feita,
assim como toda a legislação infraconstitucional, segundo um processo de filtragem constitucional, ou seja, à luz da CF/88.
No que diz respeito à segurança jurídica,
ganha pertinência o seguinte questionamento:
quais os limites temporais do dever de autotutela que a Administração Previdenciária teria
ao longo dos tempos?
Se após o advento da Lei 10.839/04 (originária da conversão da MP 138/2003), que acrescentou o art. 103-A ao corpo da Lei 8.213/91,
o tema parece estar mais tranquilo, a matéria
ainda apresenta considerável complexidade,
tendo em vista que um número considerável de
benefícios data das décadas de setenta, oitenta
e noventa, quando não havia dispositivo específico a tratar do assunto.
Vários temas são relevantes neste campo,
uma vez que dúvidas e divergências jurisprudenciais são constantes. Eis alguns questionamentos: a) o art. 542, da Lei 9.784/99, se aplicava ao
ato administrativo que versava sobre benefício
previdenciário antes do advento do mencionado
art. 103-A? b) admitindo-se a aplicação do art. 54
(cinco anos), da Lei 9.784/99, ao “ato administrativo previdenciário”3, como se faria a contagem do prazo tendo em vista o posterior advento
do art. 103-A (dez anos)? c) na ausência de prazo
expresso (antes da Lei 9.784/99 e MP 138/2003),
como seria garantida a segurança jurídica?
Pode-se dizer que o presente estudo estará
focado na resposta a tais questionamentos, com
a ressalva de que aqui se vai tratar de atos sem a
pecha da má-fé ou da fraude, porquanto, diante
de tais ocorrências, o prazo decadencial não teArt. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os
destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data
em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
3
A referência ao “ato administrativo previdenciário”
é apenas para diferenciar tal ato jurídico específico,
com sua regulamentação própria, do regime geral dos
atos administrativos.
2
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ria aplicabilidade (literalidade dos arts. 54, da Lei
9.784/99, e 103-A, da Lei 8.213/91), nem seria
invocável diretamente o princípio da segurança
jurídica, que pressupõe boa-fé do beneficiário.

dois princípios distintos, apesar das estreitas correlações existentes entre eles. Falam
os autores, assim, em princípio da segurança jurídica quando designam o que
prestigia o aspecto objetivo da estabilidade das relações jurídicas, e em princípio da
proteção à confiança, quando aludem ao
que atenta para o aspecto subjetivo. Este
último princípio (a) impõe ao Estado limitações na liberdade de alterar sua conduta
e de modificar atos que produzem vantagens para os destinatários, mesmo quando
ilegais, ou (b) atribui-lhe consequências
patrimoniais por essas alterações, sempre
em virtude da crença gerada nos beneficiários, nos administrados ou na sociedade
em geral de que aqueles atos eram legítimos, tudo fazendo razoavelmente supor
que seriam mantidos.4

2 Segurança jurídica e proteção à
confiança: sede constitucional:
jurisprudência do STF
Embora comumente — no dia-a-dia da
rotina forense, pelo menos — não se faça
uma diferenciação entre os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança,
a doutrina aponta que ambos não são exatamente a mesma coisa.
De acordo com a doutrina, mesmo que esses princípios tenham íntima ligação, existem
diferenças evidentes. O primeiro teria uma índole objetiva, a envolver limitações à retroatividade dos atos estatais (inclusive, os legislativos),
o que, no nosso ordenamento, está cristalizado
no art. 5º, inc. XXXVI (proteção ao ato jurídico
perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido),
da CF. Já o último teria feição subjetiva, como
explica o Prof. Almiro do Couto e Silva:
A segurança jurídica é entendida como
sendo um conceito ou um princípio jurídico que se ramifica em duas partes, uma
de natureza objetiva e outra de natureza
subjetiva. A primeira, de natureza objetiva,
é aquela que envolve a questão dos limites
à retroavidade dos atos do Estado até mesmo quando estes se qualifiquem como atos
legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada. Diferentemente
do que acontece em outros países cujos ordenamentos jurídicos frequentemente têm
servido de inspiração ao direito brasileiro,
tal proteção está há muito incorporada
à nossa tradição constitucional e dela expressamente cogita a Constituição de 1988,
no art. 5º, inciso XXXVI.
A outra, de natureza subjetiva, concerne à
protenção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos
de sua atuação.
Modernamente, no direito comparado, a
doutrina prefere admitir a existência de

No caso do presente artigo, interessa-nos
mais a fundo a segurança jurídica na acepção da
proteção à confiança (aspecto subjetivo), uma vez
que, em se tratando de ato administrativo da seara
previdenciária, a questão ganha relevância no momento da revisão de atos praticados pelo INSS, os
quais, posteriormente, são tidos como inválidos,
por ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Apesar dessa ressalva, tendo em conta a utilização mais conhecida e ampla do princípio da segurança jurídica, já que este termo compreende as
duas acepções (objetiva e subjetiva), preferiu-se aqui
o uso de tal denominação de maneira genérica.
Superado o ponto acima, pertinente ainda
outra análise: qual a sede do princípio da segurança jurídica (e da própria proteção à confiança) no ordenamento brasileiro? A Constituição
da República dá guarida a tal princípio?
Se a matéria ainda é discutida no âmbito doutrinário, a jurisprudência atual do Supremo Tribunal
4

COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da Administração Pública de
Anular seus Próprios Atos Administrativos: o prazo
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Federal se inclina no sentido de ver a própria CF/88
como a base do princípio da segurança jurídica. Isso
se pode afirmar seguramente após o julgamento do
MS 22.357/DF, onde o tema foi discutido franca e
abertamente. Ali o STF acolheu o posicionamento
no sentido de que a segurança jurídica é um princípio constitucional, como subprincípio do Estado
de Direito. Eis a ementa do acórdão:
Mandado de Segurança. 2. Acórdão do
Tribunal de Contas da União. Prestação
de Contas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO.
Emprego Público. Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em
conformidade com a legislação vigente à
época. Admissões realizadas por processo
seletivo sem concurso público, validadas
por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de
dez anos desde a concessão da liminar no
mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do
Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como
elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética
jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de
circunstâncias específicas e excepcionais
que revelam: a boa fé dos impetrantes; a
realização de processo seletivo rigoroso; a
observância do regulamento da Infraero,
vigente à época da realização do processo seletivo; a existência de controvérsia, à
época das contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso público no âmbito das
empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas
ao longo período de tempo transcorrido,
afastam a alegada nulidade das contratações dos impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido.5
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Pleno. Mandado
de Segurança 22.357. Relator: Gilmar Mendes. Decisão
unânime. Brasília, 27/05/2004. DJ de 05/11/2004, p. 6.

Mas não foi só esse julgado que versou sobre o
assunto. Também já tratou a matéria diretamente
o MS 24.268, o RE 358.875 – AgR, o RE 217.1415 – AgR, o RE 442.683, dentre outros, que serão
apreciados oportunamente neste trabalho.
Tudo isso demonstra que há certa consolidação no sentido de que a segurança jurídica tem
mesmo sede constitucional, do que, aliás, não se
afasta a própria doutrina, conforme conclusão
do já citado Prof. Almiro do Couto e Silva:
O princípio da segurança jurídica, entendido com proteção à confiança, está
hoje reconhecido na legislação e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
como princípio de valor constitucional,
imanente ao princípio do Estado de Direito, e que serve de limite à invalidação,
pela Administração Pública, dos seus atos
administrativos eivados de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade.6

De fato, parece ser intuitiva a noção de que,
mesmo sem previsão expressa na CF/88, um dos
principais fundamentos da existência de um sistema jurídico é o de garantir segurança e certeza às
relações sociais. Especificamente no que toca ao
Estado, é salutar que exita um mínimo de coerência e estabilidade na sua atuação. Por isso, não há
como negar a sede constitucional do princípio ora
estudado, dada a íntima vinculação entre Estado
de Direito e segurança jurídica.
Mas, qual seria a repercussão disso?
Pode-se dizer que o princípio da segurança
apresenta valor por si só, de tal modo que pode
ser confrontado com qualquer outro princípio
constitucional de forma independente, sem necessidade de apoio em qualquer outro vetor.
Como consequência, em havendo conflito de tal
princípio com outros previstos na CF/88, a solução não se apresentará unívoca.
Como se sabe, não há hierarquia entre princípios constitucionais, a priori. Cabe ao intérprete,
então, dentro da técnica de ponderação de interesses verificar qual princípio irá prevalecer num dado
caso concreto. Por vezes, já de antemão se alerta,
eventual “choque” já estará resolvido pelo próprio
6

Obra citada, p. 47.
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legislador dentro do seu juízo discricionário, como
ocorre atualmente com as previsões do art. 54, da
Lei 9.784/99, e do art. 103-A, da Lei 8.213/91, que
estabelecem prazos extintivos expressos. No entanto, existem situações nas quais não se revela cabível a
utilização de tais prazos, o que finda por exigir uma
solução à luz do princípio da segurança jurídica.
Pode-se dizer que, num caso concreto, entre
legalidade x segurança jurídica, esta terá prevalência sobre aquela, o que, aliás, já foi feito inúmeras
vezes pelo STF, conforme se demonstrará mais
detidamente em capítulo próprio deste ensaio.
Para concluir, o que se deve extrair das afirmações acima é que o princípio da segurança jurídica (e da proteção à confiança) tem sede constitucional, segundo a jurisprudência do próprio
STF e a sua aplicabilidade no mundo prático
irá depender do caso concreto: algumas situações já foram resolvidas pelo próprio legislador,
quando previu prazos específicos, por exemplo;
outras serão solucionadas com a utilização do
princípio enquanto elemento integrativo (aplicação direta), uma vez que a segurança jurídica
vale por si e tem inúmeras acepções.

3 O “ato administrativo previdenciário”
As definições de ato administrativo são inúmeras, o que tem suscitado enormes discussões
doutrinárias, sabido que este tema de definições
é matéria afeta à doutrina e não à legislação propriamente. Entretanto, não há aqui necessidade
aprofundamento neste assunto.
Basta mencionar apenas que não há como afastar o ato referente à concessão/revisão de benefício
previdenciário da espécie maior ato administrativo.
Trata-se de ato jurídico praticado pela Administração Pública Previdenciária (aspecto
subjetivo mais que evidente) com todos os seus
atributos: há evidente presunção de legitimidade/veracidade; há primazia da força cogente; e
há auto-executoriedade.7
7

Essa listagem dos atributos do ato administrativo também é tema que apresenta variação doutrinária, o que
não se desconhece. Ocorre que tal discussão foge aos
estritos limites do presente trabalho, de modo aqui se
adotou a divisão mais comum.

Não é por outra razão que o próprio INSS,
em suas defesas judiciais, a fim de sustentar o
dever de autotutela, invoca as citadas Súmulas
346 e 473, do STF, que justamente tratam do dever revisional atinente aos atos administrativos.
O próprio art. 103-A, da Lei 8.213/91, reconhece o que afirmado acima, quando diz que “O
direito da Previdência Social de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé” – grifo nosso.
Em vista disso, denomina-se, no presente
trabalho, o “ato administrativo previdenciário” como aquele que versa sobre benefícios do
RGPS, como forma de haver aparte em relação
ao ato administrativo geral.

4 O art. 54 da Lei 9.784/99 e sua aplicação
ao “ato administrativo previdenciário”
Antes do advento da MP 138/2003 (convertida na Lei 10.839/04), que introduziu o art.
103-A ao corpo da Lei 8.213/91, não havia prazo
específico para tratar do limite temporal de revisão do “ato administrativo previdenciário”. Por
isso, pergunta-se: o art. 54, da Lei 9.784/99, era
aplicável ao âmbito previdenciário?
A resposta só poderia ser afirmativa.
Conforme já se consignou alhures, os atos
praticados pelo INSS, no que se refere à temática
de benefícios do RGPS, são atos administrativos
por sua própria natureza. Mesmo que regido por
uma legislação própria, o ato em tal seara é administrativo por qualquer dos ângulos que se analise, o que, ademais, está reconhecido pela própria
Lei 8.213/91, a teor da redação do art. 103-A.
Se assim é, à míngua de outra previsão específica, não faria sentido imaginar que o “ato
administrativo previdenciário” estivesse fora do
campo de incidência do art. 54 já mencionado.
Este, como se sabe, é um dispositivo geral referente a qualquer ato administrativo federal.
Por isso, antes mesmo da previsão do art.
103-A, que introduziu o prazo de dez anos para
o exercício do dever de aututotela no âmbito
previdenciário, havia, sim, um prazo limitador
da competência revisional do INSS e era justa97
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mente o do art. 54, de cinco anos. Esse entendimento, aliás, já foi acolhido pelo STJ, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/99.
A Administração Pública tem o prazo de
cinco anos para anular ato administrativo
gerador de efeitos favoráveis para os destinatários, salvo se comprovada má-fé (art.
54 da Lei n. 9.784/99).
Agravo regimental desprovido.8

Afora isso, pergunta-se: mas, este prazo se aplica aos atos anteriores à vigência do próprio art. 54?
O questionamento tem pertinência, porque,
como se sabe, antes do art. 54, da Lei 9.784/99,
não havia prazo expresso para o exercício do
dever de autotutela por parte da Administração. Corroborando com tal afirmação, tem-se a
seguinte passagem do voto proferido pelo Min.
Hamilton Carvalhido por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 540.904 – RS:
No sistema de direito positivo brasileiro,
contudo, o poder estatal de autotutela não
se mostrou nunca, anteriormente, submetido a prazos de caducidade (...).

disciplinou, nos próprios da decadência, o
dever-poder de autotutela da Administração Pública, que até então não se submetia
a prazo qualquer (...).9

Diante de tal situação (advento do prazo), o
próprio STJ, após vacilar por algum período, fixou
orientação no sentido de que o prazo de decadência
do art. 54 da Lei 9.784/99 também seria aplicável ao
ato anterior à sua vigência, com a ressalva de que
fluiria a partir deste último marco (01/02/1999), de
modo a não se admitir retroatividade.
Nessa situação, ter-se-ia apenas a aplicação
imediata da lei nova sobre tempo futuro, o que é
mais compatível com a ordem constitucional em
vigor. Tal entendimento, inclusive, está exposto nos
seguintes julgados: MS 8.506/MS, da relatoria do
Min. Teori Zavascki; MS 9.112/DF e MS 9.157/DF,
ambos da relatoria da Min. Eliana Calmon; e MS
9.115/DF, da relatoria do Min. César Asfor Rocha.
A título de reforço, pertinente a leitura das
palavras do Min. Teori Zavascki, por ocasião do
julgamento do mencionado Mandado de Segurança de sua relatoria:
Com efeito, se antes do advento dessa norma detinha a Administração o direito (e,
diga-se, também o dever) de promover a
qualquer tempo a anulação dos referidos
atos (Súmula 476 do STF, e, em relação à
matéria funcional, art. 114 da Lei 8.112/90),
é certo que a superveniente lei que criou o
prazo decadencial somente poderá incidir
sobre o tempo futuro, jamais sobre o passado, pena de ofensa ao direito adquirido
(ainda não exercido). Portanto, a solução
para o problema de direito intertemporal
aqui posto só pode ser uma: relativamente
aos atos nulos anteriores à nova lei, o prazo decadencial de cinco anos tem como
termo inicial o da vigência da norma que
o estabeleceu.10

Todavia, a partir da edição da Emenda
Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998,
que “Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle
de despesas e finanças públicas e custeio
de atividades a cargo do Distrito Federal, e
dá outras providências”, significativas mudanças ocorreram no Direito Administrativo Brasileiro, culminando com a chamada
“Reforma do Aparelho do Estado”, e com
expressivas modificações no estatuto legal e
constitucional do jus imperii.
E, dando consecução aos imperativos do
Estado Social e Democrático de Direito, a
Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
“regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”,

8

98

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Quinta
Turma. Agravo Regimental no Recurso Especial
710.158 - CE. Relator: Felix Fischer. Decisão unânime. Brasília, 18/08/2005. DJ de 12/09/2005, p. 361.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Sexta Turma. Recurso Especial 540.904/RS. Relator: Hamilton Carvalhido. Decisão unânime. Brasília,
24/02/2005. DJ de 01/07/2005, p. 654.
10
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Terceira Seção. Mandado de Segurança 8.506/DF. Relator: Min.
Teori Albino Zavascki. Decisão unânime. Brasília,
28/02/2007. DJ de 02/04/2007, p. 226.
9
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Assim, pode-se, então, concluir que: a) o
art. 54 da Lei 9.784/99 também se aplica aos
“atos administrativos previdenciários”; e, b)
isso, mesmo para aqueles atos anteriores ao seu
próprio advento, contado o prazo, entretanto,
desde 01/02/1999, data de publicação e vigência
dessa mencionada Lei.

5 O advento do art. 103-A da
Lei 8.213/91 e os prazos em curso
Como foi consignado no item anterior, a Lei
9.784/99, que foi publicada e entrou em vigor
em 01/02/1999, é aplicável aos atos administrativos de que ora cuidamos. E mais, para os atos
anteriores ao advento do art. 54, os cinco anos
são contados a partir de 01/02/99.
Acontece que a MP 138 (convertida na Lei
10.839/04), de 19/11/2003, que acrescentou
o art. 103-A a Lei 8.213/91, foi publicada em
20/11/2003, donde se conclui que tal dispositivo legal veio ao mundo jurídico antes dos cinco anos iniciais (terminariam em 01/02/2004),
contados do advento da própria Lei 9.784/99.
E o que isso quer dizer?
Tem-se aí um problema de direito intertemporal no que diz respeito à contagem do prazo
decadencial (um prazo já em curso é alongado
por legislação posterior). Nessa situação, na ausência de previsão legal em sentido contrário, o
problema tem sido resolvido da seguinte maneira:
aplica-se o novo prazo, entretanto, considera-se o
tempo transcorrido sob a égide da lei anterior.
Em linha com tal afirmativa, destacamse as lições doutrinárias de Câmara Leal, que,
embora tratando expressamente de prescrição,
também é aplicável à decadência, dada a semelhança dos institutos, a saber:
Na carência de normas especiais, parecenos que devemos adotar o critério germânico, dada a filiação de nosso Código
à orientação alemã, consagrando o princípio da retroatividade da lei prescricional. E, assim, formularemos as seguintes
regras, inspiradas na legislação teutônica:
(...) 2ª – Estabelecendo a nova lei prazo
mais longo de prescrição, essa obedecerá
a esse novo prazo, contando-se, porém,

para integrá-lo, o tempo já decorrido na
vigência da lei antiga.11

Trazendo tal premissa ao presente estudo,
tem-se que, se o ato administrativo foi praticado
antes e na vigência da Lei 9.784/99, mas antes da
MP 138/03, o prazo revisional de autotutela do
INSS se iniciou antes mesmo do advento do art.
103-A. Entretanto, a contagem, que deverá ser
feita com base no prazo total de dez anos, levará
em consideração o tempo anterior, ainda sob o
pálio do art. 54. Nesse sentido, aliás, já decidiu o
Tribunal Regional Federal da 5ª Região:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CANCELAMENTO. ART. 103-A DA LEI N. 8.213/91.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1. NOS TERMOS DO ART. 103-A DA
LEI N. 8.213/91, INTRODUZIDO PELA
LEI N. 10.839/04, EM QUE FOI CONVERTIDA A MEDIDA PROVISÓRIA N.
138, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2003, O
DIREITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE ANULAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE QUE DERIVEM EFEITOS
FAVORÁVEIS PARA SEUS BENEFICIÁRIOS EXTINGUE-SE, PELA DECADÊNCIA, EM DEZ ANOS, CONTADOS, NO
CASO DE EFEITOS PATRIMONIAIS
CONTÍNUOS, DA PERCEPÇÃO DO
PRIMEIRO PAGAMENTO.
2. NÃO TENDO, QUANDO DO ADVENTO DA REFERIDA MP, TRANSCORRIDO
EM SUA TOTALIDADE O PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL PREVISTO
NO ART. 54 DA LEI N. 9.784/99, O QUAL,
COM RELAÇÃO AOS ATOS PRATICADOS ANTES DO ADVENTO DESTE ATO
NORMATIVO, SOMENTE FLUI A PARTIR DE SUA ENTRADA EM VIGOR, EM
01/02/99, DEVE SER OBSERVADO IMEDIATAMENTE, PARA FINS DE DECADÊNCIA, O PRAZO DECENAL, SENDO
COMPUTADO, PORÉM, PARA INTEGRÁ-LO, O TEMPO JÁ DECORRIDO NA
VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI.

11

LEAL, Antônio Luis da Câmara. Da prescrição e Da Decadência. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982; pp. 90/91.
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3. HIPÓTESE EM QUE, AO CANCELAR,
EM 2005, A APOSENTADORIA DO IMPETRANTE, A QUAL FORA CONCEDIDA
EM 1998, NÃO HAVIA O INSS DECAÍDO
DO DIREITO DE FAZÊ-LO, SUSCETÍVEL
DE SER EXERCIDO ATÉ 01/02/09. (...)”.12

Nessa situação, não se fala em aplicação direta
do princípio da segurança jurídica, mas, sim, de regras (prazos) instituídas pelo legislador ordinário
com inspiração na segurança jurídica, de tal maneira que aí não haveria necessidade de eventual
ponderação (legalidade x segurança): transcorrido
o prazo legal, há decadência: mera subsunção.
Ocorre que, segundo o nosso entender, apenas a aplicação “fria” de tais dispositivos legais
não garante a segurança jurídica naqueles casos
relativos ao período anterior ao advento da Lei
9.784/99. Em inúmeras situações, benefícios concedidos há dez, quinze ou vinte anos seriam passíveis de revisão, se aplicadas às conclusões acima,
sem análise de qualquer outra peculiaridade.
É aqui que se destacam as premissas expostas nos primeiros itens deste trabalho, no sentido
de que, em determinadas situações, a segurança
jurídica, enquanto princípio constitucional terá
aplicação direta na tensão com o princípio da
legalidade, viga do dever de autotutela.
Melhor dizendo, se, via de regra, o aplicador
do direito deve-se pautar pelas conclusões expostas no presente item (aplicam-se sucessivamente o art. 54, da Lei 9.784/99, e o art. 103-A,
da Lei 8.213/91, de maneira que o prazo de dez
anos – previsto neste último artigo – seja contado com a inclusão do tempo transcorrido na
vigência daquele primeiro dispositivo), há situações em que o princípio da segurança jurídica
vai imperar por si só, de tal modo que, mesmo
não ultrapassados os dez anos após a vigência da
Lei 9.784/99, inadmissível será a revisão.
Esse é o tema do próximo item.
12
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.
Segunda Turma. Apelação em Mandado de Segurança
2005.81.00.017854-2. Relator: Des. Luiz Alberto Gurgel de Faria. Decisão unânime. Recife, 12/02/2008. DJ
de 12/03/2008, p. 788.

6 O regime anterior à previsão expressa
de prazo de autotutela em se tratando
de “ato administrativo previdenciário”:
segurança jurídica x legalidade
Como já exposto em itens precedentes, anteriormente ao advento da Lei 9.784/99, não
havia prazo expresso de decadência no que se
refere ao exercício do dever de autotutela no ordenamento brasileiro. Em vista disso, admitiase genericamente a anulação dos atos administrativos em geral a qualquer momento.
Contudo, segundo aqui se defende, esses
casos também merecem análise sob o foco do
princípio da segurança jurídica (aplicação direta), enquanto valor constitucional, e não apenas
sob o pálio do princípio da legalidade.
Já ficou claro que, num Estado de Direito, as
“promessasfirmes”porparteAdministraçãoPública devem ser preservadas, uma vez que isso é da
essência do sistema jurídico (estabilidade, previsibilidade). Não é por outra razão que o próprio
STF desta maneira já julgou: “A lei inconstitucional nasce morta. Em certos casos, entretanto, os
seus efeitos devem ser mantidos, em obséquio,
sobretudo, ao princípio da boa-fé. No caso, os
efeitos do ato, concedidos com base no princípio
da boa-fé, viram-se convalidados pela CF/88”.13
É nessa perspectiva que se pergunta: será
que, em não havendo fraude ou má-fé, seria legítima a revisão de atos concessórios de benefícios
previdenciários após dez, quinze ou vinte anos?
Como ficariam os beneficiários de uma renda
vitalícia, que, após o ato concessório, pautaram
sua vida na firme promessa estatal de pagamento mensal? Como impor retorno ao trabalho de
beneficiários que, além da idade avançada, confiaram na segurança de um ato administrativo?
Analisando alguns julgados do STF que trataram do tema segurança jurídica, constata-se que
não há ainda uma posição consolidada sobre qual
prazo é aplicável na ausência de previsão expressa. Não obstante isso, não resta dúvida de que o
13

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Segunda Turma.
Agravo Regimental no Recurso Especial 434.222. Relator: Min. Carlos Velloso. Decisão unânime. Brasília,
14/06/2005. DJ de 01/07/2005, p. 94.
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Supremo acolhe tranquilamente a aplicação direta
de tal princípio. O questionamento que fica é: qual
seria o prazo aplicável e como assegurar a observância à segurança jurídica nesta situação?
Segundo os ensinamentos do Prof. Almiro do Couto e Silva, anteriormente ao advento
da Lei 9.784/99, o prazo também seria de cinco anos, por aplicação extensiva de dispositivos
legais que versavam sobre prazos extintivos em
outras situações análogas. No artigo14 já mencionado neste ensaio, o Professor afirma o seguinte na nota de rodapé n. 75 do seu trabalho:

foi invocada como fundamento de decisão. Vale
ressaltar que esses julgados trataram do mesmo assunto: revisão de ato de aposentadoria de
servidor público do Estado do Amazonas. Eis a
ementa deste último julgado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LEI N. 1.762/86
DO ESTADO DO AMAZONAS. VANTAGEM PESSOAL. 1. O art. 139, II, da Lei Estadual n. 1.762/86, assegurou o direito de incorporar aos seus proventos 20% da remuneração
percebida quando da atividade. Note-se que
à época da edição da referida lei, estava em
vigor a Constituição do Brasil de 1967-1969,
que, em seu artigo 102, § 2º, vedava a percepção de proventos superiores à remuneração
da atividade. Todavia, eventual inconstitucionalidade do artigo 139, II, daquela lei estadual, em face da CB/67-69, nunca foi arguida e
a gratificação por ela instituída incorporou-se
ao patrimônio dos recorridos. 2. Esta Corte
firmou o entendimento no sentido de que os
proventos regulam-se pela lei vigente à época
do ato concessivo da aposentadoria, excluindo-se, assim, do desconto na remuneração,
as vantagens de caráter pessoal incorporadas
pelo funcionário público, tornando-se, deste
modo, plausível a tese do direito adquirido. 3.
A concessão da gratificação, com a aposentadoria, deu-se com observância do princípio
da boa-fé e retirá-la, a esta altura, quando
por efeito da lei estadual, está placitada pela
ordem jurídico-constitucional vigente, constituiria ofensa ao princípio da irredutibilidade
de vencimentos. Agravo regimental a que se
nega provimento.15

Hoje pode-se dizer que a maioria dos autores de Direito Administrativo sustenta
que é quinquenal o prazo de prescrição,
ou de decadência, das pretensões ou direitos também do Poder Público contra
os particulares, com base em interpretação do Decreto-Lei 20.910, de 6 de janeiro de 1932 ou na legislação posterior, de
direito público que, de regra, tem fixado
o prazo de cinco anos para o exercício
de pretensões ou direitos do Estado contra os indivíduos. É nesse sentido que
se manifestam Celso Antônio Bandeira
de Mello (op. cit., p. 889 e segs.), Maria
Sylvia Zanella Di Pietro (op. cit., p. 610),
Diógenes Gasparini (op. cit., p. 105).

Não obstante isso, a aplicação desse prazo
ainda não é tema tranquilo na jurisprudência do
STF, segundo pesquisa que se efetuou. Passemos
à análise de alguns casos julgados pelo Pretório.
Nos julgamentos dos Agravos Regimentais nos REs 358.875-3 e 364.511-1, ambos da
relatoria do Min. Celso de Mello, e do Agravo
Regimental no RE 384.334-6, cujo relator foi o
Min. Eros Grau, não se examinou expressamente qualquer prazo, porém, a segurança jurídica
14

COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da Administração Pública de
Anular seus Próprios Atos Administrativos: o prazo
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Público da Bahia, n. 2, abril/maio/junho, 2005, p. 43.
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Nesse mesmo sentido (ausência de análise do
prazo em si) caminhou o julgamento do Agravo
Regimental no RE 342.210, Relatora Min. Ellen
Gracie, o qual também tratava do mesmo assunto (aposentadoria de servidor público).
Em se tratando do MS 25.963, Relator Min.
Cezar Peluso, onde se analisou situação bem distinta da que foi listada nos julgados anteriores, o
15

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Primeira Turma.
Agravo Regimental no Recurso Especial 384.334-6.
Relator: Min. Eros Grau. Decisão unânime. Brasília,
31/05/2005. DJ de 24/06/2005, p. 35.
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Supremo, na sua composição Plena, considerou
que uma aposentadoria homologada pelo TCU,
em acórdão prolatado no dia 06/02/1997, não poderia ser posteriormente anulada em 19/07/2002,
por decisão do próprio Tribunal de Contas, tendo
em conta o decurso do prazo quinquenal.
No caso em comento, é de se fazer um aparte para registrar que não se poderia falar em
“pura” aplicação do art. 54 da Lei 9.784/99, uma
vez que o ato era anterior ao próprio advento
desta Lei; admitir-se-ia, sim, a fluência do prazo, mas desde a vigência da própria Lei 9.784/99
(01/02/1999), conforme posicionamento do
próprio STJ já exposto acima. Não obstante, o
voto-condutor do Min. Cezar Peluso indicou a
aplicação simples do art. 54 a partir de 02/1997,
o que foi acolhido, mas que, a rigor, não deveria
ocorrer, segundo se pensa.
Após a leitura dos julgados acima, bem
como de vários outros que trataram do tema segurança jurídica16, encontrou-se o RE 217.1415, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que,
ao fazer menção a estudos dos doutrinadores
Almiro do Couto e Silva e Miguel Reale, indicou concordância com o referido lapso de cinco
anos, mesmo antes do advento da Lei 9.784/99,
tendo em vista uma aplicação extensiva do que
dispunham o Decreto 20.910/32, o Decreto-Lei
4.597/42, e o art. 21, da Lei de Ação Popular (Lei
4.717/65). Pela relevância do voto, pertinente a
sua transcrição, ainda que parcial:

exaurido o poder revisional ex officio da Administração, após um prazo razoável” (REALE, Miguel. Revogação e anulamento do ato
administrativo. Forense. Rio de Janeiro. 1980.
2ª ed. rev. e atual., pag. 67/73).

Desde sempre a melhor doutrina destacou,
especialmente a partir das experiências européias, que, em razão das exigências axiológicas
antes referidas — e, também, do devido processo legal —, na anulação de ato administrativo devem ser considerados, como parte do
problema jurídico a equacionar, a existência,
de um lado, da “possibilidade de haver-se
como legítimo ato nulo ou anulável, em determinadas e especialíssimas circunstâncias, bem
como a constituição, em tais casos, de direito
adquiridos, e, de outro lado, considerando-se

A servidora se aposentou em 15.05.84 e somente foi notificada em 06.02.91 para se manifestar sobre a revisão de seus proventos,
em face da declaração de inconstitucionalidade proferida por esta Corte na Rp 1.278.

16
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Em pesquisa efetivada no sítio oficial do STF, no dia
25/04/2010, 275 acórdãos foram encontrados após a
procura do termo “segurança adj jurídica”, link pesquisa de jurisprudência.

Posteriormente a mesma linha foi bem
sumariada por Almiro do Couto e Silva,
que destacando como, na doutrina tradicional do direito administrativo, via de
regra, militavam exclusivamente as fortes
razões em favor da imprescritibilidade das
pretensões do Poder Público com relação
aos particulares, anotava que atualmente,
em nome do princípio da segurança jurídica, há de haver um prazo razoável para
a anulação administrativa de atos seus que
interfiram na esfera jurídica de terceiros.
Este prazo, para o autor, deveria ser o de
cinco anos, a partir da aplicação extensiva
do disposto no Decreto 20.910/32, no Decreto-lei 4.597/42 e, especialmente, no art.
21 da Lei da Ação Popular – Lei 4.717/65
(COUTO E SILVA, Almiro. “Prescrição
quinquenária da pretensão anulatória da
Administração Pública com relação aos
seus atos administrativos”, Revista de Direito Administrativo, n. 204, abril/junho
de 1996, p. 21/31).
(...)
Assim, os atos praticados com base na lei
inconstitucional que não mais se afigurem
suscetíveis de revisão não são afetados pela
declaração de inconstitucionalidade.

Primeiro, cabe registrar o transcurso de
prazo superior a cinco anos entre o ato
de concessão da aposentadoria e o início,
para a agravante, do procedimento administrativo tendente à sua revisão. Ademais,
a revisão in concreto da aposentadoria da
agravante não se constitui em efeito imediato da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que a havia, anteriormente, promovido.
Dessa forma, verifica-se que, em face do
princípio da segurança jurídica, o ato ad-
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ministrativo que homologou a transposição deve ser mantido.17

Vale ressaltar que, na situação acima, o
Estado de São Paulo, ao retificar o ato de aposentadoria, assim agiu para adequar o benefício
da servidora ao que decidido pelo próprio STF,
que, na Representação de Inconstitucionalidade
1.278, declarou inconstitucional alguns dispositivos da LC 317/83, daquele Ente, os quais embasavam o ato de aposentadoria.
Diante de tal quadro, fica a conclusão no
sentido de que, embora não seja pacífico o assunto, existe certa inclinação do Supremo na
aplicação do prazo de cinco anos como sendo o
limite do exercício do dever de autotutela, mesmo que, na situação específica, não seja aplicável
o art. 54 da Lei 9.784/99. E mais, segundo aqui se
defende, outro não pode ser o direcionamento
para o âmbito do RGPS. É que, na ausência de
previsão expressa, outra solução não resta senão
alguma que seja criativa e de acordo com o sistema constitucional.
Como se sabe, o nosso sistema é incompatível com a idéia de imprescritibilidade, uma vez
que a CF, quando quis tornar imprescritível alguma situação, assim o fez expressamente (v.g.,
art. 5º, XLII, e art. 37, § 5º). Logo, uma interpretação que não imponha limite temporal à revisão dos atos administrativos só pode ser tida por
inconstitucional, uma vez que contraria frontalmente a idéia de Estado de Direito já exposta.
Dentro de tal lógica, parece que, de fato,
o prazo mais razoável seria mesmo o de cinco
anos. Primeiro, por implicar isonomia entre
estado e administrado, tendo em conta o que
disposto no Decreto-Lei 4.597/42 e Decreto
20.910/32. Depois, porque, afora a previsão da
Lei de Ação Popular (art. 21) já mencionada,
têm-se, ainda, vários outros dispositivos que estabelecem os mesmos cinco anos, a exemplo da
própria CF, no que trata da aquisição da propriedade por usucapião (arts. 183 e 191) e da
17

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Segunda Turma.
Agravo Regimental no Recurso Especial n. 217.141-5.
Relator: Min. Gilmar Mendes. Decisão unânime. Brasília, 13/06/2006. DJ de 04/08/2006, p. 70.

prescrição referente aos créditos decorrentes da
relação de trabalho (art. 7°, inc. XXIX); os prazos extintivos do CTN, a teor dos arts. 168, 173
e 174; dentre outros.
Em vista disso, diante de ausência de solução expressa na legislação, comunga-se com tal
prazo, mas com a ressalva de que este não seria
o fator único de aplicação do princípio da segurança jurídica, que, ademais, vai demandar a
análise da situação concreta e de suas peculiaridades, afora a boa-fé, que é medida impositiva.
O prazo de cinco anos seria algo como que o “sinal aberto” para análise do caso sob o enfoque
da segurança jurídica.
A mera aplicação da regra do art. 54, da Lei
9.784/99 e do art. 103-A, da Lei 8.213/91, não
demanda a análise mais detida de outras ocorrências, senão o decurso do prazo e a presença
da boa-fé, pois aí há uma regra explícita sobre
a opção do legislador, que merecerá apenas um
juízo de subsunção.
De maneira diversa e mais complexa, o
princípio da segurança jurídica, na sua forma
direta, só será aplicável após um juízo de ponderação de interesses que demandará uma criteriosa análise do caso concreto e de suas peculiaridades. Como já dito, este último princípio
está em constante “choque” com princípio da
legalidade, de tal maneira que, somente no caso
concreto, é possível estabelecer uma primazia
entre ambos. Por isso, é bom que se registre que
a aplicação direta do princípio da segurança jurídica, enquanto vetor constitucional, demanda
a análise não apenas do decurso de prazo, como
também outros fatores, conforme nos adverte
novamente o Prof. Almiro do Couto e Silva:
Entenda-se bem: não se está postulando a
atribuição de eficácia retroativa ao prazo do
art. 54 da Lei de Processo Administrativo
da União. O que estamos afirmando é que
essa lei, ao instituir prazo de decadência do
direito à invalidação, em regra inspirada no
princípio da segurança jurídica, introduziu
no nosso sistema jurídico parâmetro indicador do lapso de tempo que, associado
a outras circunstâncias, como a boa fé dos
destinatários do ato administrativo, estaria a
recomendar, após o seu transcurso, a manutenção do ato administrativo inválido.
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Conduto, nas hipóteses anteriores ao
início da vigência do art. 54 da Lei n.
9.784/99, diante do caso concreto, da situação fática objetivamente considerada
e da ponderação dos princípios da legalidade e da proteção à confiança poderá o
aplicador desses princípios entender que,
malgrado o transcurso de cinco anos, não
seria a confiança do destinatário digna de
proteção, em virtude da intercorrência
de outros fatores, que não se relacionam
com a boa fé dos destinatários mas sim,
digamos, com o interesse social ou com a
relevância de valores jurídicos feridos, entendendo, em conclusão, que o princípio
a ser aplicado seria o da legalidade e não o
da segurança jurídica.18

Na seara do direito previdenciário, a análise
do caso concreto é rica, de tal modo que se pode
imaginar uma série de fatores: a) o tipo de benefício (se temporário ou definitivo), uma vez
que a aposentadoria pressupõe uma estabilidade
muito maior que o auxílio-doença; b) a idade e
a profissão, pois, por exemplo, um empregado
público celetista pode ter cassada uma aposentadoria e ser recebido de volta ao seu posto, entretanto, um trabalhador rural que se mudou para
a cidade após a aposentadoria, teria maiores
dificuldades de retornar à lide rural; c) o grau
de escolaridade, uma vez que a compreensão do
certo e errado pode apresentar concretas variações de acordo com a instrução do beneficiário;
d) o tipo de ilicitude detectada, pois, embora
seja difícil detectar e estabelecer graduação entre atos ilícitos, o fato é que, num dado concreto,
uma simples formalidade pode implicar cancelamento/revisão de um benefício, o que, ainda
que imposto pela lei, não seria razoável segundo
o enfoque da segurança jurídica; etc.
18

104

COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da Administração Pública de
Anular seus Próprios Atos Administrativos: o prazo
decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da União (Lei n. 9.784/99). Revista Eletrônica
de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito
Público da Bahia, n. 2, abril/maio/junho, 2005, p. 43.
Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 6 de abril de 2010.

Enfim, fica a ressalva apenas de que, ainda
que se afaste o prazo de cinco anos, o fato é que
não se pode admitir a interpretação já feita no
sentido de que, na ausência de prazo expresso
para o exercício do poder de autotutela, a Administração estaria “livre” de qualquer limite
temporal. Um mínimo admissível deve ser imaginado e aplicado pelo intérprete. Fica difícil,
segundo o nosso pensar, admitir revisão de atos
com mais de dez anos, por exemplo, desde que
assentados, é óbvio, na boa-fé. Este, além de ser
o prazo geral previsto no art. 205, do CC, e o
prazo disposto na própria Lei 8.213/91 (103-A),
atualmente em vigor, se afigura como sendo, em
regra, o dobro que o administrado dispõe nos
seus pleitos contra o Estado, com base no Decreto 20.910/32. E mais, para sair do abstrato e
entrar no mundo real, de fato, basta imaginar
que em dez anos é possível: a) a realização de
duas eleições para presidente da república; b)
o transcurso de 2,5 legislaturas; c) a realização
de dois jogos olímpicos e duas copas do mundo
de futebol; e, d) obter-se o grau de bacharel e
mestre em direito, com folgas (sendo cinco anos
para o primeiro e dois para o segundo).

7 Conclusão
Resumindo tudo o que posto acima, conclui-se:
a) o princípio da segurança jurídica (e de proteção à
confiança) tem sede constitucional; b) ao ato administrativo relativo a benefício do RGPS, aplicava-se
inicialmente o prazo do art. 54 da Lei 9.784/99, que
foi aumentado para dez anos pelo art. 103-A da Lei
8.213/91 (MP 138 e Lei 10.839/04 de conversão); c)
numa interpretação mais “fria” da legislação, todos
os “atos administrativos previdenciários” praticados antes de 01/02/1999 (início da vigência da Lei
9.784/99) somente se consolidaram, porque operada a decadência, a partir de 01/02/2009; d) não obstante as conclusões da alínea anterior, com base na
aplicação direta do princípio da segurança jurídica,
possível é o reconhecimento de limitação temporal
ao dever de autotutela da Administração para os casos anteriores ao advento daquelas Leis; e) a aplicação do prazo de cinco anos (integração com base no
prazo do Decreto 20.910/32, o Decreto-Lei 4.597/42,
e do art. 21, da Lei de Ação Popular), à época em
que não havia prazo expresso de decadência no or-
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denamento, afigura-se como o mais razoável para se
concretizar o princípio da segurança jurídica, com a
ressalva de que, além de tal prazo, o aplicador deve
considerar as peculiaridades de cada situação.
Dentro de tal contexto, o poder de revisão/
anulação de ato administrativo, incluindo o relativo à seara previdenciária do RGPS, deve ter
limites temporais, mesmo antes de previsão expressa na legislação, por imperativo constitucional (lógica de que a imprescritibilidade é a exceção no Estado de Direito).

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Sexta Turma. Recurso Especial 540.904/RS. Relator: Hamilton
Carvalhido. Decisão unânime. Brasília, 24/02/2005.
DJ de 01/07/2005, p. 654.
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. Segunda Turma. Apelação em Mandado de
Segurança 2005.81.00.017854-2. Relator: Des. Luiz
Alberto Gurgel de Faria. Decisão unânime. Recife,
12/02/2008. DJ de 12/03/2008, p. 788.

Referências bibliográficas
COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da Administração
Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do processo
administrativo da União (Lei n. 9.784/99). Revista
Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto
de Direito Público da Bahia, n. 2, abril/maio/junho,
2005. Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 6 de abril de 2010.
LEAL, Antônio Luis da Câmara. Da prescrição e Da
Decadência. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Segunda Turma.
Agravo Regimental no Recurso Especial 217.1415. Relator: Min. Gilmar Mendes. Decisão unânime.
Brasília, 13/06/2006. DJ de 04/08/2006, p. 70.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Primeira Turma.
Agravo Regimental no Recurso Especial 384.334-6.
Relator: Min. Eros Grau. Decisão unânime. Brasília,
31/05/2005. DJ de 24/06/2005, p. 35.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Segunda Turma.
Agravo Regimental no Recurso Especial 434.222. Relator: Min. Carlos Velloso. Decisão unânime. Brasília, 14/06/2005. DJ de 01/07/2005, p. 94.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Pleno. Mandado
de Segurança 22.357. Relator: Gilmar Mendes. Decisão
unânime. Brasília, 27/05/2004. DJ de 05/11/2004, p. 6.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Terceira Seção. Mandado de Segurança 8.506/DF. Relator: Min.
Teori Albino Zavascki. Decisão unânime. Brasília,
28/02/2007. DJ de 02/04/2007, p. 226.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Quinta Turma. Agravo Regimental no Recurso Especial 710.158
– CE. Relator: Felix Fischer. Decisão unânime. Brasília, 18/08/2005. DJ de 12/09/2005, p. 361.
105

Funções normativa, preventiva e fiscalizadora da comissão de valores
mobiliários e a natureza jurídica de suas instruções normativas
Juiz federal substituto Henrique Gouveia da Cunha

1 Introdução
O presente trabalho tem por escopo abordar
as competências normativa, preventiva e fiscalizadora desempenhada pela Comissão de Valores Mobiliários. Para tanto, torna-se necessário
o exame da natureza das instruções normativas
editadas pela citada autarquia especial, qualificada como agência reguladora, vinculada ao Ministério da Fazenda.
O tema da regulação do mercado de títulos
e valores mobiliários, assim como do mercado
financeiro — stricto sensu — e de câmbio, sobretudo na perspectiva da atuação normativa
das autarquias incumbidas do desempenho desse papel — Banco Centra do Brasil e Comissão
de Valores Mobiliários — adquire indiscutível
relevância em face da irreversibilidade da globalização da economia e das crises cíclicas que a
ausência da atuação dos Estados Nacionais tem
gerado, com reflexos nefastos, principalmente,
para os países em desenvolvimento.
Cogita-se, atualmente, do estabelecimento
de regulação supranacional, de caráter cogente e
com eficácia vinculante em relação aos Estados
Soberanos com atuação nos mercados mundiais,
a fim de que se possa fazer face aos problemas
econômicos e sociais oriundos dos excessos no
exercício da especulação financeira.
A última e grave crise econômica mundial
produziu e continuará a gerar reflexos negativos
nas economias dos mais diversos países, tendo
se iniciado como uma onda de inadimplementos sucessivos no mercado imobiliário dos Estados Unidos, alastrando-se e transformando-se
em crise sistêmica, com reflexos nos mercados
de títulos e de valores mobiliários, de crédito
e de câmbio no planeta. Crises dessa natureza
ocorrem, geralmente, em cenário de prosperidade econômica, em momentos de juros baixos
e de grande oferta de crédito, o que encoraja a
exposição ao risco e a busca do lucro em patamares elevados, dando origem às conhecidas

“bolhas” em decorrência da discrepância que
passa a existir entre o mercado financeiro de títulos e valores mobiliários e o crescimento real
das riquezas efetivamente produzidas.
O principal desafio a ser enfrentado pelos
dirigentes estatais é o estabelecimento de uma
regulação eficaz que não crie embaraços à fluência saudável e ao desenvolvimento das atividades econômicas no regime capitalista, mas
que, ao mesmo tempo, busque coibir, de forma
pronta e eficaz, o cometimento de práticas abusivas que conduzam à concentração excessiva
de riqueza, ao exercício arbitrário de posições
dominantes, ao aumento arbitrário e excessivo
de lucros em prejuízo aos princípios que estruturam a ordem econômica no país.
A necessidade de uma regulação com essas
características, além de imprescindível ao desempenho harmônico dos agentes econômicos no
mercado, mais se acentua porque as consequências de uma crise financeira internacional grave se
fazem sentir com maior intensidade negativa nos
grupos sociais mais vulneráveis de cada país. Essas camadas menos privilegiadas não participam
dos ganhos obtidos com a especulação financeira
desenfreada, mas acabam suportando as consequências das medidas adotadas para dar credibilidade ao sistema financeiro, em consequência da injeção intensa pelo Estado de recursos
que pertencem à própria coletividade para corrigir falhas decorrentes de abusos cometidos por
determinado grupo de agentes econômicos.
Habermas, em entrevista publicada na Folha de São Paulo, ao se manifestar sobre a crise
econômica mundial, enfatizou que “os custos
socializados oriundos da pane do sistema atingem de forma mais dura os grupos sociais mais
vulneráveis”. Para o citado autor, “solicita-se da
massa composta por aqueles que, de qualquer
modo, não pertencem aos que lucram com a
globalização que ela de novo pague pelas consequências, em termos de economia real, de uma
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A Comissão de Valores Mobiliários – CVM
é entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, dotada de personalidade jurídica de direito público interno,
patrimônio próprio, autoridade administrativa
independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus
dirigentes, além de autonomia financeira e orçamentária (art. 5º da Lei n. 6.385/1976).
Desfruta, assim, do status de agência reguladora, possuindo como objetivos principais o
exercício das funções de regular e fiscalizar o
mercado de títulos e valores mobiliários, segmento específico do Sistema Financeiro Nacional. Os demais segmentos — crédito, monetário
e o de câmbio — são regulados pelo Banco Central do Brasil, que também ostenta a natureza
jurídica de entidade autárquica.
O denominado regime especial tem sido
considerado como sendo a atribuição, pela respectiva lei instituidora da entidade autárquica,

de prerrogativas próprias, isto é, um regime
jurídico que diferencia as agências reguladoras
das demais autarquias tradicionais, na medida
em que são dotadas de maior autonomia política, administrativa, econômica e financeira.
Esse regime diferenciado das agências reguladoras vem estabelecido na própria lei instituidora de cada uma delas e, especificamente no caso
da CVM, encontra-se disposto no art. 5º da Lei
n. 6.385/1976, que destaca o fato de a referida entidade ostentar autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica,
mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes,
além da autonomia financeira e orçamentária.
A determinação da competência para atuação da CVM se encontra vinculada à definição dos valores mobiliários traçada no art. 2º
da Lei n. 6.830/1976 com a redação dada pela
Lei n. 10.303/2001.
Consideram-se valores mobiliários sujeitos
ao regime da citada Lei as ações, nos termos do
citado artigo da Lei n. 6.385/1976, as debêntures e
bônus de subscrição; os cupons, direitos, recibos
de subscrição e certificados de desdobramento
relativos aos valores mobiliários referidos no
inciso II do art. 2º da citada Lei; os certificados
de depósito de valores mobiliários; as cédulas de
debêntures; as cotas de fundos de investimento
em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos; as notas comerciais;
os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores
mobiliários; outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e, quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que
gerem direito de participação, de parceria ou de
remuneração, inclusive resultante de prestação
de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
As finalidades a serem cumpridas pela Comissão de Valores Mobiliários se encontram expressamente traçadas no art. 4º e incisos da Lei
n. 6.385/1976, transcrito a seguir:

Folha de São Paulo, Domingo, 09/11/2008, Caderno
Mais, p. 9.

Art. 4º O Conselho Monetário Nacional e a
Comissão de Valores Mobiliários exercerão
as atribuições previstas na lei para o fim de:

falha funcional previsível do sistema financeiro”. E conclui o filósofo que “também em escala
mundial, esse destino punitivo efetua-se nos países mais fracos economicamente”1.
Nesse cenário, não se vislumbra alternativa
melhor senão a de buscar o aprimoramento do
exercício do poder normativo, que, entre nós, à
semelhança do modelo norte-americano, é desempenhado pelas agências reguladoras.
Fixadas essas premissas como pano de
fundo, propõe-se, no presente trabalho, que
a regulação desempenhada pela Comissão de
Valores Mobiliários se desenvolva, tendo por
fundamento o disposto no art. 174 da CF/1988,
e nos limites dos standards, conceitos genéricos
e princípios veiculados pela Lei n. 6.385/1976,
admitindo-se o caráter inovador de seus atos
normativos, desde que situados nos parâmetros
legais, além de poderem ser submetidos a controle jurisdicional, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2 Desenvolvimento

1
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I – estimular a formação de poupanças e a
sua aplicação em valores mobiliários;
II – promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de
ações, e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas sob controle de capitais
privados nacionais;
III – assegurar o funcionamento eficiente e
regular dos mercados da bolsa e de balcão;
IV – proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra:
a) emissões irregulares de valores mobiliários;
b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias
abertas, ou de administradores de carteira
de valores mobiliários.
c) o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores mobiliários. (Alínea incluída pela Lei nº 10.303,
de 31.10.2001)
V – evitar ou coibir modalidades de fraude
ou manipulação destinadas a criar condições
artificiais de demanda, oferta ou preço dos
valores mobiliários negociados no mercado;
VI – assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados
e as companhias que os tenham emitido;
VII – assegurar a observância de práticas
comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários;
VIII – assegurar a observância no mercado,
das condições de utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

Ao tratar da regulação, sob os aspectos jurídicos e econômicos, é imprescindível partir da
disposição contida no art. 174, caput, da Constituição da República de 1988, segundo a qual
“como 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”.
A regulação encerra conteúdo amplo, abrangendo, necessariamente, a atuação da CVM no
campo normativo, editando regras de conduta
dentro dos limites traçados na Lei; no campo da
fiscalização e, consequentemente, de repressão e
prevenção de práticas ilícitas; e, finalmente, na
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esfera judicante, solucionando conflitos instaurados em consequência da atuação dos agentes
submetidos a sua fiscalização.
A atividade de regulação do mercado de capitais, orientada sempre pelo interesse público,
deve buscar, consoante salientam, com propriedade, Nelson Eizirik, Ariadna B. Gaal, Flávia
Parente e Marcus de Freitas Henriques, “a proteção aos investidores; eficiência do mercado;
criação e manutenção de instituições confiáveis
e competitivas; evitar a concentração do poder
econômico; impedir a criação de situações de
conflitos de interesse [EIZIRIK, Nelson; GAAL,
Ariadna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES,
Marcus de Freitas. Mercado de capitais – regime jurídico. 2ª ed. revisada e atualizada. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 18].
Atuando com esse escopo, a competência
normativa conferida à CVM de regular as matérias tratadas na Lei das Sociedades Anônimas e na
própria Lei n. 6.385/1976 ostenta matriz constitucional (art. 174, caput, da Constituição da República de 1988), e se encontra concretizada na regra
constante do art. 8º, I, deste último diploma.
A previsão do exercício do poder normativo é encontrada, ainda, no art. 2º, § 3º, da Lei
6.385/1976 (competência para a edição de normas voltadas para a execução do disposto nos
incisos I a IX do referido artigo); no art. 15, § 1º
(competência para definir os tipos de instituições financeiras que poderão exercer atividades
no mercado de valores mobiliários, bem como
as espécies de operação que poderão realizar
e de serviços que poderão prestar no mercado; competência para definir a especialização
de operações ou serviços a ser observada pelas
sociedades do mercado, e as condições em que
poderão cumular espécies ou serviços); e no art.
21-A (expedição de normas aplicáveis à natureza das informações mínimas e à periodicidade
de sua apresentação por qualquer pessoa que tenha acesso a informação relevante).
Dentre os dispositivos que prevêem e legitimam a competência normativa da CVM, o art.
8º, inciso I, da Lei n. 6.385/1976 é o de maior
abrangência, na medida em que autoriza o seu
exercício de maneira ampla, abrangendo todas
as matérias expressamente previstas na referida
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Lei e na Lei das Sociedades por ações, a fim de
dar cumprimento aos objetivos traçados em seu
art. 4º, acima transcrito.
Aí se encontra, precisamente, o cerne do
exercício da competência normativa, voltada
para dar concretização aos diversos conceitos
indeterminados trazidos nos incisos do art. 4º
da Lei n. 6.385/1986, dentre os quais se destacam os seguintes: funcionamento eficiente e regular do mercado de ações e mercado da bolsa e
de balcão; manipulação destinada a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos
valores mobiliários negociados; observância de
práticas comerciais equitativas no mercado de
valores mobiliários; operações fraudulentas.
Há que se enfatizar, no entanto, que ainda
pende debate jurídico entre aqueles que não
admitem o exercício, de forma autônoma, da
competência normativa das agências reguladoras, em face do clássico sistema de separação das
funções estatais, e aqueles que a legitimam, nos
moldes sustentados no presente trabalho.
Os que perfilham a orientação no sentido
da inexistência da autonomia normativa das
agências reguladoras desenvolvem os seguintes
argumentos: (a) as agências reguladoras não
teriam legitimidade para editar normas gerais,
porquanto tal função seria afeta ao Congresso
Nacional, em face do princípio da legalidade,
além de os diretores das agências não terem sido
eleitos e não se sujeitarem à responsabilização
no campo puramente político; (b) vigora, entre
nós, o princípio constitucional da separação dos
Poderes, erigido à qualificação de cláusula pétrea e o princípio democrático, o que impede a
produção de normas autônomas e inovadoras
pela Administração; (c) competência exclusiva do Congresso Nacional para “sustar os atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa” e para “zelar pela preservação de
sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes” (art. 49, V
e XI, da CF/1988); d) competência privativa do
Presidente da República para expedir decretos e
regulamentos para fiel execução das leis (art. 84,
IV); d) revogação de todos os dispositivos legais
que atribuíam ou delegavam a órgão do Poder

Executivo competência fixada pela Constituição para o Congresso Nacional, especialmente a
ação normativa (art. 25, I, do ADCT).
Nesse sentido, leciona José Afonso da Silva:
(...) o poder regulamentar é faculdade
constitucionalmente outorgada aos Chefes
do Poder Executivo nas três esferas governamentais que convivem no sistema brasileiro de autonomias, para a fiel execução
das leis e para dispor sobre a organização e
o funcionamento da administração. Aí se
reconhecem dois tipos de regulamentos:
o regulamento de execução e o regulamento de organização. O sistema constitucional brasileiro não admite o chamado
regulamento independente ou autônomo,
fora o regulamento de organização que a
doutrina, às vezes, também considera um
tipo autônomo; agora, em face do inc. IV
do art. 84, não pode ser considerado autônomo, porque se prevê que seja expedido
‘na forma da lei’; fica, pois, sujeito a uma
reserva relativa de lei. O princípio é que
o poder regulamentar consiste num poder administrativo no exercício de função
normativa subordinada, qualquer que seja
seu objeto. Significa dizer que se trata de
poder limitado. Não é poder legislativo;
não pode, pois, criar normatividade que
inove a ordem jurídica. Seus limites naturais situam-se no âmbito da competência
executiva e administrativa, onde se insere.
Ultrapassar esses limites importa em abuso de poder, em usurpação de competência, tornando-se írrito o regulamento dele
proveniente. (Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 425/426)

Penso, entretanto, que tal orientação não
se sustenta em face da interpretação sistemática da Constituição, partindo da norma de seu
art. 174 — que prevê expressamente a atuação
do Estado na ordem econômica como agente
normativo e regulador — e dos conceitos indeterminados previstos na Lei n. 6.385/1976,
que reclamam a necessidade de concretização
isonômica e calcada em critérios técnicos para
o adequado cumprimento dos objetivos da Lei
num cenário extremamente dinâmico que é o
do mercado de capitais.
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Nessa perspectiva, Nelson Eizirik, Ariadna B. Gaal, Flávia Parente e Marcus de Freitas
Henriques observam, de maneira precisa, que “a
regulação constitui uma função administrativa,
que não decorre da prerrogativa do poder político, e sim da “abertura” da lei para que o agente
regulador pondere, de forma neutra, conflitos
entre os interesses público e privado, sejam eles
potenciais ou efetivos” (ob. cit., p. 254).
E arrematam os autores:
Assim é que a competência das agências reguladoras não consiste apenas em executar leis.
A função reguladora abrange, mas não
se limita a dar fiel execução às leis (função regulamentar). Não se trata, pois, de
hipótese de delegação de poderes legislativos, uma vez que a função reguladora,
incluindo-se aqui sua parcela normativa,
não compete originalmente ao Poder Legislativo. A função reguladora não é atribuída especificamente à Administração,
ao Legislativo ou ao Judiciário, mas, como
a função normativa , está presente em todos os ramos do Estado (ob. cit., p. 254)

A propósito do tema, é imprescindível trazer à colação o magistério de Celso Antônio
Bandeira de Mello:
A Constituição prevê os regulamentos executivos porque o cumprimento de determinadas leis pressupõe uma interferência
de órgãos administrativos para a aplicação
do que nelas se dispõe, sem, entretanto,
predeterminar exaustivamente, isto é,
com todas as minúcias, a forma exata da
atuação administrativa pressuposta.
(...)
Ditas normas são requeridas para que se
disponha sobre o modo de agir dos órgãos
administrativos, tanto no que concerne
aos aspectos procedimentais do seu comportamento quanto no que respeita aos
critérios que devem obedecer em questões
de fundo, como condição para cumprir
os objetivos da lei. Ao conceituar o regulamento, o Prof. O. A. Bandeira de Mello
frisa precisamente que suas regras são “referentes à organização e ação do Estado,
enquanto poder público”, e assinala que
“hão de ter por conteúdo regras orgânicas
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e processuais destinadas a por em execução os princípios institucionais estabelecidos por lei, ou normas em desenvolvimento dos preceitos constantes da lei,
expressos ou implícitos, dentro da órbita
por ela circunscrita, isto é, das diretrizes,
em pormenor, por ela determinadas.”
18. Em face do quanto foi dito, já se pode
assinalar e enfatizar que:
a) Onde não houver espaço para uma atuação administrativa, não haverá cabida
para regulamento (...). O sistema só requer
ou admite regulamento, como instrumento de adaptação ou ordenação ao aparelho
administrativo, tendo em vista, exatamente, a criação de condições para a fiel execução das leis.
b) Onde não houver liberdade administrativa alguma a ser exercitada (discricionariedade) — por estar prefigurado na lei
o único modo e o único possível comportamento da Administração ante hipóteses
igualmente estabelecidas em termos de
objetividade absoluta —, não haverá lugar
para regulamento que não seja mera repetição da lei ou desdobramento do que nela
se disse sinteticamente.
19. É esta segunda conclusão que abre
passo para uma terceira, a saber: o regulamento executivo, único existente no sistema brasileiro, é um meio de disciplinar
a discrição administrativa, vale dizer, de
regular a liberdade relativa que viceje no
interior das balizas legais, quando a Administração esteja posta na contingência de
lei que demande ulteriores precisões.
(...)
20. Sem estes padrões impostos na via administrativa, os órgãos e agentes administrativos guiar-se-iam por critérios díspares
ao aplicarem a lei, do que resultariam tratamentos desuniformes aos administrados. A
mesma lei seria executada de maneiras distintas. Donde, a expedição de regulamentos
é ditada, como ao diante melhor se dirá, por
exigências jurídicas inescusáveis derivadas
do princípio da igualdade (...).
(...)
25. Disse Pontes de Miranda:
“Se o regulamento cria direito ou obrigações novas, estranhos à lei, ou faz reviver
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direitos, deveres, pretensões, obrigações,
ações ou exceções, que a lei apagou, é inconstitucional. Por exemplo: se faz exemplificativo o que é taxativo, ou vice-versa.
Tampouco pode ele limitar, ou ampliar
direitos, deveres, pretensões, obrigações
ou exceções à proibição, salvo se estão
implícitas. Nem ordenar o que a lei não
ordena (...). Nenhum princípio novo, ou
diferente, de direito material se lhe pode
introduzir. Em consequência disso, não
fixa, nem diminui, nem eleva vencimentos, nem institui penas, emolumentos, taxas ou isenções. Vale dentro da lei, fora da
lei a que se reporta, ou das outras leis, não
vale. Em se tratando de regra jurídica de
direito formal, o regulamento não pode ir
além da edição de regras que indiquem a
maneira a ser observada a regra jurídica.”
(...)
Há inovação proibida sempre que seja impossível afirmar-se que aquele específico
direito, dever, obrigação, limitação ou restrição já estavam estatuídos e identificados
na lei regulamentada. Ou inversamente: há
inovação proibida quando se possa afirmar que aquele específico direito, dever,
obrigação, limitação ou restrição incidente sobre alguém não estavam já estatuídos
ou identificados na lei regulamentada. A
identificação não precisa ser absoluta, mas
deve ser suficiente para que se reconheçam
as condições básicas de sua existência em
vista de seus pressupostos, estabelecidos na
lei e nas finalidades que ela protege.
É, pois, à lei, e não ao regulamento, que
compete indicar as condições de aquisição
ou restrição de direito. Ao regulamento só
pode assistir, à vista das condições preestabelecidas, a especificação delas. E esta
especificação tem que se conter no interior do conteúdo significativo das palavras
legais enunciadoras do teor do direito ou
restrição e do teor das condições a serem
preenchidas. Deveras, disciplinar certa
matéria não é conferir a outrem o poder
de discipliná-la. Fora isto possível, e a segurança de que “ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude da lei” deixaria de se constituir
em proteção constitucional. Em suma: não
mais haveria a garantia constitucional aludida, pois os ditames ali insculpidos teriam

sua valia condicionada às decisões infraconstitucionais, isto é, as que resultassem
do querer do legislador ordinário.
(...)
27. Por isto, a lei que limitar-se a (pretender) transferir ao Executivo o poder de
ditar, por si, as condições ou meios que
permitem restringir um direito configura
delegação disfarçada , inconstitucional.
(...)
30. Considera-se que há delegação disfarçada e inconstitucional, efetuada fora do
procedimento regular, toda vez que a lei
remete ao executivo a criação das regras
que configuram o direito ou que geram a
obrigação, o dever ou a restrição à liberdade. Isto sucede quando fica deferido
ao regulamento definir por si mesmo as
condições ou requisitos necessários ao
nascimento do direito material ou ao nascimento da obrigação, dever ou restrição.
Ocorre, mais evidentemente, quando a lei
faculta ao regulamento determinar obrigações, deveres, limitações ou restrições
que já não estejam previamente definidos
e estabelecidos na própria lei. (Curso de
Direito Administrativo, 19ª ed., São Paulo:
Malheiros Editores, 2005, pp. 325/334)

A partir dessas considerações, o autor examina o conteúdo da competência regulamentar, concluindo, com propriedade, que “os regulamentos
serão compatíveis com o princípio da legalidade
quando, no interior das possibilidades comportadas pelo enunciado legal, os preceptivos regulamentares servem a um dos seguintes propósitos:
(I) limitar a discricionariedade administrativa,
seja para (a) dispor sobre o modus procedendi da
Administração nas relações que necessariamente
surdirão entre elas e os administrados por ocasião
da execução da lei; (b) caracterizar fatos, situações
ou comportamentos enunciados na lei mediante
conceitos vagos cuja determinação mais precisa
deva ser embasada em índices, fatores ou elementos configurados a partir de critérios ou avaliações
técnicas segundo padrões uniformes, para garantia
do princípio da igualdade e da segurança jurídica;
(II) decompor analiticamente o conteúdo de conceitos sintéticos, mediante simples discriminação
integral do que neles se contém” (ob. cit., p. 340).
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Nessa mesma linha de raciocínio, observa
Maria Sylvia Zanella di Pietro que, “ao falar em
órgão regulador, está a Constituição reconhecendo ao mesmo a possibilidade de regulamentar a lei a partir de conceitos genéricos, princípios, standards, tal como as agências reguladoras
norte-americanas”. (DI PIETRO, Maria Sylvia
Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização e outras
formas. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 147)
Ao abordar o exercício do poder normativo
exercitado pelas agências reguladoras, o Desembargador Federal João Batista Gomes Moreira,
deixa consignado que:

de normas administrativas, o que constitui
quase-delegação.

[...] o princípio da legalidade tem na
Constituição brasileira a mesma redação
que lhe dada, há mais de duzentos anos,
na Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão; a legislação, a administração
e a jurisdição não são conceitos totalmente determinados e distintos; o princípio da
legalidade vem se ampliando, a ponto de,
na doutrina nacional e internacional, pretender-se a mudança de sua denominação
para princípio da juridicidade, da legitimidade ou da constitucionalidade (submissão da administração dos três poderes à
Constituição e ao Direito, conforme está,
aliás, na lei brasileira de processo administrativo, em lugar de sua vinculação estritamente à lei); a Administração (dos três
poderes), na ausência de lei válida ou de
reserva legal específica, pode decidir com
base na Constituição, a cujos princípios
está vinculada por força, especialmente, do
art. 37, e tanto faz decidir casuisticamente
como estabelecer critérios genéricos para
decisão de todos os casos semelhantes.

Inexistindo previsão expressa, não são poucos os doutrinadores que enxergam a possibilidade de conciliar uma função normativa autônoma da Administração (dos três
poderes) com o sistema constitucional. Ao
decreto autônomo é permitido — sustentam
— sobre matéria administrativa não disciplinada por lei, preenchendo o vazio, desde
que não haja reserva legal específica e sejam
respeitados os princípios e normas constitucionais. (MOREIRA, João Batista Gomes.
Direito administrativo: da rigidez autoritária à flexibilidade democrática. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 192/193 – realcei)

Sob o aspecto prático, há a constatação de
que o Estado social trouxe consigo uma carga
enorme de atribuições legislativas e os legisladores não dispõem de tempo e conhecimento
suficientes para estabelecer normas relativas
a setores especializados; as leis adquirem
cada vez mais uma linguagem polissêmica,
seja por conveniência técnica, seja como estratégia para obter o apoio de alas defensoras de interesses conflitantes, ficando seus
conceitos programáticos, indeterminados e
flexíveis para futura concretização por meio
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Em face dessas circunstâncias, operam-se
mudanças de orientação quanto à divisão
clássica das funções estatais, a ponto de
muitas Constituições já hospedarem competências legislativas do Poder Executivo,
como França, Itália e Alemanha. Outros
países, em que não há previsão constitucional expressa de normatividade autônoma
pela Administração, acabam por admiti-la
no seu cotidiano, como é o caso do Brasil,
em que entidades como o Banco Central
e o Conselho Nacional do Meio Ambiente
exercem verdadeira função legislativa em
suas esferas de competência.

Cumpre ponderar, outrossim, que a discricionariedade em sua vertente técnica, transferida
ao administrador para exercer o poder regulamentar, sempre em consonância com os critérios abstratamente previstos na lei e sem desviarse do cumprimento de sua finalidade, não está
imune ao controle jurisdicional exercido com
fundamento nos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade que informam o devido
processo legal em sua acepção substantiva.
Nessa perspectiva, entendo inteiramente válidas as Resoluções da CVM que procuram dar
concretização aos objetivos e às normas contidas na Lei n. 6.385/1986.
Já a atuação fiscalizadora da CVM não suscita controvérsias, tal como o exercício do poder
normativo, cometido às agências reguladoras.
A atuação nessa esfera tem, como meio, o
exercício do poder de polícia — conceituado, de
forma precisa, no art. 78 do CTN — com a fina-

I Jornada de Direito Administrativo

lidade de assegurar o regular funcionamento do
mercado de títulos e valores mobiliários (art. 8º,
incisos III e IV, da Lei n. 6.385/1976).
As prerrogativas de que é titular a CVM
nessa esfera se encontram claramente delineadas no art. 9º da Lei n. 6.385/1976:
Art. 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2o do art.
15, poderá: (Redação dada pelo Decreto nº
3.995, de 31.10.2001)
I – examinar e extrair cópias de registros
contábeis, livros ou documentos, inclusive programas eletrônicos e arquivos
magnéticos, ópticos ou de qualquer outra
natureza, bem como papéis de trabalho de
auditores independentes, devendo tais documentos ser mantidos em perfeita ordem
e estado de conservação pelo prazo mínimo de cinco anos: (Redação dada pelo Decreto nº 3.995, de 31.10.2001)

III – requisitar informações de qualquer órgão público, autarquia ou empresa pública;
IV – determinar às companhias abertas
que republiquem, com correções ou aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios ou informações divulgadas;
V – apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do
conselho fiscal e acionistas de companhias
abertas, dos intermediários e dos demais
participantes do mercado; (Redação dada
pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)
VI – aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior as penalidades
previstas no Art. 11, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal.
§1º Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, a Comissão
poderá: (Redação pelo Decreto nº 3.995,
de 31.10.2001)

a) as pessoas naturais e jurídicas que integram o sistema de distribuição de valores
mobiliários (Art. 15);

I – suspender a negociação de determinado valor mobiliário ou decretar o recesso
de bolsa de valores;

b) das companhias abertas e demais emissoras de valores mobiliários e, quando
houver suspeita fundada de atos ilegais,
das respectivas sociedades controladoras,
controladas, coligadas e sociedades sob
controle comum; (Redação dada pela Lei
nº 10.303, de 31.10.2001)

II – suspender ou cancelar os registros de
que trata esta Lei;

c) dos fundos e sociedades de investimento;
d) das carteiras e depósitos de valores mobiliários (Arts. 23 e 24);
e) dos auditores independentes;
f) dos consultores e analistas de valores
mobiliários;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais
ou jurídicas, quando da ocorrência de
qualquer irregularidade a ser apurada nos
termos do inciso V deste artigo, para efeito
de verificação de ocorrência de atos ilegais
ou práticas não equitativas; (Redação dada
pelo Decreto nº 3.995, de 31.10.2001)
II – intimar as pessoas referidas no inciso I a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa, sem
prejuízo da aplicação das penalidades
previstas no art. 11; (Redação dada pela
Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

III – divulgar informações ou recomendações com o fim de esclarecer ou orientar
os participantes do mercado;
IV – proibir aos participantes do mercado,
sob cominação de multa, a prática de atos
que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular.

Impõe-se, por fim, salientar que, no campo da
atuação preventiva, voltada para impedir a ocorrência de ilícitos no mercado, a CVM dispõe das prerrogativas de interrupção do prazo de convocação
de AGE, a pedido de qualquer acionista (art. 124, §
5º, inciso I, da Lei das S.A.), em virtude do grau de
complexidade das operações a serem deliberadas e
da necessidade de melhor estudo e análise de documentos. O inciso II do citado artigo permite que a
CVM, também a pedido do acionista, interrompa o
prazo de convocação de assembléia geral extraordinária de companhia aberta, para que possa conhecer e examinar as propostas a serem submetidas e,
se for o caso, informar à Companhia as razões pelas
quais acredita que a deliberação proposta viola disposições legais ou regulamentares.
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Necessário salientar que, na hipótese da deliberação ilegal se concretizar, caberá á CVM aplicar à Companhia uma das sanções previstas na
Lei n. 6.385/1976, no âmbito de processo administrativo regular, calcado nos princípios do contraditório, da ampla defesa e nas disposições procedimentais previstas no referido diploma legal.

3 Conclusão
De tudo quanto foi exposto, podem ser firmadas as seguintes conclusões:
1. O exercício do poder normativo, por parte
da CVM, encontra fundamento no disposto no
art. 174 da CF/1988 e nos dispositivos da Lei n.
6.835/1976, sobretudo naqueles em que se verifica a existência de conceitos indeterminados a
serem concretizados à luz de fatores ou elementos técnicos e de modo isonômico, admitindo-se,
inclusive, o caráter inovador de seus atos normativos, desde que situados nos parâmetros legais;
2. Tal abertura normativa se justifica e encontra legitimidade na aplicação sistemática do ordenamento jurídico, tendo em vista as inúmeras e
variadas situações concretas que se apresentam em
constante mutação num contexto de intenso desenvolvimento e evolução das atividades econômicas nos mercados mundiais, o que torna impossível
a positivar, por meio da lei, a regulação do mercado
de títulos e valores mobiliários;
3. As disposições normativas emanadas da
CVM se submetem a amplo controle jurisdicional, em face dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que delineiam o devido processo legal em sua acepção substantiva.
4. A atuação da CVM no campo da fiscalização
tem, como meio, o exercício do poder de polícia
com a finalidade de assegurar o regular funcionamento do mercado de títulos e valores mobiliários (art. 8º, incisos III e IV, da Lei n. 6.385/1976),
dispondo a autarquia de uma série prerrogativas
para concretização desse papel. (dever-poder).
5. Destaca-se, por fim, a possibilidade de
atuação preventiva da CVM, voltada para impedir a ocorrência de ilícitos no mercado, pelo que
dispõe de instrumentos como a interrupção do
prazo de convocação de AGE, a pedido de qualquer acionista (art. 124, § 5º, inciso I, da Lei das
S.A.), em virtude do grau de complexidade das
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operações a serem deliberadas e da necessidade
de melhor estudo e análise de documentos; e a
interrupção do prazo de convocação de assembléia geral extraordinária de companhia aberta,
para que possa conhecer e examinar as propostas a serem submetidas e, se for o caso, informar
à Companhia as razões pelas quais acredita que
a deliberação proposta viola disposições legais
ou regulamentares.
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Improbidade administrativa: ausência de agentes públicos
no pólo passivo gera ilegitimidade passiva ad causam
dos particulares e a inadequação da via eleita?
Juíza federal Hind Ghassan Kayath

1 Introdução

2 Da legitimidade passiva

A prática judiciária vem demonstrando
que o que ocorreu em passado recente em
relação às ações civis públicas, ora se repete
em relação às ações de improbidade administrativa. O ajuizamento indiscriminado dessas
demandas, via de regra, sem a prévia instauração de inquérito civil público1, unicamente
precedidas de um procedimento administrativo que tramita no âmbito interno do Ministério Público sem a oportunidade de ampla
defesa e contraditório, causa inúmeras controvérsias na seara judicial.
Essa modalidade de ação inserida no microssistema de tutela coletiva2 passou a ser utilizada não apenas quando os agentes públicos
fossem os autores do ato de improbidade administrativa, mas também para buscar o ressarcimento do dano ao erário provocado por particulares. Esse estudo visa analisar o cabimento
da medida ao mesmo tempo em que examina
a legitimidade passiva ad causam sob a perspectiva dos possíveis sujeitos ativos dos atos de
improbidade administrativa.

A Lei 8.429/92 cuidou de disciplinar nos seus
artigos 2º e 3º3 os sujeitos ativos da conduta imputada como ímproba. A legitimidade para figurar no pólo passivo dessas demandas encontra-se
diretamente relacionada a esses dispositivos.
A improbidade administrativa é sempre
praticada por um funcionário público. Portanto,
a ação deverá ser dirigida contra o agente público responsável pela prática do ato, qualificado
como sujeito ativo próprio.
No tocante à conceituação de agente público,
deve-se ter em conta a amplitude reconhecida no
artigo 2º de forma a abranger tanto os servidores
ocupantes de cargo público efetivos, os comissionados, os temporários, os detentores de mandato
eletivo ou que exerçam função pública remunerada ou não, e até mesmo em caráter transitório.
Já o particular somente pode ser sujeito ativo4
do ato de improbidade administrativa quando concorra para que o agente público no exercício de suas
funções venha a praticar um ato ímprobo. Significa
dizer, o terceiro tem a sua atuação marcada pelos
seguintes núcleos de conduta: 1) induzir5 a prática
É o texto da lei:
“Art. 2º Reputa-se agente público, para os efeitos desta
lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função
nas entidades mencionadas no artigo anterior.
Art. 3º As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que mesmo não sendo agente público, induza
ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele
se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”.
4
Qualificado como sujeito ativo impróprio.
5
Induzir segundo o ensinamento de Marino Pazzaglini Filho importa em instigar, sugerir, estimular ou incentivar
agente público a praticar ou omitir ato de ofício configurador de improbidade administrativa (Lei de Improbidade
Administrativa Comentada, 3ª ed. SP: Atlas, 2007, p. 27).
3

Não se desconhece que a instauração do inquérito civil é facultativa, vale dizer, que não constitui
pressuposto ao ajuizamento da ação, mas o que se
defende é a sua utilidade para uma ampla coleta de
dados no sentido de melhor subsidiar o aforamento
das demandas que vem sendo propostas no tocante
ao seu suporte probatório.
2
De acordo com a lição do Professor Sérgio Shimura a
ação coletiva constitui um gênero da qual são espécies
todas as demandas que tenham por objeto a tutela jurisdicional coletiva, tais como a ação popular, o mandado de segurança coletivo, a ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, a
ação direta de inconstitucionalidade e a ação direta
de constitucionalidade, o mandado de injunção e a
própria ação civil pública (Tutela coletiva e sua efetividade. SP: Método, 2006, p. 43/44).
1
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de ato de improbidade; 2) concorrer6 para a prática
de um ato de improbidade; ou 3) se beneficiar de
um ato ímprobo praticado pelo servidor público7.
Nesse contexto, se a demanda é ajuizada unicamente em face de particular, estranho à Administração Pública, impõe-se reconhecer a sua
ilegitimidade passiva ad causam, por não poder
figurar na condição de sujeito ativo do ato de improbidade e nem se sujeitar as sanções do artigo 12
da Lei n. 8.429/92, revelando-se também a ação de
improbidade administrativa a via inadequada para
a reposição dos valores devidos ao erário, por falta do interesse-adequação, uma das condições da
ação. Isso não significa, entretanto, que o terceiro
ficará isento de qualquer responsabilização, o ato
ilícito continua passível de punição, mas não pelo
regime da Lei de Improbidade Administrativa8.
Situação diversa, entretanto, ocorre quando o particular — seja pessoa física ou jurídica
— mantém relação com a Administração, quer
porque receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício ou quer porque o erário tenha concorrido ou concorra com mais de
50% do seu patrimônio ou receita anual. Nessa hipótese, o particular tem o dever de prestar
contas dos recursos públicos recebidos por expressa disposição constitucional (vide artigo 70
da Constituição Federal). Por isso, para a Lei de
Improbidade Administrativa a abrangência do
conceito de agente público deve ser conferida à
luz do seu artigo 2º em combinação com o parágrafo único do seu artigo 1º9.
Segundo o mesmo autor corresponde a atividade de auxílio, de participação no cometimento do ilícito (idem).
7
A responsabilização do beneficiário direto ou indireto
do ato pressupõe ajuste prévio com o agente público
ou pelo menos a comprovação da má-fé do particular.
8
ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de
direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 2ª ed.
SP: RT, 2007, p. 117.
9
“Art. 1º. (…).
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades
desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício
ou incentive, fiscal ou creditício, de órgão público bem
como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido ou concorra com menos de cinquenta por
cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se,
nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos”.
6
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Uma análise isolada desses preceitos poderia
levar à conclusão apressada de que particulares
não poderiam isoladamente figurar como parte
passiva de improbidade administrativa, mas tãosomente na condição de litisconsortes passivos ao
lado dos agentes públicos, ora como co-autores ou
como meros partícipes do ato de improbidade. É
que a Lei n. 8.429/92 equipara ao agente público,
nos termos do seu artigo 1º, parágrafo único, a
empresa ou entidade para cuja criação ou custeio
o erário tenha concorrido, vale dizer, que recebam
subvenções dos cofres públicos, passando a ostentar a mesma condição de agente público ou a ele
equiparado. Assim, a tão só condição de manusear
somas consideráveis de recursos públicos, exercendo funções nas entidades elencadas no dispositivo em comento (parágrafo único do art. 1º) é
suficiente para enquadrar os demandados como
agentes públicos em sentido lato, por força da conjugação do artigo 1º, parágrafo único e artigo 2º da
Lei n. 8.429/9210. Significa dizer, por meio de uma
10

Esse entendimento, entretanto, não encontrou guarida na 4ª
Turma do TRF da 1ª Região. Eis a ementa do precedente:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA NO POLO PASSIVO.
PARTICULARES. RECEBIMENTO DA INICIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO
PROVIDO. 1. A autora, União Federal, não indicou
na inicial qualquer conduta atribuível a agente público, dando como legitimados apenas comerciantes
que teriam fraudado documentação para obtenção
de incentivos fiscais junto ao FINAM. 2. No entanto, a ação civil pública por ato de improbidade não é
a via adequada para ressarcimento de danos causados por não-servidores ou equipados, salvo quando
figurarem como coautores, partícipes ou beneficiários, na forma do art. 3º da LIA. 3. Está pacificado,
nesta Corte, que particular, sem ostentar a condição
de agente público, não pode responder isoladamente
em ação dessa espécie, visto que ato de improbidade
administrativa somente pode ser praticado no exercício de atividade de múnus público. A improbidade
demanda a prática de ato administrativo por agente
público. 4. A hipótese enseja a extinção do processo
sem julgamento do mérito, em face da falta de interesse processual, por absoluta inadequação da via
eleita. 5. Agravo provido”. (Agravo de Instrumento
20090100095915; 4ª Turma do TRF da 1ª Região, eDJF1 23/11/2009). Disponível em: <http: www.jf.jus.
br>. Acesso em: 28.06.2010.
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interpretação sistemática, o artigo 2º da LIA deve
ser interpretado em consonância com o artigo 1º
do mesmo diploma legal.
Desse modo, esses dispositivos tiveram por
escopo ampliar da maior forma possível a possibilidade de responsabilização geral daqueles que pratiquem atos de improbidade no manuseio de verbas
públicas, independente de sua condição de pessoa
física ou jurídica, agente público ou privado11. Isso
porque, o propósito da Lei n. 8.429/92 foi o de tutelar
o interesse público de maneira abrangente.
Nesse sentido, colhe-se o escólio de Flávio
Sátiro Fernandes12:

à conduta irregular de seus administradores,
dolosa ou culposa, em que pese sua condição
de empresas privadas (grifei).

Na mesma linha é a lição de Emerson Garcia sobre o assunto13:
Como se constata pela análise do artigo acima transcrito, a concepção do agente público não foi construída sob uma perspectiva
meramente funcional, sendo definido o
sujeito ativo a partir da identificação do sujeito passivo, havendo um nítido entrelaçamento entre as duas noções.
Além daqueles que desempenham alguma
atividade junto à administração direta ou
indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os quais são tradicionalmente enquadrados sob a epígrafe de agentes públicos em
sentido lato, a parte final do art. 2º (nas entidades mencionadas no artigo anterior) torna
incontroverso que também poderão praticar
atos de improbidade as pessoas físicas que
possuam algum vínculo com as entidades que
recebam qualquer montante do erário, quais
sejam: a) empresa incorporada ao patrimônio público; b) entidade para cuja criação ou
custeio o erário haja concorrido ou concorra
com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou receita anual; d) entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal
ou creditício, de órgão público” (grifei).

Vale observar que estão também sujeitos às
sanções da lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que
receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como
daquelas para cuja criação ou custeio o erário
haja concorrido ou concorra com menos de
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre
a contribuição dos cofres públicos.
Como se vê é amplíssimo o universo de pessoas cujo procedimento pode ser apontado
como ímprobo, desde que servidores ou
terceiros, incidam na situação apontadas
pela lei. Exemplificativamente, estariam
sujeitas às cominações legais, membros
de colegiados que não são remunerados,
dirigentes de entidades privadas, fornecedores, enfim todos os que concorram para
a prática dos atos previstos em lei.

Corroborando esse entendimento, bem esclarece Marino Pazzaglini Filho14:

Bastante largo é, também, o número de entidades cujo patrimônio se acha protegido
pelas disposições legais em referência. Para
se ter uma idéia da amplitude do alcance da
lei, basta observar que empresas que gozam
de incentivos fiscais, a exemplo das empresas
favorecidas através da SUDENE, SUDAM e
outros organismos nacionais ou estaduais,
como o FAIN, encontram-se protegidos
pela legislação ora comentada, em relação

MORAES, Alexandre. Direito Constitucional Administrativo.
12
FERNANDES, Flávio Sátiro. Improbidade Administrativa. Revista de Direito Administrativo, volume
210, out/dez. 1997, p. 174-175.

A teor da norma em comento, passo a
elencar os sujeitos passivos dos atos de
improbidade administrativa.
(...)
10. As entidades privadas de interesse público,
que manejam dinheiros públicos a elas transferidos mediante subvenções sociais e econômicas (transferências correntes ou contribuições
parafiscais compulsórias destinadas a cobrir
despesas de empresas particulares que desem-

11

GARCIA, Emerso e ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. RJ: Lumen Juris, 2008, p. 205-206.
14
PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de Improbidade Administrativa Comentada. 3ª. Ed. SP: Atlas, 2007, p. 23.
13
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penham atividades de interesse do Estado),
benefícios ou incentivos fiscais (renúncias de
parcelas de receitas do Poder Público com impostos em troca de investimentos de empresas
particulares em atividades por ele estimuladas)
ou creditícios (repasse de recursos públicos, a
título de empréstimo subsidiado ou a fundo
perdido, para empreendimentos particulares
estimulados pelo Poder Público), v.g. serviços
sociais autônomos (Senai, SENAC, SESI, SESC
e outros assemelhados), organizações sociais
sem fins lucrativos, que desempenham atividades nas áreas de ensino, de pesquisa científica,
de desenvolvimento tecnológico, de proteção
e preservação do meio ambiente, de cultura e
de saúde — ONGs, que firmam contrato de
gestão com o Poder Público (Lei 9.637/98) —,
organizações da sociedade civil de interesse
público (OSCIP), sem fins lucrativos, que, mediante termo de parceira firmada com o Poder
Público, utilizam bens ou recursos públicos na
prestação de serviços na área social não exclusivos do Poder Público, tais como assistência
social, promoção gratuita da educação ou da
saúde, promoção da segurança alimentar e nutricional, promoção do voluntariado, promoção do desenvolvimento econômico e social e
combate à pobreza, promoção da ética, da paz,
da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais e demais
atividades arroladas no art. 3º da Lei 9.790/99,
que disciplinou tais organizações, e qualquer
outro tipo de entidade privada que receba ou
administre valores de origem pública.

Mais adiante, prossegue15:
O conceito de agente público, para os efeitos da LIA, é mais abrangente do que o comumente adotado em outros institutos do
Direito Público.
Com efeito, contempla todas as pessoas físicas
que, de qualquer modo, com ou sem vínculo
empregatício, definitiva ou transitoriamente,
exerçam alguma função pública ou de interesse público, remunerada ou não, nos órgãos e
entidades das administrações direta e indireta
do Poder Executivo dos entes da Federação;
nos Poderes Judiciário e Legislativo nas esferas de sua atuação; nos Ministérios Públicos
Federais, Estaduais e Distritais; nos Tribunais

de Contas da União, Estados e Municípios;
nas empresas incorporadas ao patrimônio
público, nas empresas privadas dependentes
de controle direto ou indireto do Poder Público; e nas entidades de interesse público.
Diante desse conceito, cabe classificar os
agentes públicos em quatro categorias:
a) agentes políticos;
b) agentes autônomos;
c) servidores públicos e
d) particulares em colaboração com o Poder
Público.
(...)
Particulares em colaboração com o Poder
Público são as pessoas físicas que exercem
atividades de interesse público e gerenciam
verbas públicas em empresas privadas controladas pelo Estado (nas quais o Erário contribuiu com mais de 50% de seu patrimônio
ou renda anual); em entidades particulares
de interesse público, que recebam do Estado
subsídios (sociais e econômicos), benefícios ou
incentivos (fiscais ou creditícios), como, por
exemplo, serviços sociais autônomos, organizações sociais — ONGs — e organizações
sociais de interesse público — OSCIP.

O raio de abrangência da Lei de Improbidade Administrativa contempla todos aqueles que de alguma forma se relacionam com a
Administração Pública16, adotando uma noção
ampla da definição de agente público, impondo
o dever de probidade às pessoas vinculadas ou
responsáveis pela gestão, administração, guarda
ou aplicação de verbas públicas.

3 Conclusão
O âmbito de incidência subjetiva das normas sancionadoras do ato de improbidade administrativa é obtido pela conjugação dos artigos 1º a 3º da Lei n. 8.429/92.
Por conseguinte, a acepção ampla do conceito de agente público autoriza o ajuizamento da
ação contra pessoas equiparadas a ele em razão
de manusearam verbas públicas, estando alcançadas pelo dever de probidade administrativa.
16

15
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Ibidem, p. 25-26.

FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa:
comentários à Lei 8.429/92 e legislação complementar. 6ª. edição. SP: Malheiros, 2009, p. 51.

Da legitimidade passiva dos agentes políticos na ação de improbidade
administrativa e os reflexos sobre a competência
Juiz federal Jesus Crisóstomo de Almeida

1 Introdução
O presente trabalho objetiva primeiramente
a análise a respeito da possibilidade de agentes
estatais que, em tese, respondem por crime de
responsabilidade, figurarem legitimamente no
pólo passivo de ação de improbidade administrativa, sendo que, para embasar a discussão, será
efetivada uma incursão sobre a natureza jurídica
do denominado crime de responsabilidade e da
ação de improbidade administrativa.
Na sequência será abordada a questão pertinente ao órgão jurisdicional competente para
análise de ação de improbidade administrativa
envolvendo tais agentes.
A relevância dos temas se acentua e se atualiza principalmente a partir de algumas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal,
fixando alguns pontos que influenciam tais temas de forma inovadora.

2 Natureza da ação de improbidade
administrativa e do crime de
responsabilidade administrativa
Embora algumas vozes entendam que,
diante das repercussões graves, da ação de improbidade administrativa, a mesma deveria ser
tratada com critérios penais, o entendimento dominante é de que a ação de improbidade
administrativa tem natureza não penal. Neste sentido é a opinião, por exemplo, de Walter
Claudius Rothemburg (Ação por improbidade
administrativa: aspectos de relevo, in: José Adercio Leite Sampaio et al (org.), Improbidade administrativa, comemoração pelos 10 anos da Lei
n.º 8.429/92, Belo Horizonte, Del Rey, 2002, pp.
465-6). Tal conclusão pode perfeitamente ser
fundamentada na própria Constituição Federal.
Com efeito, esta, em seu art. 37, § 4º, dispõe:
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos,
a perda da função pública, a indisponibili-

dade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e na gradação previstas em lei,
sem prejuízo da ação penal cabível.

Se o texto constitucional citado ressalva o
cabimento de ação penal para o mesmo ato de
improbidade, de forma lógica estaria afastando o
caráter penal da improbidade administrativa.
O certo é que a Constituição Federal, embora
admita sanções graves para os atos de improbidade, ressalva a utilização da ação penal em relação
aos mesmos, de modo que não se pode admitir
que o texto constitucional estaria a possibilitar bis
in idem quanto à responsabilização criminal.
Definida a natureza não penal da ação de improbidade administrativa, impõe-se a análise da
natureza da ação em que se busca a responsabilização pela prática de crime de responsabilidade.
Quanto à natureza dos crimes de responsabilidade, há maior divergência doutrinária.
Parte expressiva da doutrina, ao examinar a
natureza jurídica do crime de responsabilidade, situa-o no plano político-constitucional
(Adilson Abreu Dallari, “Crime de Responsabilidade do Prefeito”, in: Revista do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, vol. 72/146148; Paulo Brossard, O Impeachment, p. 83,
item n. 56, 3ª ed., 1992, Saraiva; Themistocles
Brandão Cavalcanti, A Constituição Federal
Comentada, vol. II/274-279, 3ª ed., 1956, Konfino; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder
Judiciário, vol. 1/40-41, item n. 2, 1943, Forense; José Frederico Marques, Elementos do
Direito Processual Penal, vol. III/444-445, item
n. 864, 2ª ed./2ª tir., 2003, Millennium; Gilmar
Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e
Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de Direito
Constitucional, p. 968/969, item n. 7.2, 4ª ed., 2009,
IDP/Saraiva; Walber De Moura Agra, Curso de
Direito Constitucional, p. 460/461, item 24.3.2, 4ª
ed., 2008, Saraiva; Dirley da Cunha Júnior, Curso
de Direito Constitucional, p. 935/939, item n. 3.6,
2ª ed., 2008, JusPodivm; Sylvio Motta e Gustavo
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Barchet, Curso de Direito Constitucional, p.
721/723, item n. 8.4, 2007, Elsevier, v.g.).
Para uma segunda corrente doutrinária, os
crimes de responsabilidade têm natureza criminal
(como sucedeu sob a legislação imperial brasileira — Lei de 15/10/1827). Neste sentido é a lição
de Aurelino Leal (Teoria e Prática da Constituição
Federal Brasileira, Primeira Parte, p. 480, 1925).
A discussão a respeito da natureza penal ou
não dos denominados crimes de responsabilidade
tem relevância para definir, por exemplo, quem
pode legislar sobre crime de responsabilidade.
Com efeito, caso se defina pela natureza criminal,
a consequência será a exclusividade da União para
legislar sobre a matéria (art. 22, I, da CF).
Ao se definir pela natureza política dos denominados crimes de responsabilidade, impor-se-ia
a conclusão de que os Estados-membros e os
Municípios, com base em sua autonomia institucional, têm também competência legislativa para
definir crimes de responsabilidade na sua órbita
de competência administrativo-constitucional.
Importante registrar que, quanto à competência para legislar sobre crime de responsabilidade, a posição do Supremo Tribunal Federal
é no sentido que somente a União pode legislar
sobre o tema, considerando a conotação criminal dos chamados crimes de responsabilidade.
O Supremo Tribunal Federal inclusive aprovou,
na Sessão Plenária de 26/11/2003, o enunciado
da Súmula 722, que assim dispõe:
São da competência legislativa da União a
definição dos crimes de responsabilidade e
o estabelecimento das respectivas normas
de processo e julgamento. (grifei)

3 Da submissão ou não dos agentes
políticos que respondem por
crime de responsabilidade à lei de
improbidade administrativa
Considerando o que já foi sumulado pelo
Supremo Tribunal Federal, conforme antes exposto, somente a União pode legislar sobre crime de responsabilidade, englobando a fixação
dos tipos criminais, sujeito ativo e o processo.
Observando a legislação federal é possível
identificar os agentes públicos que respondem
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pela prática de crime de responsabilidade. A Lei
nº 1079, de 10 de abril de 1950, tipifica como
crime de responsabilidade diversas condutas das
seguintes autoridades: Presidente da República,
Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador Geral da República,
Governadores dos Estados e seus Secretários.
Já o Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de
1967, tipifica como crime de responsabilidade
algumas condutas dos Prefeitos Municipais.
As autoridades elencadas nos dois parágrafos anteriores são as únicas que têm comportamentos tipificados como crimes de responsabilidade. Assim, importante destacar que, embora
a Constituição Federal preveja o juízo natural
para processamento de outras autoridades —
como membros de Tribunais Superiores, do
Tribunal de Contas da União e chefes de missão
diplomática de caráter permanente (art. 102, I,
c), desembargadores dos Tribunais de Justiça
dos Estados e do Distrito Federal, os membros
dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais,
dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais
de Contas dos Municípios e os do Ministério
Público da União que oficiem perante tribunais
(art. 105, I, a); os juízes da União, incluídos os
da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho (art.
108, I, a) — essas autoridades não tem condutas
tipificadas como crime de responsabilidade.
Definidas as autoridades que hoje têm comportamentos tipificados como crime de responsabilidade, resta analisar se as mesmas podem ser sujeito
passivo em ação de improbidade administrativa.
Caso se entenda que os crimes de responsabilidade têm natureza penal, não haveria maiores indagações, pois não se configuraria hipótese de bis in idem, tendo em vista a diversidade
de natureza jurídica dos institutos.
Em se reconhecendo a natureza político-administrativa dos crimes de responsabilidade, abre-se
a oportunidade para uma discussão mais acirrada
quanto à responsabilização dos agentes políticos
cumulativamente por crime de responsabilidade e
por ato de improbidade administrativa.
Algumas decisões do Supremo Tribunal Federal geraram a intensificação dos debates e algu-
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mas incertezas sobre o tema. Conforme antes destacado, ao editar a Súmula 722, o STF definiu, com
base na natureza penal dos crimes de responsabilidade, que os Estados-membros não poderiam legislar sobre a matéria, inclusive sobre o processo.
Por outro lado, o mesmo Supremo Tribunal
Federal tomou algumas decisões, reconhecendo a natureza de infração político-administrativa dos denominados crimes de responsabilidade e manifestando pela impossibilidade de
que agentes políticos que são sujeitos ativos
de crime de responsabilidade possam vir a ser
responsabilizados por ato de improbidade administrativa. Para melhor análise, passa-se à
transcrição da seguinte ementa:
Rcl 2138 / DF – DISTRITO FEDERAL
RECLAMAÇÃO
Relator(a): Min. NELSON JOBIM
Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR
MENDES (ART. 38, IV, b, DO RISTF)
Julgamento: 13/06/2007 Órgão Julgador:
Tribunal Pleno
Publicação DJe-070 DIVULG 17-04-2008
PUBLIC 18-04-2008
Parte(s)
RECLTE.: UNIÃO
ADV.: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECLDO.: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
DA 14ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO DISTRITO FEDERAL
RECLDO.: RELATOR DA AC Nº
1999.34.00.016727-9 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
INTDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME DE
RESPONSABILIDADE. AGENTES POLÍTICOS. I. PRELIMINARES. QUESTÕES
DE ORDEM. I.1. Questão de ordem quanto
à manutenção da competência da Corte que
justificou, no primeiro momento do julgamento, o conhecimento da reclamação,
diante do fato novo da cessação do exercício
da função pública pelo interessado. Ministro de Estado que posteriormente assumiu
cargo de Chefe de Missão Diplomática Per-

manente do Brasil perante a Organização
das Nações Unidas. Manutenção da prerrogativa de foro perante o STF, conforme o
art. 102, I, “c”, da Constituição. Questão de
ordem rejeitada. I.2. Questão de ordem
quanto ao sobrestamento do julgamento até
que seja possível realizá-lo em conjunto
com outros processos sobre o mesmo tema,
com participação de todos os Ministros que
integram o Tribunal, tendo em vista a possibilidade de que o pronunciamento da Corte
não reflita o entendimento de seus atuais
membros, dentre os quais quatro não têm
direito a voto, pois seus antecessores já se
pronunciaram. Julgamento que já se estende por cinco anos. Celeridade processual.
Existência de outro processo com matéria
idêntica na sequência da pauta de julgamentos do dia. Inutilidade do sobrestamento.
Questão de ordem rejeitada. II. MÉRITO.
II.1.Improbidade administrativa. Crimes de
responsabilidade. Os atos de improbidade
administrativa são tipificados como crime
de responsabilidade na Lei n° 1.079/1950,
delito de caráter político-administrativo.
II.2.Distinção entre os regimes de responsabilização político-administrativa. O sistema
constitucional brasileiro distingue o regime
de responsabilidade dos agentes políticos
dos demais agentes públicos. A Constituição não admite a concorrência entre dois
regimes de responsabilidade político-administrativa para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º (regulado pela Lei n°
8.429/1992) e o regime fixado no art. 102, I,
“c”, (disciplinado pela Lei n° 1.079/1950). Se
a competência para processar e julgar a ação
de improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse
abranger também atos praticados pelos
agentes políticos, submetidos a regime de
responsabilidade especial, ter-se-ia uma interpretação ab-rogante do disposto no art.
102, I, “c”, da Constituição. II.3.Regime especial. Ministros de Estado. Os Ministros de
Estado, por estarem regidos por normas especiais de responsabilidade (CF, art. 102, I,
“c”; Lei n° 1.079/1950), não se submetem ao
modelo de competência previsto no regime
comum da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992). II.4.Crimes de
responsabilidade. Competência do Supremo Tribunal Federal. Compete exclusi
vamente ao Supremo Tribunal Federal
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processar e julgar os delitos político-administrativos, na hipótese do art. 102, I, “c”, da
Constituição. Somente o STF pode processar e julgar Ministro de Estado no caso de
crime de responsabilidade e, assim, eventualmente, determinar a perda do cargo ou a
suspensão de direitos políticos. II.5.Ação de
improbidade administrativa. Ministro de
Estado que teve decretada a suspensão de
seus direitos políticos pelo prazo de 8 anos e
a perda da função pública por sentença do
Juízo da 14ª Vara da Justiça Federal – Seção
Judiciária do Distrito Federal. Incompetência dos juízos de primeira instância para
processar e julgar ação civil de improbidade
administrativa ajuizada contra agente político que possui prerrogativa de foro perante
o Supremo Tribunal Federal, por crime de
responsabilidade, conforme o art. 102, I,
“c”, da Constituição. III. RECLAMAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE. Decisão: Preliminarmente, o Tribunal assentou a ilegitimidade da Procuradora Valquíria Oliveira
Quixadá Nunes e da Associação Nacional
do Ministério Público, vencidos os Senhores Ministros Carlos Velloso, Celso de
Mello, Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence e o
Presidente. No mérito, após os votos dos Senhores Ministros Nelson Jobim, Relator,
Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Maurício
Corrêa e Ilmar Galvão, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, para
assentar a competência do Supremo Tribunal Federal e declarar extinto o processo em
curso, na 14ª Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal, que gerou a reclamação,
pediu vista o Senhor Ministro Carlos Velloso.
Falaram, pela reclamante, o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral da
União, e, pelo Ministério Público Federal, o
Dr. Haroldo Ferraz da Nóbrega, Vice-Procurador-Geral da República. Presidência do
Senhor Ministro Marco Aurélio. Plenário,
20.11.2002. Decisão: Renovado o pedido de
vista, justificadamente, pelo Senhor Ministro Carlos Velloso, que não devolveu à mesa
o feito para prosseguimento, tendo em vista
estar aguardando a inclusão em pauta das
Ações Diretas de Inconstitucionalidades nº
2.797 e nº 2.860, envolvendo temas a ela relacionada. Presidência do Senhor Ministro
Maurício Corrêa. Plenário, 28.04.2004. Decisão: Prosseguindo no julgamento, e colhi122

dos o voto do Senhor Ministro Carlos Velloso, que julgava improcedente a reclamação,
e o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso,
que acompanhava o relator, pediu vista dos
autos o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
Não participaram da votação os Senhores
Ministros Eros Grau e Carlos Britto, por sucederem aos Senhores Ministros Maurício
Corrêa e Ilmar Galvão que proferiram votos. Presidência do Senhor Ministro Nelson
Jobim. Plenário, 14.12.2005. Decisão: Renovado o pedido de vista do Senhor Ministro
Joaquim Barbosa, justificadamente, nos termos do § 1º do artigo 1º da Resolução
nº 278, de 15 de dezembro de 2003. Presidência do Senhor Ministro Nelson Jobim.
Plenário, 22.02.2006. Decisão: Retomado o
julgamento do feito, após a preliminar de
conhecimento suscitada pelo Ministério
Público Federal, apontando a incompetência superveniente desta Corte para a apreciação da matéria e propondo, portanto, o
não-conhecimento da reclamação, acolhida
pelo eminente Ministro Joaquim Barbosa,
que também suscitou preliminar, essa no
sentido da perda do objeto da reclamação
em face do afastamento do cargo que garantia a prerrogativa de foro, e do voto da Senhora Ministra Cármen Lúcia, que acolhia a
preliminar do Ministério Público, no que
foi acompanhada pelos Senhores Ministros
Ricardo Lewandowski e Carlos Britto, pediu
vista dos autos o Senhor Ministro Eros
Grau. Presidência da Senhora Ministra
Ellen Gracie. Plenário, 01.03.2006. Decisão:
O Tribunal, por maioria, deliberou pela rejeição da preliminar de prejudicialidade
suscitada pelo Senhor Ministro Joaquim
Barbosa, no que foi acompanhado pelos Senhores Ministros Carlos Britto, Celso de
Mello e Sepúlveda Pertence. Em seguida, o
Tribunal também rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Senhor Ministro Marco
Aurélio, no sentido de sobrestar o julgamento, no que foi acompanhado pelos Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Celso
de Mello. Votou a Presidente. No mérito,
por maioria, o Tribunal julgou procedente a
reclamação, vencidos os Senhores Ministros
Carlos Velloso, Joaquim Barbosa, Celso de
Mello e Sepúlveda Pertence, que a julgavam
improcedente. Votou a Presidente, Ministra
Ellen Gracie, em assentada anterior. Não
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participaram da votação, quanto ao mérito,
a Senhora Ministra Cármen Lúcia, e os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski,
Eros Grau e Carlos Britto, por sucederem,
respectivamente, aos Senhores Ministros
Nelson Jobim, Carlos Velloso, Maurício
Corrêa e Ilmar Galvão, que proferiram
votos em assentada anterior. Plenário,
13.06.2007. Retificação de decisão: Fica retificada a decisão da assentada anterior, publicada no Diário da Justiça de 20 de junho
deste ano, referente à ata da décima sétima
sessão ordinária, para constar que, no mérito, ficou vencido o Senhor Ministro Marco
Aurélio, julgando improcedente a reclamação, acompanhado dos Senhores Ministros
Carlos Velloso, Joaquim Barbosa, Celso de
Mello e Sepúlveda Pertence. Ausentes, nesta
assentada, os Senhores Ministros Celso de
Mello e Eros Grau. Presidência da Senhora
Ministra Ellen Gracie. Plenário, 08.08.2007.

Verifica-se da ementa antes transcrita que o
Supremo Tribunal Federal fez a abordagem da
natureza político-administrativa dos crimes de
responsabilidade, e a partir daí concluiu que a
Constituição não admite a concorrência entre
dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os agentes políticos: o previsto no
art. 37, § 4º (regulado pela Lei n° 8.429/1992) e o
regime fixado no art. 102, I, c, (disciplinado pela
Lei n° 1.079/1950), tendo explicitado que, se a
competência para processar e julgar a ação de
improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger também atos praticados pelos agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade
especial, ter-se-ia uma interpretação ab-rogante
do disposto no art. 102, I, c, da Constituição.
A ementa também explicita que o Tribunal
Guardião da Constituição fixou que o sistema
constitucional brasileiro distingue o regime de
responsabilidade dos agentes políticos dos demais agentes públicos.
Deve ser destacado que a decisão não foi unânime, sendo relevante registrar que o Ministro
Carlos Velloso, embora tenha reconhecido que,
se a mesma conduta for tipificada como crime de
responsabilidade e ato de improbidade, os agentes políticos respondem pelos crimes de responsabilidade tipificados nas respectivas leis especiais
(CF, art. 85, parágrafo único), mas, em relação ao

que não estivesse tipificado como crime de responsabilidade, e estivesse definido como ato de
improbidade, deveriam responder na forma da lei
própria, isto é, a Lei 8.429/92, aplicável a qualquer
agente público, como decorrência da observância
do princípio da moralidade.
O voto do Ministro Carlos Velloso foi seguido pelo Ministro Joaquim Barbosa, mas tal
posição acabou não prevalecendo.
O certo é que, se a posição majoritária se
consolidar, estar-se-á excluindo da responsabilização por ato de improbidade administrativa
(regulada pela Lei n° 8.429/1992) todos os agentes políticos que tenham condutas tipificadas
como crime de responsabilidade, mesmo que os
tipos não tenham qualquer correspondência.
Mesmo que não examinado neste precedente, por razões simétricas estariam excluídos da
responsabilização por improbidade administrativa, na forma da Lei n° 8.429/92, entre outros,
Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
Prefeitos municipais. O que permite antever situação preocupante quanto à repressão de condutas ímprobas num cenário de grande insatisfação com a desonestidade dos agentes políticos
das diversas esferas de poder.

4 Da competência para processamento
e julgamento de agentes políticos
por improbidade administrativa
Caso prevaleça a tese de que aqueles agentes políticos que já tenham condutas tipificadas
como crimes de responsabilidade não respondem por improbidade administrativa, dever-seia reconhecer que eventual demanda ajuizada ou
seria desde logo desprovida de utilidade e, portanto, ausente o interesse processual, ou, caso se
entenda que deva ser examinado o mérito, o pedido seria manifestamente improcedente.
Mesmo que se defenda que a petição inicial
deva ser rejeitada, o certo é que tal rejeição só poderá ser efetivada pelo juízo ou tribunal competente.
Assim, impõe-se investigar o juízo competente para processar e julgar ação de improbidade proposta em face de agentes políticos que respondem em tese por crime de responsabilidade.
Como a ação de improbidade tem natureza não
penal e considerando que regras especiais de com123
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petência têm que ser interpretadas restritivamente,
não havendo previsão de foro privilegiado na Carta
Magna para tal ação, impor-se-ia a conclusão de
que o juízo natural para processar originariamente
quaisquer agentes políticos por improbidade administrativa seria o juízo de primeiro grau.
Com efeito, as prerrogativas de foro, pelo privilégio, que, de certa forma, conferem, não devem
ser interpretadas ampliativamente, numa Constituição que pretende tratar igualmente os cidadãos
comuns, adotando o princípio da isonomia.
Na mesma linha de raciocínio, convém destacar que inúmeras vezes o Supremo Tribunal Federal se manifestou pela necessidade se interpretar
restritivamente normas constitucionais fixadoras
de competência por prerrogativa da função. Confira-se a propósito a seguinte transcrição:
A competência do STF — cujos fundamentos repousam na Constituição da República — submete-se a regime de direito
estrito. A competência originária do STF,
por qualificar-se como um complexo de
atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional — e ante o
regime de direito estrito a que se acha submetida — não comporta a possibilidade de
ser estendida a situações que extravasem
os limites fixados, em numerus clausus,
pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da
Constituição da República. Precedentes.
O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o STF, por efeito da
taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo
e o julgamento de causas de natureza civil
que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis
públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer
das autoridades, que, em matéria penal
(CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema
ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do
Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.”
(Pet 1.738-AgR, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 1º-9-1999, Plenário, DJ de
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1º-10-1999.) No mesmo sentido: Pet 4.092AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento
em 16-9-2009, Plenário, DJE de 2-10-2009;
Pet 4.079-AgR, Pet 4.087-AgR e Pet 4.102AgR, Rel. Min. Presidente Gilmar Mendes,
julgamento em 1º-7-2009, Plenário, DJE
de 28-8-2009; HC 96.074, Rel. Min. Marco
Aurélio, julgamento em 25-6-2009, Plenário, DJE de 21-8-2009.

Se fosse mantida tal linha de entendimento,
não se justificaria a atuação originária do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro
tribunal no processamento de ação de improbidade administrativa, qualquer que fosse a autoridade que figurasse no pólo passivo.
Contudo, de forma surpreendente o Supremo Tribunal Federal, ao julgar mais recentemente
alguns casos levados a sua apreciação, modificou a
linha até então adotada, fixando a possibilidade de
ampliação da sua competência constitucional.
Um dos casos envolve a Reclamação 2138
/ DF, cuja ementa já foi transcrita no presente
trabalho, e na qual se manifestou o Plenário do
STF, por maioria, expressamente: “Incompetência dos juízos de primeira instância para processar e julgar ação civil de improbidade administrativa ajuizada contra agente político que possui
prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal
Federal, por crime de responsabilidade, conforme
o art. 102, I, c, da Constituição.”
Outro caso no qual o STF rompeu a linha de
interpretação de que sua competência deve ser
restrita, e não ampliativa, foi aquele envolvendo
como sujeito passivo o atual Ministro Gilmar
Mendes. Passa-se à transcrição da ementa:
Pet 3211 QO / DF – DISTRITO FEDERAL
QUESTÃO DE ORDEM NA PETIÇÃO
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Relator(a) p/ Acórdão: Min. MENEZES
DIREITO
Julgamento: 13/03/2008 Órgão Julgador:
Tribunal Pleno
Publicação DJe-117 DIVULG 26-06-2008
PUBLIC 27-06-2008
Parte(s)
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

I Jornada de Direito Administrativo

REQDO.(A/S): WALTER DO CARMO
BARLETTA
REQDO.(A/S):
MENDES

GILMAR

FERREIRA

ADV.(A/S): MARCO AURÉLIO DE AUMEIDA ALVES
REQDO.(A/S): SOLANGE PAIVA VIEIRA
REQDO.(A/S): ALUÍSIO GUIMARÃES
FERREIRA
EMENTA Questão de ordem. Ação civil
pública. Ato de improbidade administrativa. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Competência da
Corte para processar e julgar seus membros apenas nas infrações penais comuns.
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar ação de improbidade contra seus
membros. 2. Arquivamento da ação quanto ao Ministro da Suprema Corte e remessa dos autos ao Juízo de 1º grau de jurisdição no tocante aos demais.
Decisão
Após ter firmado, por maioria, a competência do Supremo Tribunal Federal para
julgamento do feito, tendo ressalvado o
entendimento a Senhora Ministra Cármen Lúcia e os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, o
Tribunal, também por maioria, vencido
o Senhor Ministro Marco Aurélio, determinou o arquivamento da petição, quanto
ao requerido Gilmar Ferreira Mendes, e a
descida dos autos ao Juízo da 9ª Vara da
Seção Judiciária do Distrito Federal, com
relação aos demais. Votou a Presidente,
Ministra Ellen Gracie. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e,
neste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Plenário, 13.03.2008.

Na sequência será feita a transcrição de trecho do Informativo de Jurisprudência do STF
de nº 498, que trouxe a notícia sobre o julgado
antes referido, pois no mencionado informativo
consta o principal motivo da decisão tomada:
Improbidade Administrativa: Ministro do
STF e Competência
O Tribunal, por maioria, resolvendo questão de ordem suscitada em petição, firmou
sua competência para julgar ação por ato

de improbidade administrativa ajuizada contra atual Ministro do STF, à época
Advogado-Geral da União, e outros, na
qual se lhe imputam a suposta prática dos
crimes previstos nos artigos 11, I e II, e
12, III, da Lei 8.429/92. Reportando-se à
orientação fixada pela Corte na Rcl 2138/
DF (pendente de publicação), entendeu-se
que distribuir competência para juiz de 1º
grau para julgamento de ministro da Corte quebraria o sistema judiciário como um
todo. Os Ministros Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello fizeram
ressalvas. Vencido, no ponto, o Min. Marco Aurélio, relator, que, na linha de seu
voto na citada reclamação, e salientando
estar definida a competência do Supremo
de forma exaustiva na Constituição (art.
102), considerava ser do juízo da 9ª Vara
da Seção Judiciária do Distrito Federal a
competência para o processamento e julgamento da ação. Em seguida, o Tribunal,
por maioria, determinou o arquivamento
da petição, em relação ao referido Ministro desta Corte, haja vista o fato de ele não
mais ocupar o cargo de Advogado-Geral
da União, e a descida dos autos ao mencionado juízo de 1ª instância, relativamente aos demais acusados. Vencido, também
nessa parte, o Min. Marco Aurélio que,
asseverando tratar-se de ação de natureza
cível, tendo em conta a ressalva contida no
art. 37, § 4º, da CF, e reconhecendo a independência das esferas cível, penal e administrativa, não extinguia o feito quanto ao
Ministro do STF. (Grifei)

Nos dois casos, o Supremo reconheceu a
sua competência originária para processar e
julgar as ações de improbidade, mas os motivos foram diferentes. No caso do Ministro
Gilmar Mendes, conforme antes destacado,
enfatizou-se que a atribuição de competência
para o juiz de 1º grau processar e julgar ministro do órgão de cúpula do Judiciário romperia
e inverteria o sistema judiciário.
Já no caso da Reclamação 2138, o principal motivo para excluir a competência do juízo
federal de 1º grau foi o de que a competência
para julgar ministro de estado e chefe de missão diplomática de caráter permanente pela
prática de crime de responsabilidade é do Su125
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premo Tribunal Federal, competência que se
estenderia quando indevidamente acionado o
titular da prerrogativa pela prática de improbidade administrativa.
A partir dessas decisões, os outros órgãos do
Poder Judiciário começaram a inovar na definição da competência para processar e julgar ação
de improbidade em face de outras autoridades
que detém foro privilegiado em matéria criminal. Cita-se, como exemplo, a decisão tomada
pelo Superior Tribunal de Justiça, da qual se faz
a transcrição da ementa:
Processo Rcl 2790 / SC
RECLAMAÇÃO
2008/0076889-9 Relator(a) Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124)
Órgão Julgador CE – CORTE ESPECIAL
Data do Julgamento 02/12/2009 Data da
Publicação/Fonte DJe 04/03/2010
RIP vol. 60 p. 286
Ementa
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA
GOVERNADOR
DE ESTADO. DUPLO REGIME SANCIONATÓRIO DOS AGENTES POLÍTICOS: LEGITIMIDADE. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: RECONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO.
1. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em
regime especial pelo Senado Federal (art.
86), não há norma constitucional alguma
que imunize os agentes políticos, sujeitos
a crime de responsabilidade, de qualquer
das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4.º. Seria incompatível
com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional que impusesse
imunidade dessa natureza. 2. Por decisão
de 13 de março de 2008, a Suprema Corte,
com apenas um voto contrário, declarou
que “compete ao Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade contra
seus membros” (QO na Pet. 3.211-0, Min.
Menezes Direito, DJ 27.06.2008). Considerou, para tanto, que a prerrogativa de
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foro, em casos tais, decorre diretamente do
sistema de competências estabelecido na
Constituição, que assegura a seus Ministros
foro por prerrogativa de função, tanto em
crimes comuns, na própria Corte, quanto
em crimes de responsabilidade, no Senado Federal. Por isso, “seria absurdo ou o
máximo do contra-senso conceber que ordem jurídica permita que Ministro possa
ser julgado por outro órgão em ação diversa, mas entre cujas sanções está também a
perda do cargo. Isto seria a desestruturação
de todo o sistema que fundamenta a distribuição da competência” (voto do Min.
Cezar Peluso). 3. Esses mesmos fundamentos de natureza sistemática autorizam a concluir, por imposição lógica de
coerência interpretativa, que norma infraconstitucional não pode atribuir a juiz
de primeiro grau o julgamento de ação de
improbidade administrativa, com possível
aplicação da pena de perda do cargo, contra Governador do Estado, que, a exemplo
dos Ministros do STF, também tem assegurado foro por prerrogativa de função,
tanto em crimes comuns (perante o STJ),
quanto em crimes de responsabilidade
(perante a respectiva Assembléia Legislativa). É de se reconhecer que, por inafastável simetria com o que ocorre em relação
aos crimes comuns (CF, art.105, I, a), há,
em casos tais, competência implícita complementar do Superior Tribunal de Justiça. 4. Reclamação procedente, em parte.
Acórdão Vistos e relatados estes autos em
que são partes as acima indicadas, decide
a Egrégia CORTE ESPECIAL do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, julgar procedente em parte a reclamação, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os
Srs. Ministros Castro Meira, Nilson Naves,
Fernando Gonçalves, Felix Fischer, Aldir
Passarinho Junior,Hamilton Carvalhido,
Eliana Calmon, Laurita Vaz, Luiz Fux e
João Otávio de Noronha votaram com o
Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor
Rocha e Gilson Dipp e, ocasionalmente,
os Srs. Ministros Francisco Falcão e Nancy
Andrighi. O Sr. Ministro Gilson Dipp
foi substituído pelo Sr. Ministro Castro
Meira. Sustentou oralmente, pelo reclamante, o Dr. Ronei Danielli.
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O certo é que tal decisão acabou por inovar
ainda mais a linha de ampliação de competência
constitucional por prerrogativa de função. Com
efeito, a fundamentação desenvolvida pelo STF,
nos precedentes antes citados, traz argumentações
que não poderiam ser aplicadas no caso dos governadores, e muito menos nos casos dos prefeitos.
Não se aplica o argumento de quebra do sistema de organização hierárquica do Judiciário
(utilizado pelo STF no caso Gilmar Mendes),
pois é óbvio que o governador não integra a estrutura do Judiciário. E também não se aplica
a extensão da competência para julgar crime de
responsabilidade (argumento utilizado na Reclamação 2138), pois não compete ao Superior
Tribunal de Justiça julgar os governadores por
crime de responsabilidade.
Preocupa, tendo em vista o controle de práticas ímprobas, essa tendência de se interpretar
dispositivos constitucionais fixadores de competência de forma a se ampliar a competência
originária dos Tribunais, esvaziando a competência dos juízos de 1º grau.
Tal preocupação se justifica, não pelo fato
de que os tribunais possam ter conduta mais
benevolente com os agentes ímprobos, mesmo
porque a palavra final será dada pelos órgãos de
cúpula, mediante provocação recursal, mas pelo
aspecto de capacidade de processamento originário de ações de improbidade,
Explica-se: é notório que as demandas de
improbidade envolvem não apenas matéria de
direito, mas também aspectos fáticos, que muitas vezes são altamente complexos, de modo que
a atividade de instrução neste tipo de processo é
intensa e trabalhosa. Também se apresenta evidente que a carga de trabalho dos tribunais se
apresenta saturada há muito tempo. Transferir
essa competência para instruir feitos de complexidade fática aos tribunais provocará ainda
maior acúmulo nos feitos pendentes de apreciação por parte desses tribunais.
A concentração de mais esta atividade originariamente nos tribunais poderá se apresentar altamente danosa ao princípio da razoável
duração do processo. De modo que o mais
adequado, numa distribuição racional de trabalho, é que os tribunais continuem com a in-

cumbência de revisão das decisões, mantendo
os juízos monocráticos com atividade de preparação e julgamento inicial.
De toda maneira, mesmo que se defina de
forma adversa a que se ora defende, a segurança
jurídica impõe que se resolva de forma objetiva e
racional a questão relativa ao juízo natural originário no caso de improbidade administrativa atribuída a agente que tenha prerrogativa de foro.

5 Conclusão
Os pontos antes expostos permitem que se
faça a exposição de algumas conclusões que serão indicadas na sequência.
Prevalece o entendimento de que a ação de
improbidade administrativa tem natureza não
penal, mesmo que a procedência do pedido possa gerar consequências gravosas.
Há divergência doutrinária quanto à natureza dos crimes de responsabilidade. Parcela
aponta que tal natureza se situa no plano político-constitucional. Por outro lado, existe um segundo entendimento que sustenta que os crimes
de responsabilidade têm natureza criminal.
Ao definir sobre a competência para legislar sobre matéria de crime de responsabilidade,
o Supremo Tribunal Federal acabou definindo
que a competência seria privativa da União, deixando claro que teria natureza penal.
Posteriormente, ao examinar se os agentes políticos que respondem por crime de responsabilidade poderiam ser responsabilizados
cumulativamente pela prática de improbidade
administrativa, o STF acabou definindo pela
natureza político-administrativa dos crimes de
responsabilidade.
O Supremo Tribunal Federal, em decisões
relativamente recentes, com base na natureza de
infração político-administrativa dos denominados crimes de responsabilidade, manifestou-se
pela impossibilidade de que agentes políticos que
são sujeitos ativos de crime de responsabilidade
possam vir a ser responsabilizados cumulativamente por ato de improbidade administrativa.
O Supremo Tribunal Federal historicamente
tinha posição firme no sentido de que a competência originária dele, por qualificar-se como um
complexo de atribuições jurisdicionais de extração
127
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essencialmente constitucional — e ante o regime
de direito estrito a que se acha submetida — não
comporta interpretação extensiva. E assim não admitia a extensão da competência dele para julgar
ações cíveis em face de pessoas que tenham prerrogativa de foro em matéria criminal.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar mais
recentemente alguns casos levados a sua apreciação modificou a linha até então adotada, fixando
a possibilidade de ampliação da sua competência
constitucional para julgamento de ações de improbidades envolvendo autoridades que tenham
prerrogativa de foro em matéria criminal.
A partir dessas decisões, outros órgãos do
Poder Judiciário começaram a inovar na definição da competência para processar e julgar ação
de improbidade em face de outras autoridades
que detém foro privilegiado em matéria criminal, inclusive adotando argumentos distintos
dos empregados pela Suprema Corte.
A ampliação da competência originária dos
tribunais para processar e julgar ações que envolvem normalmente matéria fática complexa,
que estão a exigir intensa atividade instrutória,
poderá agravar o acúmulo de processos nos
referidos tribunais, prejudicando ainda mais a
observância do princípio constitucional da razoável duração do processo.
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O contingenciamento com vista ao princípio
da eficiência da administração pública
Juiz federal João Bosco Costa Soares da Silva

O Tribunal de Contas da União, através do
acórdão sob n. 1.188/2007-Plenário1, inserto nos
autos do processo 012.667/2006-4, entabulou
preocupante diagnóstico acerca de obras inacabadas realizadas com recursos da União.
O referido acórdão conceitua o fenômeno
do contingenciamento como sendo o procedimento utilizado pelo Poder Executivo que consiste no retardamento e, não raro, na inexecução de parte da programação de despesa da Lei
Orçamentária Anual.
Nesse relatório consta, em síntese, que o que
aflige quanto às obras iniciadas e interrompidas é
que a sociedade é penalizada duplamente, ou seja,
é privada do benefício que o empreendimento viria a gerar e, do mesmo modo, ocasiona prejuízos
ao erário em virtude de dispêndio de recursos mal
utilizados. Como exemplo de obras inacabadas o
relatório/TCU cita o caso de obras do tempo do
Império que ainda não foram concluídas, como,
por exemplo, a Ferrovia Transnordestina.
No mesmo passo, o relatório do TCU chama a atenção para o fato de que “Os prejuízos
decorrentes da interrupção de uma obra compreendem, além dos valores já aplicados em sua
execução, outros que são de difícil mensuração.
Uma obra não concluída no tempo certo impede a realização dos benefícios que a sua utilização geraria à sociedade caso tivesse alcançado a
funcionalidade, mensurados pela taxa social de
retorno. Há ainda o custo associado ao desgaste das obras que permanecem por muito tempo
sem execução, com suas estruturas sob a ação de
intempéries. Em alguns casos, a obra não pode
ser retomada sem intervenções para recuperar
os estragos decorrentes do abandono, e tais medidas envolvem custos adicionais incorporados
ao valor total da obra.”
1

Acórdão TCU 1188/2007 – Plenário. Referente ao
Processo n. 012.667/2006-4. Relator Valmir Campelo.

Um dos motivos preponderantes que contribui para a ocorrência das obras inacabadas,
segundo o TCU, é o “Fluxo Orçamentário/Financeiro”. O relatório avança para dizer que a
maioria das razões que conduzem à existência
de obras inacabadas dentro da Administração
Federal pode ser evitada ou minimizada.
Assevera o TCU que, com a finalidade de
obter superávites primários e atingir metas fiscais, o Poder Executivo utiliza, largamente, a
figura do contingenciamento e ocasiona uma
reprogramação orçamentária que tem como
principal prejuízo a perda da transparência das
ações governamentais, pois o que é planejado e
tido como prioritário nem sempre tem condições de se concretizar.
Ressalva que apenas as despesas discricionárias são atingidas pelo contingenciamento. As
despesas com pessoal, serviços da dívida, créditos extraordinários, dentre outras, são obrigatórias e não podem sofrer limitação de empenho e
pagamento. As obras fazem parte das despesas
discricionárias, estando sujeitas à contenção nos
valores empenhados e nos créditos disponibilizados para pagamento.
O TCU chega a afirmar que as consequências do contingenciamento de recursos para
obras são desastrosas.
Pois bem, nesse contexto, importante indagar sobre essa figura do contingenciamento,
que tem afetado, como aponta o TCU, sensivelmente, o andamento de diversas obras públicas pelo país afora, ora retardando a execução, ora impedindo a sua conclusão, revelando
uma total falta de planejamento e controle do
Poder Executivo no tocante ao uso de recursos
necessários à consecução das políticas públicas.
A nação brasileira, cumpre avisar, tem suportado um elevado custo não só financeiro, como
também e sobretudo, social, em razão da figura
do contingenciamento.
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Salta aos olhos, de plano, que o aspecto central da questão começa pela violação ao princípio da eficiência pelo Poder Executivo, no que
toca aos gastos públicos, que, segundo Diógenes
Gasparini2, “impõe à Administração Pública direta e indireta a obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento”.
Ora, essa violação ao princípio da eficiência
pela Administração Pública, no que concerne
à Lei Orçamentária Anual, que se perfaz através do contingenciamento despido de critério e
exercido de forma indiscriminada, irradia efeitos negativos para a consecução de inúmeros direitos fundamentais sociais, cumprindo indagar
sobre a sua constitucionalidade.
A figura do contingenciamento, pois, não
poderia abarcar obras públicas, em andamento,
que digam respeito ao “mínimo existencial” assegurado pelo texto constitucional.
Sabe-se, com amparo na melhor doutrina,
que o mínimo existencial é formado pelas condições materiais básicas para a existência, correspondendo a uma fração nuclear da dignidade
da pessoa humana, à qual se deve reconhecer a
eficácia jurídica positiva ou simétrica, passível,
portanto, de controle judicial.
Inconcebível, pois, em um Estado Social, que
obras públicas que digam respeito à concretude
do acesso ao saneamento básico, ensino público
fundamental, habitação de interesse social, bem
ainda outras que estejam compreendidas no núcleo do mínimo existencial e que se entrelaçam
com a proteção da dignidade da pessoa humana,
sofram os reveses do contingenciamento, que,
não raro, prestigia mais os critérios políticos e
até eleitoreiros na destinação das verbas públicas do que as prioridades constitucionais.
Não se pode esquecer que um dos objetivos
primordiais de uma Constituição democrática
é o comprometimento com o “consenso mínimo”, isto é, decisões políticas fundamentais insertas na própria Constituição e que visam assegurar um mínimo de direitos aos indivíduos,
que são colocados pelo poder constituinte ori-

ginário fora do alcance da deliberação política e
das maiorias.
A consequência da inobservância, pelo Poder Executivo, das decisões políticas fundamentais respeitantes ao consenso mínimo, albergadas na Constituição, é a possibilidade de controle
judicial, à proporção que, não raro, essa violação
vai de encontro a direitos subjetivos, ainda que
de forma difusa ou coletiva.
Não há que se falar, no caso em tela, da reserva
do possível jurídica, tendo em vista que, no caso do
contingenciamento, há previsão orçamentária.
Do mesmo modo, não se pode falar da reserva do possível fática, que pressupõe exaustão
dos recursos disponíveis, tendo em vista que as
obras públicas que visam materializar o mínimo
existencial atendem uma prioridade axiológica e
política estabelecida na própria Constituição.
Em resumo e, em tal contexto, o contingenciamento sobre obras públicas em andamento e
que vá de encontro ao mínimo existencial é sindicável pelo Poder Judiciário.
Dessa maneira, a deliberação política, no
que toca ao princípio da dignidade da pessoa
humana, somente pode se dar na zona exógena do mínimo existencial, dependendo da
concepção filosófica e ideológica dos governos
que vem e que se vão.
Neste particular, Ana Paula de Barcellos3,
registra que “(...) Recorra-se aqui a uma imagem capaz de ilustrar o que se afirma: a de
dois círculos concêntricos. O círculo interior
cuida afinal do mínimo de dignidade, decisão
fundamental do poder constituinte originário
que qualquer maioria terá de respeitar e que,
afinal, representa o efeito concreto mínimo
pretendido pela norma e exigível. O espaço
entre o círculo interno e o externo será ocupado pela deliberação política, a quem caberá,
para além do mínimo existencial, desenvolver
a concepção de dignidade prevalente em cada
momento histórico, de acordo com as escolhas específicas do povo”.
3

2
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GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 13ª
ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 21.

BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos
princípios constitucionais: O princípio da dignidade da
pessoa humana. 2ª ed. amplamente revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 282.
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Destarte, só para exemplificar, contingenciar
verbas predestinadas ao saneamento básico, afetando o andamento de obras públicas nesse setor,
afigura-se como ato passível de controle judicial,
já que vai de encontro ao mínimo existencial, bem
ainda ao direito fundamental social à saúde e, nesse caso, a transgressão caminha para muito além,
afetando, inclusive, o próprio direito à vida.
Os dados acerca da importância do saneamento básico são públicos e notórios, todavia,
nunca é demais lembrar que 80% (oitenta por
cento) dos leitos hospitalares pátrios são ocupados com pessoas que contraem doenças decorrentes da ausência de saneamento, como, por
exemplo, hepatite A, dengue, cólera, diarréia,
leptospirose, febre tifóide e paratifóide, esquistossomose, infecções intestinais, dentre outras,
que afetam particularmente crianças de até 5
(cinco) anos. Essas doenças são conhecidas no
meio médico como “doenças de pobre” ou “doenças do subdesenvolvimento”.
Impende salientar, outrossim, que, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), a
cada $1 (um dólar) investido em saneamento
básico, poupam-se $5 (cinco dólares) no sistema de saúde curativo.
Deflui-se que seria vantajoso para o país
investir em saneamento básico, não só pelos
aspectos sociais e de saúde pública, mas, também, pelo aspecto econômico, porque pouparia,
preventivamente, bilhões de reais no SUS (Sistema Único de Saúde) e esse excedente poderia
melhorar, não só qualitativamente, como também quantitativamente o exercício desse direito
social tão relevante, sobretudo para os hipossuficientes deste país. Vê-se que a baixa quantidade de investimentos no saneamento básico
se apresenta como uma inversão de prioridades
que custa muito caro à nação, seja pelo aspecto
financeiro, seja pelo social.
Ao enxergar esses dados, não há como negar que o Estado brasileiro funciona sob o cruel
e desumano signo da ineficiência, gerencia mal
o dinheiro público, padece de uma sensível e
visível incapacidade de operacionalizar prestações positivas essenciais ao convívio democrático, que vai desde a elaboração dos projetos de
obras públicas até a sua completa e cabal execu-

ção. Portanto, não se pode duvidar que o Poder
Judiciário tem um importante papel a cumprir
diante desse estado de caos do Poder Executivo,
no que concerne ao implemento das políticas
públicas que resgatem os valores constitucionais
de maior envergadura.
A figura do contingenciamento é um “cheque em branco” que as instituições republicanas
conferem ao Poder Executivo e isso chega a ser,
com a devida vênia, no mínimo, preocupante.
Significa dizer que, ao menos quanto ao mínimo
existencial, é preciso se conscientizar que há coresponsabilidade entre os poderes pela concreção do desiderato constitucional.
Não é possível conceber que o Poder Executivo possa colocar sobre a mesa das barganhas políticas direitos subjetivos essenciais à
dignidade humana.
Difícil falar que o controle judicial, nessa atmosfera, compelindo o Poder Executivo a empenhar verba orçamentária em favor de obras públicas que se refiram ao mínimo existencial, implicaria
em violação ao princípio da separação dos poderes.
Aliás, esse impasse pode ser solucionado, em situações concretas, pela ponderação de valores, pois,
para Ana Paula de Barcellos4, verbis:
Independentemente de um maior aprofundamento sobre os diferentes fundamentos apresentados acima, ou mesmo de
uma decisão lógica por qualquer deles, o
fato é que todos, de alguma forma, justificam a centralidade e a fundamentalidade
de determinadas normas constitucionais,
relacionadas com a dignidade humana
e com os direitos fundamentais, quando
comparadas com outras, justificando teoricamente o parâmetro que se acaba de
propor. Assim, em suma, verificando-se
um conflito que exija ponderação, terão
preferência as normas que atribuam direitos fundamentais ou diretamente resguardem a dignidade humana.

4

BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís Roberto;
PEREIRA, Jane Reis Gonçalves; SARMENTO, Daniel;
NETO, Cláudio Pereira de Souza. A nova interpretação
constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas/Luiz Roberto Barroso (organizador). 3ª
ed. revista. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 111.
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A abordagem do tema em debate não é meramente acadêmica e doutrinária, cabendo lembrar que a jurisprudência tem, paulatinamente,
abraçado esses institutos jurídicos. Aliás, o e.
STJ5, com proficiência, assinalou:
(...) 4. É por esse motivo que, em um primeiro momento, a reserva do possível não
pode ser oposta à efetivação dos Direitos
Fundamentais, já que, quanto a estes, não
cabe ao administrador público preterí-los
em suas escolhas. 5. Com isso, observase que a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não
é resultado de um juízo discricionário
nem pode ser encarada como tema que
depende unicamente da vontade política.
Aqueles direitos que estão intimamente
ligados à dignidade humana não podem
ser limitados em razão da escassez quando
esta é fruto das escolhas do administrador.
Não é por outra razão que se afirma que a
reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial. 6. O mínimo
existencial não se resume ao mínimo vital,
ou seja, o mínimo para se viver. O conteúdo daquilo que seja o mínimo existencial
abrange também as condições socioculturais, que, para além da questão da mera
sobrevivência, asseguram ao indivíduo
um mínimo de inserção na “vida” social
(...) – STJ – RESP 201000486284 – RESP –
RECURSO ESPECIAL – 1185474. Relator
HUMBERTO MARTINS. Órgão Julgador:
Segunda Turma. DJE DATA: 29/04/2010.

Como se divisa, o núcleo que constitui o mínimo existencial é formado, via de regra, pelo
princípio da dignidade da pessoa humana em
consórcio com alguns dos direitos fundamentais
sociais. A importância da afirmação dos direitos
fundamentais sociais, aliás, afigura-se incontestável, porquanto uma Constituição não pode ser
somente uma carta de boas intenções, sob pena
de render ensejo, na esteira da melhor doutrina,
a uma censurável “insinceridade normativa”.
Os direitos sociais visam, como se sabe,
dentre outras coisas, corrigir distorções na re5

132

Acórdão do STJ. STJ – RESP 201000486284. Relator
Humberto Martins. Segunda Turma. DJE. 29/04/2010.

alidade fática, em favor dos menos favorecidos,
sobretudo diante de contextos marcados por
acentuadas desigualdades entre as classes.
É da essência do constitucionalismo social
que a felicidade dos homens não se alcança apenas
contra o Estado, mas, sobretudo, pelo Estado6.
Além disso, a afirmação de direitos sociais
não perfaz somente a concretização dos ideais
socialistas de minimizar a desigualdade material
entre os homens, pois, mais que isso, cumpre
também o papel de consolidar a estabilidade e
a paz social. Neste sentido, leciona Paulo Bonavidades que: “Há no quadro do pluralismo
democrático uma segunda concepção de Estado social que faz da igualdade e da justiça social
postulados de criação e sustentação de um modelo deveras humano de convivência, assentado
sobre conquistas básicas e reais no terreno da
educação, da saúde etc. (...), para fazer da união
do trabalho com o capital o alicerce de todas as
instituições, o cimento de todos os interesses
e de todas as liberdades públicas num regime
constitucional de consenso, reconciliação e quebrantamento de antagonismos sociais, um regime que faça portanto a paz social prosperar e a
estabilidade reinar no universo de conflitos, até
ontem aparentemente inarredáveis fora das soluções ditatoriais e revolucionárias”.
Para Norberto Bobbio7, não basta a ‘liberdade
de’, sendo indispensável a ‘liberdade para’, que define como sendo aquela que “atribui ao indivíduo não
apenas a faculdade, mas também o poder para fazer.
Se houvesse apenas as liberdades negativas, todos
seriam igualmente livres, mas nem todos teriam
igual poder. Para equiparar os indivíduos, quando
os reconhecemos como pessoas sociais também no
poder, é preciso que sejam reconhecidos outros direitos, tais como os direitos sociais, os quais devem
colocar cada indivíduo em condições de ter o poder
Revista Justiça e Cidadania. Artigo: “Dos Direitos Sociais na Constituição do Brasil”. Autor: Carlos Velloso,
Ministro do STF. Janeiro 2010. p. 23.
7
BOBBIO, Noberto, 1909. Teoria geral da política: a
filosofia política e as lições dos clássicos/Noberto Bobbio; organizado por Michelangelo Bovero; tradução
Daniela Beccaccia Versiani. – Rio de Janeiro: Elsevier,
2000. 18ª reimpressão. p. 504.
6
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para fazer aquilo que é livre para fazer. Entende-se
que o reconhecimento desses direitos sociais requer
a intervenção direta do Estado, tanto que são denominados também ‘direitos de prestação’”.
A afirmação do mínimo existencial e dos
direitos fundamentais sociais, de certa maneira, se entrelaça com os fins da própria atividade
jurisdicional, que, por sua vez e, inclusive, fornece subsídios hermenêuticos imprescindíveis
para a boa e correta aplicação do direito a situações concretas que envolvam essas temáticas.
Com efeito, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio
Cruz Arenhart8, quanto aos fins da atividade
jurisdicional, assinalam que: “Se o Estado brasileiro está obrigado, segundo a própria Constituição Federal, a construir uma sociedade
livre, justa e solidária, a erradicar a pobreza e
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e ainda a promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º da CF), os fins da jurisdição
devem refletir essas idéias”.
Tocante à interpretação e aplicação das leis
(hermenêutica) não se pode olvidar, na mesma
linha, da dicção inserta no artigo 5º da Lei de
Introdução ao Código Civil, que dispõe: “Na
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais
a que ela se dirige e às exigências do bem comum.” Sobre esse dispositivo legal, R. Limongi
França9, na obra Hermenêutica Jurídica, faz o
seguinte comentário: “Quanto à expressão fins
sociais, pensamos que aí se pode divisar a adoção do pensamento de Alexandre Álvares, esposado por Beviláqua, segundo a qual ‘a aplicação
da lei seguirá a marcha dos fenômenos sociais,
receberá, continuamente, vida e inspiração do
meio ambiente e poderá produzir a maior soma
possível de energia jurídica’”.
MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de
conhecimento/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart. 3ª ed. rev., atual. e ampl., da 2ª ed.rev., atual.
e ampl. Do livro Manual do processo de conhecimento: a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p.36.
9
FRANÇA, R. Limongi, 1927. Hermenêutica Jurídica/R. Limongi França. 3ª ed. rev. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 42-43.
8

Vale repetir, aplicação da lei seguindo a
marcha dos fenômenos sociais e recebendo vida
e inspiração do meio ambiente, da realidade
social. O direito deve acompanhar a dinâmica
da vida, não podendo ser nem maior, tampouco menor. A jurisprudência pátria, em matéria
do mínimo exigível, tem todo um caminho a ser
percorrido e deve fazê-lo com coragem, perspicácia e, acima de tudo, com o inafastável senso
de compromisso com as futuras gerações.
A própria idéia de democracia é insustentável sem que se afirme ao menos o mínimo existencial. Ana Paula de Barcellos10, dentro desse
espírito, pontua que: “Na verdade, o regime democrático depende de todos os cidadãos terem
assegurado um conjunto mínimo de direitos
que permita sua participação livre e consciente
na formação da vontade majoritária”.
Em resumo, o escopo, pelo Estado brasileiro, consistente em atingir metas fiscais e de
superávit primário, através do contingenciamento, que é uma opção política, não pode sacrificar direitos fundamentais interligados ao
mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Isso não condiz com o espírito de uma
democracia contemporânea, pois condena um
número indeterminado de pessoas a serem
mantidas em um estado de vida subumano, de
completa miserabilidade.
Sendo assim, nenhuma obra pública, em
andamento, que diga respeito ao mínimo existencial pode ser alvo de contingenciamento
pelo Poder Executivo, podendo haver, no caso
de inobservância dessa premissa, controle
judicial que imponha, coativamente, ao Poder Executivo, a obrigatoriedade de respeitar
o direito subjetivo eventualmente atingido,
mediante expedição das notas de empenho.
Há veículos processuais disponibilizados pelo
nosso ordenamento jurídico para judicializar
essas demandas, como, por exemplo, a ação civil pública. Cumpre ao Ministério Público e à
Defensoria Pública atenção a essa desafiadora
ferida aberta na nação.
10

BARCELLOS, Ana Paula de. Op. cit. p. 171.
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Análise econômica e redução da litigiosidade do Poder Público
Juiz federal substituto João César Otoni de Matos

Uma das principais razões da ineficiência do Judiciário no Brasil é, seguramente, a
avassaladora quantidade de demandas submetidas a julgamento.
Ocorre que grande parcela delas refere-se
a temas repetidos, já decididos inúmeras vezes pelos juízes e tribunais. Para solucionar esse
problema, os recentes instrumentos das súmulas vinculantes e da repercussão geral perante o
STF (art. 103-A da CF/88 e art. 543-A do CPC)
e o sistema de julgamento de recursos repetitivos
submetidos ao STJ (art. 543-C do CPC) são importante alavanca. Entretanto, não bastam. Grave
obstáculo ainda a superar é a pouca receptividade
dos órgãos da administração pública aos entendimentos consagrados na jurisprudência.
De fato, é comum aos serviços judiciários
despender parcela considerável do tempo e
energia de trabalho com trâmite de processos
envolvendo temas já por demais discutidos, e
que não mais são objeto de qualquer controvérsia no seio do judiciário — está pacificada a
jurisprudência —, cuja única razão de ser é, em
suma, a insubmissão do Poder Publico à interpretação dada pelo Poder Judiciário.
Com isso, para além de impedir a realização eficaz da pacificação social buscada
através da segurança jurídica, impossível de
ser alcançada sem um procedimento judicial
célere, dá causa a grave desperdício de recursos, pois inevitavelmente consome esforços de
servidores públicos, advogados, membros do
ministério público, juízes.
Tal estado de coisas, porém, não representa
benefício para nenhum dos atores envolvidos.
Nem mesmo para o Estado-Administração, ao
contrário do que se possa pensar.
É que, se os administrados perdem com a demora e a incerteza, também o próprio Estado não
sai ganhando se considerado, apesar do retardo
no pagamento de dívidas já certas, o monstruoso dispêndio de recursos envolvido na manutenção da estrutura de advogados públicos e no
pagamento de honorários advocatícios, custas do

processo, juros de mora, etc. Acresçam-se, ainda,
obviamente, os elevados custos de movimentação
da própria máquina do Poder Judiciário.
Assim é que uma análise do quadro sob
enfoque econômico-financeiro talvez possa
dar maior incentivo ao Poder Público quanto a uma mudança de postura na sua atuação
como litigante em juízo.
Isto porque, computados todos os gastos
mencionados acima e ainda outros indiretos, mas
indispensáveis — papel, transporte, energia, para
citar alguns —, será decerto mais vantajoso centrar esforços e recursos apenas naquelas situações
em que efetivamente se faça necessário encampar
e sustentar a contenda na via judicial.
Poderá com isso, ainda, por termo às ocasiões em que, excessivamente diluído o foco de
sua atuação em razão do elevadíssimo número
de demandas, acaba suportando pesados reveses
derivados de uma defesa judicial deficiente.
Com tal mudança de paradigma, largo
será o passo rumo a um Judiciário mais ágil,
que, aliado a esse Poder Público interessado
em ver reconhecido no contexto mundial o
seu respeito às legítimas expectativas do cidadão relativamente às regras estabelecidas,
contribuirá decisivamente para tornar a nação
em campo fértil para o empreendedorismo e
o investimento produtivo, reconhecidamente
importantes instrumentos para a eliminação
da pobreza e das desigualdades, enfim, para
a realização prática dos mais caros ideais do
Estado Democrático de Direito, cuja busca,
aliás, vem justificando o dispêndio, ano após
ano, de bilhões e bilhões dos escassos fundos
de que dispõe o Estado.

O controle jurisdicional do mérito dos atos administrativos
Juiz federal substituto João Paulo Pirôpo de Abreu

1 Introdução
Temos notado que existem muitas dúvidas
por parte dos operadores do Direito em relação
à possibilidade de o Poder Judiciário avaliar o
mérito dos atos administrativos que tenham resultado do poder discricionário, segundo os critérios da conveniência e oportunidade.
A respeito desse tema, verificamos que a
doutrina e a jurisprudência tradicionalmente
repeliram essa possibilidade, mas já tem havido
uma certa mudança na interpretação do direito
pátrio, de modo que atualmente, em certas circunstâncias, tem-se admitido a interferência do
Poder Judiciário nos atos discricionários, ainda
que sob o protesto de renomados juristas.
A importância do trabalho reside no fato de
que ele serviria de subsídio para delimitar precisamente as hipóteses em que o juiz poderia
avaliar a conveniência e a oportunidade dos atos
discricionários da administração pública.
O trabalho pretende demonstrar que é possível o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito dos
atos discricionários, sem que se possa falar em
violação ao princípio da separação dos poderes.
No transcurso do trabalho, analisaremos os
preceitos legais pertinentes, as decisões majoritárias dos tribunais pátrios e os ensinamentos
doutrinários, buscando fixar os conceitos básicos e as premissas que devem nortear a atividade
judiciária na análise dos atos discricionários.
Temos consciência de que essa questão é
bastante espinhosa, e que o trabalho em tela, pela
sua natureza e amplitude, não terá condições de
exaurir o assunto, de modo a dissipar todas as
controvérsias existentes.

Visando delimitar a definição de ato administrativo, existem duas teorias principais, quais
sejam a teoria subjetiva e a teoria objetiva.
Segundo a teoria subjetiva, seriam atos administrativos aqueles atos jurídicos que fossem
emanados de órgãos administrativos estatais.
Essa teoria mereceu críticas dos doutrinados porque não contemplou os atos administrativos surgidos no âmbito dos Poderes
Judiciário e Legislativo.
Por outro lado, a teoria objetiva buscava
conceituar ato administrativo em razão do regime de direito público que norteia as funções
administrativas.
A doutrina moderna tenta conjugar os elementos de ambas as teorias, de forma a construir um conceito completo de ato administrativo, surgindo concepções mistas.
Dessa forma, podemos lembrar os ensinamentos do Prof. Celso Antônio Bandeira de
Mello, que lecionava:
Já agora, após estes preliminares, é possível
conceituar ato administrativo como: declaração de do Estado (ou de quem lhe faça as vezes
— como, por exemplo, um concessionário de
serviço público), no exercício de prerrogativas
públicas, manifestada mediante providências
jurídicas complementares da lei a título de lhe
dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional.1

No mesmo sentido ainda podemos citar a
Profª. Maria Sylvia Zanella de Pietro:
Com esses elementos, pode-se definir o ato
administrativo como a declaração do Estado
ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da
lei, sob regime jurídico de direito público e
sujeita a controle pelo Poder Judiciário.2

2 Conceito dos atos administrativos e
sua classificação
Inicialmente, devemos perquirir qual o conceito do ato administrativo, tendo em vista que
essa definição influenciará decisivamente no desenvolvimento de nosso trabalho.

Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores,
São Paulo, 1989, p. 231.
2
Direito Administrativo, Editora Atlas S/A, São Paulo,
2004, p. 189.
1
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Fixadas as premissas acerca do conceito
de ato administrativo, passemos a análise de
sua classificação.
Como cediço, existem diversos critérios que
norteiam as classificações dos atos administrativos. No entanto, tendo em vista a finalidade
de nosso trabalho, focaremos na distinção entre
atos vinculados e atos discricionários.
O primeiro é justamente aquele em que a
lei não deixa margem de liberdade para o administrado agir, devendo o mesmo observar
todos os ditames legais.
Já nos atos discricionários, o administrador
poderá, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, escolher qual a melhor
opção adotar para alcançar o interesse público.
Vejamos os ensinamentos do Prof. Celso
Antônio Bandeira de Mello:
Atos vinculados seriam aqueles em que,
por existir prévia e objetiva tipificação legal
do único possível comportamento da Administração em face de situação igualmente
prevista em termos de objetividade absoluta, a Administração, ao expedi-los, não interfere com apreciação subjetiva alguma.
Atos ‘discricionários’, pelo contrário, seriam
os que a Administração pratica com certa
margem de liberdade de avaliação ou decisão
segundo critérios de conveniência e oportunidade formulados por ela mesma, ainda que
adstrita à lei reguladora da expedição deles.3

Em outras hipóteses, o regramento não
atinge todos os aspectos da atuação administrativa; a lei deixa certa margem de
liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções
possíveis, todas válidas perante o direito.
Nesses casos, o poder da Administração
é discricionário, porque a adoção de uma
ou outra solução é feita segundo critérios
de oportunidade, conveniência, justiça,
equidade, próprios da autoridade, porque
não definidos pelo legislador.4

Ora, o ato discricionário é cabível quando
a própria lei expressamente deixa a cargo da
administração a decisão a ser tomada; quando
a lei é omissa; ou quando prevê uma competência administrativa, mas não faz previsão da
conduta a ser adotada.
Isso ocorre porque o legislador não pode
prever todas as situações possíveis de acontecer,
devendo o administrador, quando sobrevier um
fato que não possui previsão legal, ter certa liberdade de adotar o ato administrativo que melhor atenda o interesse público.

3 Controle jurisdicional do mérito do
ato administrativo discricionário

Por seu turno, a Profª. Maria Sylvia Zanella
de Pietro leciona:

Inicialmente, passemos à análise do que seja o
mérito do ato discricionário. Como defende inúmeros, o mérito dos atos administrativos se confunde com a questão da conveniência e oportunidade, tal como ensina o Prof. Seabra Fagundes:

No entanto, esse regramento pode atingir
os vários aspectos de uma atividade determinada; neste caso se diz que o poder
da Administração é vinculado, porque a
lei não deixou opções; ela estabelece que,
diante de determinados requisitos, a Administração deve agir de tal ou qual forma.
Por isso mesmo se diz que, diante de um
poder vinculado, o particular tem um direito subjetivo de exigir da autoridade a edição de determinado ato, sob pena de, não o
fazendo, sujeitar-se à correção judicial.

O mérito se relaciona com a intimidade do
ato administrativo, concerne ao seu valor
intrínseco, à sua valorização sob critérios
comparativos. Ao ângulo do merecimento, não se diz que o ato é ilegal ou legal,
senão que é ou não é o que o que devia ser,
que é bom ou mau, que é pior ou melhor
do que outro. E por isto é que os administrativistas o conceituam, uniformemente,
como o aspecto do ato administrativo,
relativo à conveniência, à oportunidade, à
utilidade intrínseca do ato, à sua justiça, à

3

Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores,
São Paulo, 1989, p. 265/266.

4

Direito Administrativo, Editora Atlas S/A, São Paulo,
2004, p. 205.
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finalidade, aos princípios da boa gestão, à
obtenção dos desígnios genéricos e específicos, inspiradores da atividade estatal.5

Fixadas as premissas básicas, devemos partir para o estudo da possibilidade do controle
jurisdicional do ato administrativo.
Tradicionalmente, a doutrina ensinava que
apenas era possível de controle pelo Poder Judiciário os atos vinculados, pois estavam totalmente adstritos aos ditames legais.
Por outro lado, quanto aos atos discricionários, dizia-se que o Poder Judiciário não poderia
se imiscuir em um papel que era do administrador, sob pena de estar violando o princípio da
separação dos poderes.
É importante mencionarmos as contribuições
trazidas pelo Prof. Ives Gandra da Silva Martins
sobre o princípio da separação dos poderes:
O que Locke e a Inglaterra ofertaram para
o aprofundamento temático de Montesquieu foi a tripartição equilibrada do poder.
Hoje, estamos convencidos — quanto mais
lemos os autores modernos — de que, em
matéria de Direito, pouco se acrescentou
ao que os romanos criaram; e, em matéria
de Filosofia, pouco se acrescentou ao que
os gregos desvendaram. Qualquer filósofo
posterior, como Poíbio, que era também
historiador, passando por Hume, Hobbes,
Locke, Bacon, Maquiavel — historiador,
filósofo, político e sociólogo — Rousseau
e outros, traz pequena contribuição ao
pensamento universal descortinado pelos
gregos. Tenho a impressão de que depois
dos gregos pouca coisa se pôde criar. Criaram-se variações inteligentes, mas o tema
central de Filosofia se encontra na Grécia
e o do Direito em Roma. Ora, com a tripartição equilibrada de poderes de Montesquieu, chega-se à discussão do sistema
de governo, já a esta altura, após a Revolução Francesa, eliminando-se de vez a possibilidade de se discutir a permanência de
monarquias absolutas.6

O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, Editora Saraiva, São Paulo, 1984, p. 131.
6
A Constituição Brasileira de 1988: interpretações, Forense universitária, Rio de Janeiro, 1990, p. 187.
5
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No entanto, aos poucos a doutrina e a jurisprudência, em algumas hipóteses, começaram
admitir a possibilidade do Poder Judiciário interferir também no mérito dos atos discricionários.
E essa intervenção judicial não significa
violação ao princípio da separação dos poderes, até mesmo porque esse não é absoluto,
tendo sido criado, inclusive, para funcionar
como um sistema de pesos e contrapesos, em
que um Poder fiscalizaria e coibiria os atos
ilegítimos do outro Poder.
Na esteira dessa evolução, o Poder Judiciário passou a coibir o desvio de poder cometido
no âmbito dos atos discricionários, de forma a
exigir que o ato administrativo fosse realizado
visando cumprir a finalidade prevista na lei.
Vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
Em que pesem as alegações do Estado do
Rio de Janeiro, afigura-se razoável a concessão das vindicadas medidas liminares,
valendo transcrever a proferida no MS nº
674/00 (fls. 55):
‘’Prestadas as informações, concedo a liminar requerida pois estão presentes o periculum in mora consistente no afastamento
imediato dos servidores que foram postos
em disponibilidade pelo ato atacado, com
substancial perda de suas remunerações, e
a aparência de bom direito decorrente de
ser a digna autoridade impetrada invocada para praticar os atos dele decorrentes
como desvio de poder: declarou a desnecessidade de cargos públicos do setor da
segurança pública com base em disposição
constitucional que visa à redução das despesas de pessoal sem observar a gradação
das medidas que prevêem primeiro a redução de cargos e funções de confiança,
emprestando aos atos atacados nítido caráter disciplinar. Comunique-se.’’
Na hipótese, parecem evidentes a plausibilidade jurídica do direito material discutido na ação mandamental e a existência
do periculum in mora, cujo exame não há
como furtar-se em sede de suspensão de
segurança (SS (AgRg) nº 846, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/96).
É que o nosso ordenamento jurídico agasalha, como garantia dos administrados e como
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decorrência necessária do princípio da legalidade estrita a que se subsume a atividade
administrativa, o princípio da motivação dos
atos administrativos, inclusive os chamados
atos discricionários, cujo caráter não os torna
absolutamente imunes ao controle jurisdicional, porquanto ao Poder Judiciário cumpre o
exame tanto dos motivos que servem de pressuposto ao ato como a sua finalidade.
Com efeito, à análise do conteúdo dos atos
chamados de discricionários não se há de
esquivar o Judiciário, porque somente há
discricionariedade quando a lei dá margem
à formulação de ‘’juízos de oportunidade’’,
fora desta hipótese, qualquer agente público deve obediência à legalidade, como discorre, com acerto, Eros Roberto Grau:
‘’O exercício, pela Administração, da autêntica discricionariedade ¾ formulação de
juízo de oportunidade, que apenas poderá
exercitar quando norma válida a ela atribuir essa faculdade ¾ não está sujeito ao
controle do poder judiciário, salvo quando esse exercício consubstancie desvio ou
abuso de poder ou de finalidade. Daí por
que, embora o controle da discricionariedade apenas se justifique quando tal ocorra, o seu exame, pelo judiciário, sempre se
impõe. Por isso demite-se de seu dever,
afrontando o direito, o juiz que liminarmente recuse o exame de ato discricionário, embora deva, após esse exame, se, em
determinado caso, apurar a inocorrência
de desvio ou abuso de poder ou de finalidade, abster-se de controlar (no sentido de
questionar a sua correção) o ato.’’
Da mesma forma, esse colendo Supremo Tribunal Federal acolheu a tese do
controle judicial dos atos discricionários,
conforme extrai-se das palavras do Ministro Marco Aurélio: ‘’Na dicção sempre
oportuna de Celso Antônio Bandeira de
Mello, mesmo nos atos discricionários
não há margem para que a administração
atue com excessos ou desvios ao decidir,
competindo ao Judiciário a glosa cabível
(Discricionariedade e Controle Judicial).’’
(RE nº 131.661/ES, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ 17/11/95, p. 39209, j. em
26/09/1995, 2ª Turma). (Excerto da decisão proferida pelo Min. Carlos Velloso, no
julgamento da SS 1970 / RJ – Rio de Janeiro, em 22/05/2001)

Outra hipótese que permite o controle jurisdicional dos atos discricionários leva em conta
a teoria dos motivos determinantes, segundo a
qual, quando o administrador explicita o motivo de seu ato, este é vinculante e deve ser observado, sob pena de anulação, mesmo nos atos
discricionários, ou seja, é possível se aferir a
existência e a legitimidade do motivo ensejador
do ato administrativo.
Mais uma vez se faz oportuno colacionarmos
o entendimento da jurisprudência sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.CONSTITUCIONALEADMINISTRATIVO. MILITAR. REMOÇÃO. PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE. TRANSFERÊNCIA
DE LOCAL DE SERVIÇO. DEFERIMENTO.
MORA IMOTIVADA PARA EFETIVAÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF.ACÓRDÃO CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO
83, DA SÚMULA DO STJ.
1. A Administração, ao autorizar a transferência ou a remoção de agente público, vincula-se aos termos do próprio ato,
portanto, submete-se ao controle judicial
a morosidade imotivada para a concretização da movimentação (Teoria dos Motivos Determinantes).
2. Pela Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo está
vinculada à existência e à veracidade dos
motivos apontados como fundamentos
para a sua adoção, a sujeitar o ente público
aos seus termos.
3. No caso, em harmonia com a jurisprudência do STJ, o acórdão recorrido entendeu indevida a desvinculação do procedimento administrativo ao Princípio
da Razoabilidade, portanto considerou o
ato passível ao crivo do Poder Judiciário,
verbis: “a discricionariedade não pode ser
confundida com arbitrariedade, devendo,
assim, todo ato administrativo, mesmo
que discricionário, ser devidamente motivado, conforme os preceitos da Teoria dos
Motivos Determinantes, obedecendo ao
Princípio da Razoabilidade.” (fls. 153).
139

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

4. Pretensão e acórdão a quo, na via especial, firmados em preceito constitucional
elidem o exame do STJ.
5. Acórdão a quo em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal (Enunciado
83 da Súmula do STJ).
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 670453 /
RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Celso
Limongi, j. 18/02/2010)

Outro critério norteador dos atos administrativos são os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, devendo-se afastar os atos
discricionários manifestamente irrazoáveis.
Vejamos o que ensina o Prof. Celso Antônio
Bandeira de Mello:
Enuncia-se com este princípio que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis
do ponto de vista racional, em sintonia com
o senso normal de pessoas equilibradas e
respeitosas das finalidades que presidiram
a outorga da competência exercida. Vale
dizer: pretende-se colocar em claro que não
serão apenas inconvenientes, mas também
ilegítimas — e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis —, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com
desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse
atributos normais de prudência, sensatez e
disposição de acatamento às finalidades da
lei atributiva da discrição manejada.7

Nesse passo, é de bom alvitre trazermos a
lume jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
CONSTANTES DOS AUTOS E DA ANÁLISE PRÉVIA DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO

7
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Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores,
São Paulo, 1989, p. 66.

TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO
GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: DESNECESSIDADE DE EXAME.
ART. 323, PRIMEIRA PARTE, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL
SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Agravo de instrumento contra decisão
que não admitiu recurso extraordinário,
interposto com base no art. 102, inc. III,
alínea a, da Constituição da República.
O recurso inadmitido tem como objeto
o seguinte julgado do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AGENTE DE DISCIPLINA DO DEGASE. AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL. Edital que prevê como
etapa do concurso a avaliação da experiência profissional do candidato, considerando como tal o exercício de atividade equivalente. Cláusula aberta que deve
ser interpretada com razoabilidade, sob
pena de ilegalidade do ato administrativo. Declaração firmada pelo próprio
DEGASE no sentido de que o autor possui a experiência requerida.
Impossibilidade de desconsideração. Direito à contabilização dos pontos e reenquadramento na ordem classificatória
para prosseguimento na fase seguinte do
certame. Ausência de direito subjetivo à
nomeação e posse. Precedentes. Sentença
de improcedência que se reforma. Recurso
parcialmente provido” (fl. 175).
2. A decisão agravada teve como fundamentos para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a circunstância de que a
ofensa à Constituição, se tivesse ocorrido,
seria indireta e a incidência na espécie da
Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal
3. O Agravante alega que o Tribunal a quo
teria afrontado os arts. 2º, 5º, inc. XXXV,
37, caput, da Constituição da República.
Argumenta que “a conduta da Administração Pública coadunou-se ao que determinava o edital do certame, visto que as
funções do cargo de Agente de Disciplina
correspondem, de acordo com o edital, a
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execução de atividades relacionadas à manutenção da ordem, segurança, disciplina e vigilância de pessoas e patrimônio, à
prestação de assistência aos adolescentes e
participação de atividades recreativas e sócio-culturais, à execução de determinações
judiciais e/ou administrativas, serviços de
escolta e acompanhamento, além da condução de veículos automotores” (fl. 10)
Sustenta que, “verificando que o autor não
atendia a um dos requisitos para ingresso
no cargo, não poderia a Administração, sujeita que está ao princípio da legalidade (art.
37, caput, da CFRB), adotar outra conduta
que não deixar de atribuir pontos à demandante na etapa de experiência profissional,
diante da regra prevista no item 2 do Edital
do concurso, sob pena de violar aquele dispositivo constitucional” (fls. 10-11).
Apreciada a matéria trazida na espécie,
DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao Agravante.
5. Em preliminar, é de se ressaltar que, apesar de ter sido a parte agravante intimada
depois de 3.5.2007 e constar no recurso
extraordinário capítulo destacado para
a defesa da repercussão geral da questão
constitucional, não é o caso de se iniciar o
procedimento para a aferição da sua existência, pois, nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – com a redação
determinada pela Emenda Regimental n.
21/2007 -, esse procedimento somente terá
lugar “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”.
Essa é a situação do caso em exame, em
que a análise da existência, ou não, da repercussão geral da questão constitucional
torna-se dispensável, pois há outro fundamento suficiente para a inadmissibilidade
do recurso extraordinário.
6. O Tribunal a quo consignou que:
“A questão controvertida nos presentes autos diz respeito à regra relativa à experiência
profissional inserta no edital do concurso
público promovido pelo DEGASE para provimento de cargos de agente de disciplina.
A elaboração do edital é ato discricionário,
devendo a administração estabelecer as
regras de escolha dos candidatos confor-

me as necessidades do serviço. Contudo, a
despeito da discricionariedade na elaboração de normas, devem elas, como qualquer
outro ato administrativo, estar em conformidade com a Constituição Federal e toda
a legislação infraconstitucional a que se
submete a administração. Esta limitação
está intrinsecamente ligada à finalidade legal de interesse público que se espera e ao
princípio da razoabilidade.
Neste viés, o concurso público, como
processo administrativo, se subsume
aos ditames da Lei nº 9.784/99 (‘Regula
o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal’), que determina a subsunção aos princípios da razoabilidade e da finalidade (art. 2º, caput),
ressaltando a necessidade de ‘adequação
entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público’
(art. 2º, par. único, inc. VI).
Este limite da discricionariedade administrativa torna possível a intervenção do
Poder Judiciário em causas que digam respeito aos concursos públicos todas as vezes
em que for observada eventual violação
dos princípios que regem a administração
pública, em especial o da legalidade, o da
finalidade e o da razoabilidade.
(...)
Dispõe o item 2 do capítulo II do edital
que seria atribuída pontuação ao candidato que apresentasse ‘experiência profissional em atividade equivalente ao cargo
pretendido’ (fl. 19 v.).
Por outro lado, o próprio DEGASE forneceu declaração onde afirmou que o
apelante lhe prestou serviços ‘na função
equivalente ao cargo de agente de disciplina, desde 14/09/1988, preenchendo,
portanto, os requisitos do item 2 do edital
do concurso para preenchimento de vagas
ao cargo de agente de disciplina, realizado
em 1998, no que concerne à experiência
profissional’ (fl. 12).
É razoável que o edital não contenha qualquer enumeração exauriente das atividades que se assemelhem às exercidas pelo
cargo em disputa, por ser impossível ao
empregador confeccionar tal rol. Contu141
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do, ao desconsiderar declaração por ele
mesmo emitida no sentido da disposição
editalícia, desvia-se da razoabilidade a
atuação administrativa” (fls. 180-181).

8. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo
de instrumento (art. 557, caput, do Código
de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Conforme se verifica, o Tribunal de origem decidiu com base nos elementos
fático-probatórios constantes dos autos e
na análise das cláusulas editalícias. Para se
concluir de forma diversa, seria necessário
o reexame das provas contidas nos autos
e do edital do concurso público, já devidamente analisados, o que não viabiliza o
processamento do recurso extraordinário.
Incidem na espécie as Súmulas 279 e 454
do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME PSICOTÉCNICO. CONCURSO PÚBLICO.
NECESSIDADE DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. REEXAME DE PROVAS E DE
CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal
fixou jurisprudência no sentido de que o
exame psicotécnico pode ser estabelecido
para concurso público desde que por lei,
tendo por base critérios objetivos de reconhecido caráter científico, devendo existir,
inclusive, a possibilidade de reexame.

Brasília, 12 de novembro de 2009.
Ministra Cármen Lúcia (STF, AI 770402
/ RJ – Rio de Janeiro, Relatora Ministra
Cármen Lúcia, j. 12/11/2009)

Destarte, mais uma vez, um princípio constitucional serve para balizar o mérito dos atos
administrativos, qual seja, o princípio da moralidade, segundo o qual o agente público deve se
pautar pela probidade e pela boa-fé.
O Prof. Alexandre de Moraes traz importantes lições acerca da matéria:
Pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o
estrito cumprimento da estrita legalidade,
devendo ele, no exercício de sua função
pública, respeitar os princípios éticos de
razoabilidade e justiça, pois a moralidade
constitui, a partir da Constituição de 1988,
pressuposto de validade de todo ato da administração pública.8

Vejamos as decisões do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema:
EMENTA: – Recurso Extraordinário. Mandado de Segurança. Inscrição em Curso de
Formação de Sargento-PM. 2. Acórdão
que manteve decisão concessiva de segurança, afastando exigência administrativa, para inscrição de cabos, que subvertia
o princípio da hierarquia, em relação aos
soldados. 3. Exigência, para a inscrição no
Curso de Formação de Sargento, de mais
de dez anos na Corporação e mais de três
anos na graduação, referentemente aos cabos, e, tão só, de mais de dez anos na Força
Pública, em se tratando de soldados. 4. Limites do poder discricionário. Os atos do
poder público, além de sujeitos aos princípios da legalidade e moralidade, também devem atender a princípio de justiça.
5. Falta de prequestionamento do art. 5º,

Precedentes. 2. Reexame de fatos e provas
e de clausulas editalícias. Inviabilidade do
recurso extraordinário. Súmulas ns. 279 e
454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo
regimental a que se nega provimento” (RE
473.719-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 1.8.2008 – grifos nossos).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
do recurso extraordinário. Súmula n. 279
do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI
720.769-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 17.10.2008).
7. Nada há, pois, a prover quanto às alegações do Agravante.
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Direito Constitucional, Editora Atlas S/A, São Paulo,
2004, p. 315.
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LXIX, da Constituição. Súmula 282 e 356.
Hipótese, ademais, não discutida à vista da
regra maior em apreço. 6. Recurso especial
não conhecido. 7. Recurso extraordinário a
que se nega conhecimento. (STF, RE173820
/ DF – Distrito Federal, Relator Ministro Néri
da Silveira, j. 18/06/1996)

4 Reserva do possível x mínimo
existencial
Uma questão bastante interessante referente
a esse tema é o princípio da reserva do possível,
construída pela doutrina alemã e defendida pelo
Poder Público, segundo o qual o administrador só
poderia efetivar direitos na medida em que houvesse previsão orçamentária para tal desiderato.
Embora essa tese tenha merecido acolhida
pela jurisprudência pátria, em determinadas hipóteses é possível contrapor-se a ela através do
princípio do mínimo existencial, que garante
que o Estado deve promover a dignidade humana, conferindo condições mínimas para que a
pessoa viva dignamente.
Essa controvérsia foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, e na oposição dos referidos
princípios prevaleceu o do mínimo existencial,
como podemos verificar a seguir, merecendo
transcrição na sua integralidade pela brilhante
decisão do Ministro Celso de Mello:
INFORMATIVO Nº 520
PROCESSO AI – 677274 Educação Infantil – Obrigação Constitucional do Município (Transcrições) AI 677274/SP*
RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO
EMENTA: CRIANÇA DE ATÉ CINCO
ANOS DE IDADE. ATENDIMENTO
EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV,
NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº
53/2006). COMPREENSÃO GLOBAL
DO DIREITO CONSTITUCIONAL À
EDUCAÇÃO. DEVER JURÍDICO CUJA
EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER
PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º). AGRAVO
IMPROVIDO. – A educação infantil representa prerrogativa constitucional in-

disponível, que, deferida às crianças, a
estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira
etapa do processo de educação básica, o
atendimento em creche e o acesso à préescola (CF, art. 208, IV). – Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe, ao
Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil,
a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças até
5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208,
IV), o efetivo acesso e atendimento em
creches e unidades de pré-escola, sob
pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação
estatal que lhe impôs o próprio texto da
Constituição Federal. – A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe,
em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a
razões de puro pragmatismo governamental. – Os Municípios — que atuarão,
prioritariamente, no ensino fundamental
e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º)
— não poderão demitir-se do mandato
constitucional, juridicamente vinculante,
que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV,
da Lei Fundamental da República, e que
representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos
entes municipais, cujas opções, tratandose do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser
exercidas de modo a comprometer, com
apoio em juízo de simples conveniência
ou de mera oportunidade, a eficácia desse
direito básico de índole social. - Embora
inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a
prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em
bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas
definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os
órgãos estatais competentes, por descum143
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prirem os encargos político-jurídicos que
sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, com a sua
omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de
estatura constitucional. A questão pertinente à “reserva do possível”. Doutrina.
DECISÃO: O recurso extraordinário a
que se refere o presente agravo de instrumento foi interposto contra acórdão, que,
confirmado, em sede de embargos de declaração (fls. 22/24) pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, está assim
ementado (fls. 09): “Apelação em ação de
obrigação de fazer, objetivando a reforma
da sentença que julgou o feito extinto sem
exame do mérito, nos termos do artigo
267, inciso VI, do CPC – Alegação de que
existiu ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto há previsão legal e constitucional para a matrícula
de menores em rede municipal de educação infantil – Recurso provido e extinção
afastada – Ação Civil Pública Julgada
procedente, nos termos do artigo 515, parágrafo 3º, do CPC – Inteligência dos artigos 54, IV, e 208, III, ambos do ECA e
211, § 2º, da CF.” (grifei) A parte ora
agravante sustenta que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária teria transgredido preceitos inscritos na
Constituição da República. O exame desta causa, considerada a jurisprudência
que o Supremo Tribunal Federal firmou
na matéria ora em análise (AI 474.444AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –
RE 410.715-AgR/SP, Rel. Min. CELSO
DE MELLO - RE 436.996-AgR/SP, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, v.g.), convence-me da inteira correção dos fundamentos que apóiam e dão consistência ao
acórdão emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que o
direito à educação – que representa prerrogativa constitucional deferida a todos
(CF, art. 205), notadamente às crianças
(CF, arts. 208, IV, e 227, “caput”) – qualifica-se como um dos direitos sociais mais
expressivos, subsumindo-se à noção dos
direitos de segunda geração (RTJ 164/158161), cujo adimplemento impõe, ao Poder Público, a satisfação de um dever de
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prestação positiva, consistente num “facere”, pois o Estado dele só se desincumbirá criando condições objetivas que propiciem, aos titulares desse mesmo direito,
o acesso pleno ao sistema educacional,
inclusive ao atendimento, em creche e
pré-escola, “às crianças até 5 (cinco) anos
de idade” (CF, art. 208, IV, na redação
dada pela EC nº 53/2006). O eminente
PINTO FERREIRA (“Educação e Constituinte”, “in” Revista de Informação Legislativa, vol. 92, p. 171/173), ao analisar
esse tema, expende magistério irrepreensível: “O Direito à educação surgiu recentemente nos textos constitucionais. Os
títulos sobre ordem econômica e social,
educação e cultura revelam a tendência
das Constituições em favor de um Estado
social. Esta clara opção constitucional faz
deste ordenamento econômico e cultural
um dos mais importantes títulos das novas Constituições, assinalando o advento
de um novo modelo de Estado, tendo
como valor-fim a justiça social e a cultura, numa democracia pluralista exigida
pela sociedade de massas do século XX.”
(grifei) Para CELSO LAFER (“A Reconstrução dos Direitos Humanos”, p. 127 e
130/131, 1988, Companhia de Letras),
que também exterioriza a sua preocupação acadêmica sobre o tema, o direito à
educação – que se mostra redutível à noção dos direitos de segunda geração – exprime, de um lado, no plano do sistema
jurídico-normativo, a exigência de solidariedade social, e pressupõe, de outro, a
asserção de que a dignidade humana, enquanto valor impregnado de centralidade
em nosso ordenamento político, só se
afirmará com a expansão das liberdades
públicas, quaisquer que sejam as dimensões em que estas se projetem: “(...) É por
essa razão que os assim chamados direitos de segunda geração, previstos pelo
‘welfare state’, são direitos de crédito do
indivíduo em relação à coletividade. Tais
direitos – como o direito ao trabalho, à
saúde, à educação – têm como sujeito
passivo o Estado porque, na interação entre governantes e governados, foi a coletividade que assumiu a responsabilidade
de atendê-los. O titular desse direito, no
entanto, continua sendo, como nos direi-
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tos de primeira geração, o homem na sua
individualidade. Daí a complementaridade, na perspectiva ‘ex parte populi’, entre
os direitos de primeira e de segunda geração, pois estes últimos buscam assegurar
as condições para o pleno exercício dos
primeiros, eliminando ou atenuando os
impedimentos ao pleno uso das capacidades humanas. Por isso, os direitos de
crédito, denominados direitos econômico-sociais e culturais, podem ser encarados como direitos que tornam reais direitos formais: procuraram garantir a todos
o acesso aos meios de vida e de trabalho
num sentido amplo (...).” (grifei) O alto
significado social e o irrecusável valor
constitucional de que se reveste o direito
à educação infantil – ainda mais se considerado em face do dever que incumbe, ao
Poder Público, de torná-lo real, mediante
concreta efetivação da garantia de atendimento, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco anos de idade (CF, art.
208, IV) – não podem ser menosprezados
pelo Estado, “obrigado a proporcionar a
concretização da educação infantil em
sua área de competência” (WILSON DONIZETI LIBERATI, “Conteúdo Material
do Direito à Educação Escolar”, “in” “Direito à Educação: Uma Questão de Justiça”, p. 236/238, item n. 3.5, 2004, Malheiros), sob pena de grave e injusta frustração de um inafastável compromisso
constitucional, que tem, no aparelho estatal, o seu precípuo destinatário. Cabe
referir, neste ponto, a observação de PINTO FERREIRA (“Educação e Constituinte” “in” Revista de Informação Legislativa, vol. 92, p. 171/173), quando adverte –
considerada a ilusão que o caráter meramente retórico das proclamações constitucionais muitas vezes encerra – sobre a
necessidade de se conferir efetiva concretização a esse direito essencial, cuja eficácia não pode ser comprometida pela inação do Poder Público: “O direito à educação necessita ter eficácia. Sendo considerado como um direito público subjetivo
do particular, ele consiste na faculdade
que tem o particular de exigir do Estado o
cumprimento de determinadas prestações. Para que fosse cumprido o direito à
educação, seria necessário que ele fosse

dotado de eficácia e acionabilidade (...).”
(grifei) O objetivo perseguido pelo legislador constituinte, em tema de educação
infantil, especialmente se reconhecido
que a Lei Fundamental da República delineou, nessa matéria, um nítido programa
a ser implementado mediante adoção de
políticas públicas consequentes e responsáveis – notadamente aquelas que visem a
fazer cessar, em favor da infância carente,
a injusta situação de exclusão social e de
desigual acesso às oportunidades de atendimento em creche e pré-escola -, traduz
meta cuja não-realização qualificar-se-á
como uma censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao
Poder Público. Ao julgar a ADPF 45/DF,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, proferi decisão assim ementada (Informativo/STF
nº 345/2004): “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO
CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS,
ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE
CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR.
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA
CLÁUSULA DA ‘RESERVA DO POSSÍVEL’. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS,
DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO ‘MÍNIMO EXISTENCIAL’.
VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO
DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).” Salientei, então, em tal
decisão, que o Supremo Tribunal Federal,
considerada a dimensão política da jurisdição constitucional outorgada a esta
145
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Corte, não pode demitir-se do gravíssimo
encargo de tornar efetivos os direitos
econômicos, sociais e culturais, que se
identificam - enquanto direitos de segunda geração (como o direito à educação, p.
ex.) - com as liberdades positivas, reais ou
concretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min.
CELSO DE MELLO). É que, se assim não
for, restarão comprometidas a integridade e a eficácia da própria Constituição,
por efeito de violação negativa do estatuto constitucional motivada por inaceitável inércia governamental no adimplemento de prestações positivas impostas
ao Poder Público, consoante já advertiu,
em tema de inconstitucionalidade por
omissão, por mais de uma vez (RTJ
175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE
MELLO), o Supremo Tribunal Federal:
“DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO –
MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO
PODER PÚBLICO. – O desrespeito à
Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia
governamental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age
ou edita normas em desacordo com o que
dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela
se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um facere (atuação
positiva), gera a inconstitucionalidade
por ação. - Se o Estado deixar de adotar as
medidas necessárias à realização concreta
dos preceitos da Constituição, em ordem
a torná-los efetivos, operantes e exequíveis, abstendo-se, em consequência, de
cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação
negativa do texto constitucional. Desse
non facere ou non praestare, resultará a
inconstitucionalidade por omissão, que
pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é
insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. (...) – A omissão do Estado
— que deixa de cumprir, em maior ou em
menor extensão, a imposição ditada pelo
texto constitucional — qualifica-se como
comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, median146

te inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende
direitos que nela se fundam e também
impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos
postulados e princípios da Lei Fundamental.” (RTJ 185/794-796, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, Pleno) É certo – tal
como observei no exame da ADPF 45/
DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Informativo/STF nº 345/2004) — que não se
inclui, ordinariamente, no âmbito das
funções institucionais do Poder Judiciário — e nas desta Suprema Corte, em especial — a atribuição de formular e de
implementar políticas públicas (JOSÉ
CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os
Direitos Fundamentais na Constituição
Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05,
1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse
domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.
Impende assinalar, no entanto, que tal incumbência poderá atribuir-se, embora
excepcionalmente, ao Poder Judiciário,
se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em
caráter mandatório, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a
integridade de direitos individuais e/ou
coletivos impregnados de estatura constitucional, como sucede na espécie ora em
exame. Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo
relevo ao tema pertinente à “reserva do
possível” (STEPHEN HOLMES/CASS R.
SUNSTEIN, “The Cost of Rights”, 1999,
Norton, New York; ANA PAULA DE
BARCELLOS, “A Eficácia Jurídica dos
Princípios Constitucionais”, p. 245/246,
2002, Renovar), notadamente em sede de
efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração
(direitos econômicos, sociais e culturais),
cujo adimplemento, pelo Poder Público,
impõe e exige, deste, prestações estatais
positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. Não se
ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade de seu
processo de concretização - depende, em
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grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo
que, comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no
texto da Carta Política. Não se mostrará
lícito, contudo, ao Poder Público, em tal
hipótese, criar obstáculo artificial que revele — a partir de indevida manipulação
de sua atividade financeira e/ou políticoadministrativa — o ilegítimo, arbitrário e
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e
a preservação, em favor da pessoa e dos
cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, Informativo/
STF nº 345/2004). Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do
possível” — ressalvada a ocorrência de
justo motivo objetivamente aferível —
não pode ser invocada, pelo Estado, com
a finalidade de exonerar-se, dolosamente,
do cumprimento de suas obrigações
constitucionais, notadamente quando,
dessa conduta governamental negativa,
puder resultar nulificação ou, até mesmo,
aniquilação de direitos constitucionais
impregnados de um sentido de essencial
fundamentalidade. Daí a correta observação de REGINA MARIA FONSECA MUNIZ (“O Direito à Educação”, p. 92, item
n. 3, 2002, Renovar), cuja abordagem do
tema – após qualificar a educação como
um dos direitos fundamentais da pessoa
humana – põe em destaque a imprescindibilidade de sua implementação, em ordem a promover o bem-estar social e a
melhoria da qualidade de vida de todos,
notadamente das classes menos favorecidas, assinalando, com particular ênfase, a
propósito de obstáculos governamentais
que possam ser eventualmente opostos
ao adimplemento dessa obrigação constitucional, que “o Estado não pode se furtar de tal dever sob alegação de inviabilidade econômica ou de falta de normas de
regulamentação” (grifei). Tratando-se de
típico direito de prestação positiva, que

se subsume ao conceito de liberdade real
ou concreta, a educação infantil — que
compreende todas as prerrogativas, individuais ou coletivas, referidas na Constituição da República (notadamente em
seu art. 208, IV) — tem por fundamento
regra constitucional cuja densidade normativa não permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, o Poder
Público, especialmente o Município (CF,
art. 211, § 2º), disponha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje
maior grau de liberdade de conformação,
e de cujo exercício possa resultar, paradoxalmente, com base em simples alegação
de mera conveniência e/ou oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial, como adverte, em ponderadas reflexões, a ilustre magistrada MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, em
obra monográfica dedicada ao tema ora
em exame (“A Educação como Direito
Fundamental”, 2003, Lumen Juris). Cabe
referir, ainda, neste ponto, ante a extrema
pertinência de suas observações, a advertência de LUIZA CRISTINA FONSECA
FRISCHEISEN, ilustre Procuradora Regional da República (“Políticas Públicas
– A Responsabilidade do Administrador
e o Ministério Público”, p. 59, 95 e 97,
2000, Max Limonad), cujo magistério, a
propósito da limitada discricionariedade
governamental em tema de concretização
das políticas públicas constitucionais, assinala: “Nesse contexto constitucional,
que implica também na renovação das
práticas políticas, o administrador está
vinculado às políticas públicas estabelecidas na Constituição Federal; a sua omissão é passível de responsabilização e a sua
margem de discricionariedade é mínima,
não contemplando o não fazer. (...) Como
demonstrado no item anterior, o administrador público está vinculado à Constituição e às normas infraconstitucionais
para a implementação das políticas públicas relativas à ordem social constitucional, ou seja, própria à finalidade da mesma: o bem-estar e a justiça social. (...)
Conclui-se, portanto, que o administrador não tem discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e conveniência de implementação de políticas públi147
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cas discriminadas na ordem social constitucional, pois tal restou deliberado pelo
Constituinte e pelo legislador que elaborou as normas de integração. (...) As dúvidas sobre essa margem de discricionariedade devem ser dirimidas pelo Judiciário, cabendo ao Juiz dar sentido concreto
à norma e controlar a legitimidade do ato
administrativo (omissivo ou comissivo),
verificando se o mesmo não contraria sua
finalidade constitucional, no caso, a concretização da ordem social constitucional.” (grifei) Tenho para mim, desse
modo, presente tal contexto, que os Municípios — que atuarão prioritariamente
no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) — não poderão
demitir-se do mandato constitucional,
juridicamente vinculante, que lhes foi
outorgado pelo art. 208, IV, da Constituição, e que representa fator de limitação
da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se de atendimento das
crianças em creche e na pré-escola (CF,
art. 208, IV), não podem ser exercidas de
modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera
oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. Entendo, por isso
mesmo, que se revela inacolhível a pretensão recursal deduzida pelo Município
de São Paulo, notadamente em face da jurisprudência que se formou, no Supremo
Tribunal Federal, sobre a questão ora em
exame (AI 455.802/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – AI 475.571/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO – RE 401.673/SP,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE
410.715-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE
MELLO - RE 411.518-AgR/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO – RE 436.996/SP,
Rel. Min. CELSO DE MELLO). Cumpre
destacar, neste ponto, por oportuno, ante
a inquestionável procedência de suas observações, a decisão proferida pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO (RE
431.773/SP), no sentido de que, “Conforme preceitua o artigo 208, inciso IV, da
Carta Federal, consubstancia dever do
Estado a educação, garantindo o atendimento em creche e pré-escola às crianças
(...). O Estado — União, Estados propria148

mente ditos, ou seja, unidades federadas,
e Municípios — deve aparelhar-se para a
observância irrestrita dos ditames constitucionais, não cabendo tergiversar mediante escusas relacionadas com a deficiência de caixa” (grifei). Isso significa,
portanto, considerada a indiscutível primazia reconhecida aos direitos da criança
e do adolescente (ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN, “O princípio da prioridade absoluta aos direitos da criança e
do adolescente e a discricionariedade administrativa”, “in” RT 749/82-103), que a
ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de educação pública, a
falta de visão política na justa percepção,
pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a educação infantil, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes não podem nem
devem representar obstáculos à execução,
pelo Poder Público, notadamente pelo
Município (CF, art. 211, § 2º), da norma
inscrita no art. 208, IV, da Constituição
da República, que traduz e impõe, ao Estado, um dever inafastável, sob pena de a
ilegitimidade dessa inaceitável omissão
governamental importar em grave vulneração a um direito fundamental da cidadania e que é, no contexto que ora se examina, o direito à educação, cuja amplitude conceitual abrange, na globalidade de
seu alcance, o fornecimento de creches
públicas e de ensino pré-primário “às
crianças até 5 (cinco) anos de idade”
(CF, art. 208, IV, na redação dada pela EC
nº 53/2006). Sendo assim, e pelas razões
expostas, nego provimento ao presente
agravo de instrumento, por revelar-se
evidentemente incabível, na espécie, o recurso extraordinário a que ele se refere.
Publique-se. Brasília, 18 de setembro de
2008 (62º aniversário da promulgação da
Constituição democrática de 1946). Ministro CELSO DE MELLO Relator * decisão pendente de publicação.

I Jornada de Direito Administrativo

5 Conclusão
Diante do exposto anteriormente, e confrontando os ensinamentos da doutrina e o posicionamento da jurisprudência, podemos chegar
à seguinte conclusão:
a) Para a teoria subjetiva, atos administrativos são os atos jurídicos emanados de órgãos
administrativos estatais;
b) por outro lado, a teoria objetiva conceitua
ato administrativo em razão do regime de direito
público que norteia as funções administrativas;
c) a doutrina moderna conjuga os elementos das teorias objetiva e subjetiva, de forma a
construir um conceito completo de ato administrativo, surgindo concepções mistas;
d) existem diversos critérios que norteiam
as classificações dos atos administrativos, sendo que, tendo em vista a finalidade do presente
trabalho, deve-se focar na distinção entre atos
vinculados e atos discricionários;
e) ato vinculado é aquele em que a lei não deixa
margem de liberdade para o administrado agir, devendo o mesmo observar todos os ditames legais;
f) nos atos discricionários, o administrador
poderá, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, escolher qual a melhor
opção adotar para alcançar o interesse público;
g) o ato discricionário é cabível quando
a própria lei expressamente deixa a cargo da
administração a decisão a ser tomada; quando
a lei é omissa; ou quando prevê uma competência administrativa, mas não faz previsão da
conduta a ser adotada;
h) o mérito dos atos administrativos se confunde com a questão da conveniência e oportunidade;
i) tradicionalmente, a doutrina ensinava
que apenas era possível de controle pelo Poder
Judiciário os atos vinculados, pois estavam totalmente adstritos aos ditames legais;
j) dizia-se também que o Poder Judiciário
não poderia se imiscuir em um papel que era
do administrador, sob pena de estar violando o
princípio da separação dos poderes;
k) aos poucos a doutrina e a jurisprudência, em algumas hipóteses, começaram admitir
a possibilidade do Poder Judiciário interferir
também no mérito dos atos discricionários;

l) o Poder Judiciário passou a coibir o desvio
de poder cometido no âmbito dos atos discricionários, de forma a exigir que o ato administrativo fosse realizado visando cumprir a finalidade prevista na lei, bem como que observa-se os
princípios da razoabilidade e moralidade, além
da teoria dos motivos determinantes;
m) o princípio da reserva do possível, construída pela doutrina alemã e defendida pelo Poder Público, segundo o qual o administrador só
poderia efetivar direitos na medida em que houvesse previsão orçamentária para tal desiderato,
é um argumento contra o controle judicial do
mérito dos atos administrativos;
n) entretanto, em determinadas hipóteses é
possível contrapor-se a ela através do princípio
do mínimo existencial, que garante que o Estado
deve promover a dignidade humana, conferindo
condições mínimas para que a pessoa viva dignamente, o que vem merecendo acolhida inclusiva
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
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Legitimidade, legalidade e moralidade administrativa
Juiz federal Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo

No âmbito de tratamento das questões que
envolvem a administração pública legalidade,
legitimidade e moralidade ensejaram noções
que sempre se mantiveram relacionadas e mesmo se confundiram.
Busca-se aqui, partindo-se da noção de
que uma visão legalista, onde na mera legalidade formal se continha a legitimidade do
sistema jurídico restringindo-se igualmente o
âmbito conceitual da moralidade administrativa a uma moralidade fechada de cunho institucional, não mais tem espaço, contribuir com
o esforço de superação.
Diga-se, de logo, que não há espaço para
considerações sistemáticas ou de cunho histórico, senão, na maioria, para as exposições de
constatações que ensejem o questionamento das
relações e influências entre os conceitos de legalidade, legitimidade e moralidade administrativa.
Por certo, a ingerência da democracia
fez emigrar a legitimidade do direito e, conseguintemente, das ações do Estado, da mera
força coativa para a capacidade de aceitação
social do direito posto. Assim sendo, simplesmente vincular o conceito de legitimidade ao
de legalidade formal é negar, de forma inicial
(indevida), a realidade axiológica do direito,
fechando-se o campo de debate.
Desse modo, a legitimidade do agir do estado
não pode compreender somente a regularidade
da investidura do agente estatal, bem como sua
conformidade meramente formal à lei. Impossível deixar de constatar que o direito positivado, como produto cultural que é, nada obstante
conduza carga valorativa presente no corpo social, “alberga uma série de elementos históricos,
circunstanciais, com finalidades concretas, singulares, condicionadas a situações particulares e
pode encarnar somente de forma imperfeita os

valores que colima realizar”1 (SICHES, 1997: 30).
Posto isso, a mais das vezes, nos deparamos com
leis que abrigam interesses de certos ou poucos
indivíduos, em detrimento do geral.
Fica fácil de entender a razão pela qual
a validade do direito, na maioria dos casos e
para manter interesses particulares dos detentores do poder, tem assumido conotação
meramente formal, devendo a norma ter subjacente, unicamente, autoridade competente e
procedimento previsto em lei.
Contudo, como dito, essa visão monolítica que somente considera a fonte e a forma,
extraindo da própria legalidade formal a legitimidade não mais se mantém. Irrepreensível
a colocação de Eros Roberto Grau (GRAU,
1998: 60) de que não é o direito posto (positivado em determinado momento histórico)
que dá legitimidade aos interesses e aspirações sociais, mas o contrário.
Nessa toada, cada vez mais se instala no
setor jurídico a consciência de uma validade
legal material, do que é exemplo a idéia de devido processo legal substancial que exige, no
próprio processo legislativo, não só o atendimento ao aspecto procedimental, mas aos
valores e princípios constitucionais como o
princípio da proporcionalidade e no direito
administrativo, em especial, o princípio da
moralidade com a exigência de probidade no
trato da coisa pública.
Deveras, a aplicação do direito não se esgota na subsunção do fato ao contexto semântico
obtido na fria literalidade da lei, mas, o movimento hermenêutico e de aplicação do direito,
de forma inegável, vem tomando o rumo ditado
1

Tradução livre do original: “(...) alberga uma serie de
elementos históricos, circunstanciales, de finalidades
concretas, singulares, condicionadas a situaciones particulares, y puede encarnar solo imperfectamente los
valores a cuya realizacíon aspira”.
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pelo conjunto dos valores sociais imperantes2.
É na tábua desses valores que deve beber tanto
o legislador quanto o aplicador do direito em
suas respectivas atividades. O agente estatal,
vinculado que está à lei quando age, também
aplica o direito, devendo, igualmente, nessa
atividade, ser informado por esses elementos,
2

O devir histórico veio implementar na contextura positivista uma superação em todos os sentidos “tanto no
âmbito cultural (o cientismo intelectual-positivista de
oitocentos), como no político social (o individualismo
liberal e a pretensão de um direito estatutário-objectivamente formal) e mesmo axiológico jurídico (o consenso fundamental quanto aos valores e fins que o direito, como sistema normativo dogmático, devia servir
e que a normatividade jurídica positiva em si mesma
assimilaria)” (NEVES, 1995: 308).
No campo específico da Ciência do Direito a revolta contra o formalismo positivista fez-se representar por várias
correntes merecendo destaque o movimento do direito
livre, a jurisprudência teleológica, a jurisprudência de
interesses e a jurisprudência de valores, todas tendo “de
comum o repúdio do jurídico intelectualismo dogmático,
formalista e lógico-dedutivo, que podia ter servido um
direito proposto à preservação de um sistema abstracto
(geral e abstracto) de legalidade, e que correspondia às
exigências de uma sociedade liberal estabilizada — a sociedade político-juridicamente institucionalizada pelo
estado de direito de legalidade, com a sua predominante
intenção de segurança jurídica a conseguir pela definição
das condições formais e gerais da acção —, mas que era
incompatível com uma sociedade em profunda transformação político intencional (a preocupação social) e estrutural (a sociedade industrial com a sua complexidade e o
seu aberto dinamismo” (NEVES, 1995: 218) (Sobre cada
corrente cf. NEVES, 1995 e LARENZ, 1997).
Hodiernamente a discussão metodológica da Ciência
do Direito gira em torno da superação de uma juriprudência de interesses que tinha em consideração os
fins empíricos do legislador para uma jurisprudência
de valoração, que veio juntar à atividade judicial significativo elemento subjetivo, agora relativo ao próprio
juiz, isto é, em casos nos quais se acreditava na suficiência da mera subsunção do fato à previsão normativa
previamente interpretada, o que ocorre na verdade é
que “tem lugar uma ordenação valorativa ou se requer
um juízo de valor para qualificar a situação de facto de
determinado modo, em consonância com o indicado
pela previsão normativa” (LARENZ, 1997: 165), ou
seja, sendo os valores um ato de opção pessoal, insusceptíveis de fundamentação racional, em casos deste
jaez, subentra no lugar da valoração do legislador a
valoração pessoal do juiz.

para que possa fazê-lo legitimamente, é dizer: o
seu agir não basta ser legal, mas deve também
ser legítimo em face dos valores que ditarão sua
aceitação ou não.
É tal entendimento, portanto, que surgiu
como a condição de possibilidade do que, já em
1951, Antonio José Brandão (BRANDÃO, 1951:
454) chamou de movimento de moralização do
direito, caracterizado pela submissão da atividade jurídica a preocupações de natureza moral,
sendo nesse contexto que se inicia a formulação
do conceito de moralidade administrativa.
De fato, a noção ética de moralidade (atendimento a valores) impregna-se em todos os campos
do agir humano e em suas formas de organização.
A moralidade, além de princípio ético geral do
agir humano, ganha conotação jurídica quando
transposta em noções, nunca precisas e acabadas,
para o ordenamento positivo no que podemos dizer que o direito é atingido por ela de “fora” e de
forma intestina. Vários institutos de direito refletem noções essencialmente morais, como o abuso
de direito, vedação ao enriquecimento ilícito, a
boa fé, honestidade e quejandos.
De seu lado, constata-se que qualquer noção de administração pública envolve a idéia
de res publica, que pressupõe a idéia de gestão
cujo escopo é o empreendimento de fins também publicamente considerados.3 4 Se assim o
é, como supedita Diogo de Figueiredo Moreira
Neto (MOREIRA NETO, 1998: 9), a definição
do interesse que deve mover tal atividade passa
necessariamente pela axiologia informadora da
legitimidade e da legalidade, consideradas em
suas interferências, sobre o que são imprescindíveis as palavras desse autor:
A captação política dos interessados da sociedade é imediata e define a legitimidade,
enquanto a cristalização jurídica desses
interesses é mediata e define a legalidade.

Sobre os conceitos de administração, para uma visão
histórica cf. CAVALCATI, 1964: 47 et seq), e, para um
conceito mais hodierno, MEDAUAR, 1996: 46 et seq).
4
Hauriou, dissera Antonio José Brandão (BRANDÃO,
1951: 456), costumava afirma que “qualquer ser capaz de
atuar é forçosamente levado a distinguir o bem do mal. Ser
atuante, a Administração pública, não foge a esta regra”.
3
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Historicamente, a legitimidade precedeu a
legalidade e, por vezes, a legitimidade foi
ilegal e a legalidade foi ilegítima, numa evolução secular, ora paralela, ora divergente e
ora convergente, conforme as épocas e as
sociedades, até que se fez sentir uma novíssima necessidade social; a de conciliá-las,
pela submissão de todos os processos políticos ao Direito. Com a consciência desse
fundamental interesse foi possível estruturar-se uma organização política submetida
simultaneamente à lei — o Estado de Direito — e ao interesse social prevalecente — o
Estado Democrático — fundidos no conceito constitucionalizado de Estado Democrático de Direito.
A submissão da ação política ao Direito
trouxe, como imediata consequência, a unificação dos interesses sociais politicamente
definidos e dos interesses sociais juridicamente definidos de nossa sociedade surgindo o conceito de interesse público com
as características que hoje conhecemos:
interesses coletivos gerais que a sociedade
comete ao Estado para que ele os satisfaça,
através de ação jurídica politicamente fundada. (MOREIRA NETO, 1998: 13)

Expõe Eduardo García de Enterría (ENTERRÍA, 1996: 40 et seq), reportando-se a Forsthoff,
que a mera legalidade formal administrativa,
como técnica de garantia da liberdade, consoante concebida no século anterior, não mais
apresenta necessária suficiência, pois pressupõe
a concepção de uma vida social autônoma à administração, inexistente em um estado que se
imiscui em todos os âmbitos da sociedade. Nisso, a simples idéia de que a atividade da administração está vinculada somente pelos meios e
limites formais e não igualmente por seus fins
leva a uma situação de exclusão substancial da
administração do âmbito do direito.
A administração, por conseguinte, repise-se
mais e mais, vem sendo, no seu agir, submetida não
só a regras formais, mas a princípios materiais de
direito, que, antes de normas de direito são normas
de justiça, de conteúdo axiológico e, como também
expõe García de Enterría (ENTERRÍA, 1996: 41):
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(…) han de operar eminentemente, además de en la vitalizacíon y articulacíon
del complejo de disposiciones escritas,
y en su aplicacíon ponderada, allí donde
estas disposiciones precisamente nada
dicem:conceptos jurídicos indeterminados, ceptos normativos, standasds de conducta, discrecionalidad, poderes inherentes, cláusulas generales; estos fenômenos
comunes de la técnica normativa se dan
también y en grado especialmente intenso,
en el ámbito del Derecho administrativo,
donde, además, al quedar confiado em relleno de los mismos o su ejercício (como
en el caso máximo de la discrecionalidad,
y dentro de ella el de los poderes normativos) a la Administracíon en cuanto sujeto,
que, como tal dispone e interfere unilateralmente las esferas jurídicas de los ciudadanos, la exigência de una implantación
de tales fenómenos en la justicia material
se presenta con especial energía.

Noutra ponta, constata-se que o desenvolvimento do conceito de moralidade administrativa
ocorreu tendo como referência a teoria do desvio
de poder, o que fez com que seu atendimento ou
não fosse perceptível na intenção do agente, ou
seja, tanto no desvio de poder quanto na imoralidade “o agente se utiliza de meios lícitos para
atingir finalidades metajurídicas irregulares”
(PIETRO, 1997: 68), com o que se identificava a
imoralidade administrativa a uma das formas de
ilegalidade (PIETRO, 1997: 70).
Se em algum momento da análise do sistema
jurídico nacional tal conclusão foi possível, este
não mais sobrevive com a fundação da ordem
levada a efeito pela Constituição de 1988, pois, o
princípio da moralidade administrativa veio expresso de forma autônoma no artigo 37, que traz
ao seu lado o princípio da legalidade, fato que, de
logo, impede uma identificação ou absorção de
um pelo outro, sob pena de destituir de conteúdo a regra constitucional. Não se tem, por conseguinte, do mesmo modo que a legitimidade, como
considerar procedente espelhar (limitando-o) o
princípio da moralidade na legalidade.
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Portanto, essa superação no que tange a
identificação da legitimidade e da moralidade à
legalidade impõe a não aceitação de uma conceituação de cunho meramente institucional da
moralidade administrativa.
Na origem, Hauriou reconhecia que existia no seio da própria administração um conjunto de regras que formavam uma espécie de
axiologia institucional que não se confundia
com a moral comum.
A partir desse entendimento a doutrina administrativista urdiu o conceito de moralidade administrativa que vem sendo o dominante e que dele
não destoa. Para melhor compreensão, o percurso traçado por Diogo de Figueiredo Moreira Neto
(MOREIRA NETO, 1992: 7-9): partindo do conceito de Hauriou, alerta ele que duas premissas devem
ser trazidas à balha, por primeiro, a distinção bergsoniana entre moral aberta e moral fechada, aquela,
própria da dimensão anímica do indivíduo, que está
em sua consciência a lhe ditar o bem e o mal, esta,
gerada dentro de uma coletividade, dentro de um
grupo, manietada aos fins deste grupo; por segundo, a noção dada por Weber de moral de intenção,
que seria aquela considerada a partir da vontade do
agente, e moral de resultado cuja constatação é feita a partir da objetivação da vontade na ação e seu
resultado, ou seja, na consentaneidade entre a ação
e o fim que lhe informa na origem. A moral administrativa seria fechada e de resultados.
Conseguintemente, a moral administrativa seria aquela própria de uma coletividade institucionalizada, e, assim sendo, organizada em função de determinado fim, daí a funcionalidade de seus agentes;
por outro lado, a moral administrativa se situa não
animicamente na intenção do agente, mas, sendo
uma moral de resultados, na sua conduta objetivamente considerada em face dos fins propostos.
Não cremos, contudo, que o alcance do princípio da moral administrativa deva se resumir na
sua formação no seio da instituição que é administração, em face de seus fins funcionais.
De forma crescente, o que se exige a partir da
idéia de moralidade é justiça e probidade, que não
têm medida somente no espaço interno da administração, desde que legitimidade e legalidade não
se imitam ao seu aspecto formal. Por conseguinte,
não se pode falar de um justo administrativo ou de

um honesto administrativo diferente de um justo
ou um honesto no restante do corpo social.
A administração pública é sim dirigida por fins
próprios, entretanto, os conceitos a eles relativos
devem ser preenchidos por elementos apreendidos
no tecido axiológico social, sob pena de se constituir
em puro regime de força. A Constituição Federal do
Brasil reconhece que o povo é a fonte da qual emana
o poder político, logo, o rei é por ele posto, e, nesse
passo, deve ser deposto se não assume o verdadeiro
papel de delegatário do poder, espancando de sua
frente interesses outros que não os do delegante.
Não se perca de vista, desse modo, que o mero
critério teleológico não é suficiente para dizer se o
ato administrativo está ou não de acordo com a moral administrativa, o ato não pode ser somente finalisticamente moral, mas o deve ser globalmente.
Vale, neste ponto, a transcrição de dois momentos da doutrina de Carmen Lúcia Antunes Rocha:
(...) a razão ética que fundamenta o sistema
jurídico não é uma “razão de Estado”. Na
perspectiva democrática, o direito de que se
cuida é o direito legitimamente elaborado
pelo próprio povo, diretamente ou por meio
de seus representantes. A idéia da qual se
extraem os valores a serem absorvidos pelo
sistema jurídico na elaboração do princípio
da moralidade administrativa é aquela afirmada pela própria sociedade segundo suas
razões de crença e confiança em determinado ideal de Justiça, que ela busca realizar
por meio do Estado. (ROCHA, 1994: 190)
(...) o Estado não é a fonte de uma Moral segundo suas próprias razões, com se fosse um
fim e a sociedade um meio. O Estado é a pessoa criada pelo homem para realizar os seus
fins numa convivência política harmônica.
Quando e onde o Estado arvora-se em fonte
de uma moral e transforma-se em um fim,
não há, ali, qualquer moral prevalecendo,
pois o que em seu nome se pratica não pode
ser assim considerado pela circunstância de
que ali estará a aplicar regras antidemocráticas, de voluntarismo do eventual detentor
do poder, sem preocupação com o ideário
jurídico da sociedade. (ROCHA, 1994: 191)

Ora, não há um fim da administração fora do
fim do corpo social que se possa considerar legítimo.
É preciso construir-se o que podemos chamar de
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conceito democrático de moralidade administrativa,
o que somente pode ser feito de fora para dentro da
administração. Quer dizer, a moralidade que deve
revestir o ato administrativo não é distinta da que
deve revestir ato de qualquer delegatário de poder
político, sendo antes que uma moral própria e interna da administração, uma moral informada pelos
valores, entre eles a justiça e honestidade, reinantes
no meio social. É óbvio que hão de se formar valores
internos à administração, os quais, todavia, se distintos, soçobrarão em conflito aos valores sociais.
Não se nega, de qualquer sorte, que a finalidade é ponto essencial à mensuração da adequação
moral dos atos administrativos, pois, por óbvio,
não lhe sendo subjacente finalidade pública será
ele ilegal por desvio de finalidade. Mas, consoante
podemos inferir, o critério não exaure a legitimidade que aqui também se quer considerada como
pressuposto de validade do ato administrativo.
Evidentemente uma tal ordem de premissas
abre oportunidade de críticas àqueles que elegeram a segurança como vetor principal de seu pensamento, mas a crítica é ideológica, porquanto, o
fato de não existirem no campo axiológico critérios objetivos seguros não significa que tenhamos
que fugir das constatações lançadas.
Afinal, não é característica própria dos princípios uma fluidez conceitual, um grau de abstração
elevado, os quais “por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras”, sendo eles “standars juridicamente vinculantes radicados nas exigências de justiça (Dworkin) ou na
idéia de direito (Larenz)” (CANOTILHO, 1998:
1034)? Portanto, esses elementos são próprios do
exame que se faz, e o contra-argumento, em prolepse referido, é falso, haja vista que a moralidade
como norma principiológica não ganha concretização em si mesma, cabendo aos delegatários do
poder político mediarem a sua aplicação.
Assim que, cumprida a singela função suscitadora da questão, podemos, no epílogo, concluir que a os conceitos de legitimidade e moralidade não mais se encontram manietados pelo de
legalidade formal, nada obstante, como sói acontecer, se relacionem e influenciem. Assim que,
em especial, a moralidade administrativa, sendo
princípio constitucional, envolve juízo tanto de
legalidade formal quanto de legitimidade formu154

lado com base na tábua de valores socialmente
vigentes, ao que deve estar atento o agente administrativo no exercício de sua atividade.
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Ação de ressarcimento por dano ao erário: imprescritível por quê?
Juiz federal substituto Luiz Antonio Ribeiro da Cruz

1 Introdução
Desde a promulgação do texto originário da
Constituição de 1988 seu artigo 37, § 5º, tem a
seguinte redação: “A lei estabelecerá os prazos
de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações
de ressarcimento” (BRASIL, 1988).
Pouco mais de vinte anos depois, ao examinar uma controvérsia entre um ex-bolsista do
CNPQ e a agência, assentou o Supremo Tribunal Federal que em razão do texto transcrito acima são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário. Essa decisão, proferida nos autos do
Mandado de Segurança 26210/DF, e publicada
no Diário da Justiça Eletrônico de 10/10/2008,
com relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, é a única da Suprema Corte até o momento sobre tema (BRASIL, 2008).
Não obstante, o precedente tem sido observado de modo bastante estrito pelas instâncias
ordinárias do Poder Judiciário, sendo apresentado
como jurisprudência consolidada e definitiva sobre
o tema. Assim, por exemplo, o Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, no julgamento do AGTAG
2009.01.00.068208-5/PA (BRASIL, 2010), que
permitiu que a União prosseguisse na cobrança de
um crédito de incentivo fiscal, não obstante o ajuizamento da ação respectiva tenha se dado mais de
vinte anos depois do seu vencimento.
Nosso objetivo é demonstrar que esta interpretação do artigo 37, § 5º, da Constituição é incompatível com a exegese do restante da Carta,
pois trivializa um instituto que deveria ser rigorosamente excepcional, a imprescritibilidade.
Para isso, propomo-nos a um exame casuístico dos demais casos de imprescritibilidade previstos na Constituição, um breve escorço sobre a
importância do instituto da prescrição para aplicação do Direito na sociedade, seguido de uma
observação das possíveis consequências da decisão do Supremo Tribunal Federal discutida.

2 Os demais casos de imprescritibilidade
previstos na Constituição
Em nossa Constituição há apenas outros
dois ilícitos considerados imprescritíveis: o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de
Direito. A discrepância entre estes valores elementares à sociedade — igualdade e paz — e a
proteção do erário estatal é evidente.
Em linhas gerais, a Constituição não reserva preocupação maior com as questões
de ordem patrimonial, mesmo que pertinentes a dinheiro público. Assim, parece
de todo contraditório conferir-se a uma
pretensão simplesmente ressarcitória,
versando sobre interesses materiais, ainda
que afetos a cofres públicos, a mesma dignidade que o sistema emprestou a outros
bens e interesses jurídicos tutelados com
a previsão de pena ao crime de racismo e
à ação de grupo armado atentando contra
a ordem constitucional ou o Estado, em
relação aos quais se permite a apuração e
punição dos fatos a qualquer tempo.
Os valores jurídicos aqui comparados são
muito diferentes, hierarquicamente. Protege-se o próprio Estado e a Democracia,
quando se permite alcançar a qualquer
tempo a ação de quem contra eles atente, e,
quando se apresenta a repulsa ao racismo,
valoriza-se um dos objetivos fundamentais
da República e um dos princípios, que, no
âmbito internacional, regem a atuação do
Brasil. Dessa forma, transparece não ser
razoável sustentar-se a imprescritibilidade
também da mera ação de ressarcimento,
que longe está de justificar igual tratamento. (FORNICIARI JÚNIOR, 2005. p. 35)

Relendo o texto doutrinário invocado pelo
Ministro Relator em seu voto no mandado de segurança, vemos que o próprio José Afonso da Silva
expressa sua perplexidade sobre a interpretação do
artigo 37, § 5º, da Constituição a que chega:

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

(...) Vê-se, porém, que há uma ressalva ao
princípio. Nem tudo prescreverá. Apenas a
apuração e punição do ilícito, não, porém,
o direito da Administração ao ressarcimento, à indenização, do prejuízo causado
ao erário. É uma ressalva constitucional, e,
pois, inafastável, mas, por certo, destoante
dos princípios jurídicos, que não socorrem
quem fica inerte (dormientibus non sucurrit ius). (SILVA, José Afonso da, Apud
BRASIL, 2008. p. 177-8. Grifo nosso.)

Embora aturdido com a desproporção sistêmica de suas conclusões, de modo inexplicável
o doutrinador não conseguiu afastar-se dessa
interpretação literal do texto constitucional, trazendo consigo, em razão de seu imenso e merecido prestígio, o acordo do Supremo Tribunal
Federal sobre ela.

3 A importância da prescrição
extintiva no Direito – Desligar o
passado com Justiça
Compreendemos o tempo como “a relação
que um grupo de seres vivos dotados de uma
capacidade biológica de memória e de síntese
que se estabelece entre dois ou mais processos,
um dos quais é padronizado para servir como
quadro de referência e medida” (SPENGLER,
2008. p. 11). Ou seja, entendemos o tempo
como uma instituição social (ELIAS, 1998. p.
17), que ata os laços sociais e oferece aos indivíduos as marcas necessárias para sua identidade
e autonomia (OST, 2005. p. 13), além de harmonizar e adaptar comportamentos, posições
e trajetórias que se apresentam sucessivamente (SPENGLER, 2008. p. 12). Para que alcance
este sentido instituinte e configure todas essas
funções ele se liga necessariamente ao Direito,
elemento que vai estabilizar o passado e ser o
guia de comportamento do futuro (LUHMAN,
Niklas Apud ROCHA, 2006. p. 801). Neste trabalho, interessa-nos sobremaneira o tratamento
que o Direito dá ao tempo passado.
François Ost (2005. p. 17) nos afirma
que o Direito pode “ligar e desligar o tempo
passado” por meio da memória e do perdão,
respectivamente. Sem dúvida, neste par o elemento primordial é a memória, pois a partir
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de seus critérios será definido o que será perdoado, como veremos abaixo.
Por meio de uma memória ativa a sociedade
mergulha suas raízes em terreno que lhe garante
identidade e estabilidade (OST, 2005. p. 40), garantindo-se a existência durável de uma comunidade histórica e realizando a idéia de direito
de que esta nação é portadora.
Contudo, Ost nos alerta (2005. p. 15) para a
inafastável fragilidade da relação entre o tempo
e o direito instituinte, cuja patologia é a destemporalização, ou seja, a negação, a recusa do tempo pelo direito. “a primeira forma de recusa do
tempo (entendido em seu sentido primeiro de
mudança) é a nostalgia da eternidade: o refúgio
em algum erzats de perenidade, ilusória compensação para a dura realidade de uma condição
finita e mortal” (OST, 2005. p. 25).
Trata-se de uma nostalgia da eternidade, a
busca pela derrogação do tempo, marca de um
mundo imperfeito, cheio de incertezas, para
alcançar a imortalidade de uma aspiração que
em um momento revelou-se importante. Uma
expectativa desmesurada da época contemporânea, que se acredita chamada nada menos do
que à perfeição absoluta.
No entanto, tudo ter na memória é, ao mesmo tempo, insuportável e inoperante. Ost nos
convida à obra de José Luís Borges para conhecermos um personagem chamado Funes Memorioso, dotado da memória universal:
Eu sozinho tenho mais recordações do que
podem ter tido todos os homens, desde
que o mundo é mundo — insone e febril,
ele é capaz de reconstituir, uma a uma, todas as lembranças e todas as sensações de
cada dia (operação que, de resto, lhe toma
um dia inteiro); ele é, em contrapartida,
incapaz de formular uma idéia geral. De
fato ele não pensa, ou muito pouco, porque pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No mundo sobrecarregado de Funes não havia senão detalhes,
quase imediatos. (OST, 2005. p. 153)

A ilustração nos introduz à idéia de que na
continuidade da relação trilateral entre tempo,
direito e sociedade, o esquecimento se colocará
tão importante quanto a memória:
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Longe de se opor ao esquecimento, a memória o pressupõe. Melhor dizendo, qualquer organização da memória é igualmente a organização de esquecimento. Nada
de memorização sem triagem seletiva,
nada de comemoração sem invenção retrospectiva (OST, 2005. p. 60).

Esta triagem dar-se-á por meio do ato de desligar parte do passado, o que se consuma no perdão:
Vemos bem, então, que o tempo do perdão
não é o inverso do tempo da memória e da
tradição; operando ele também uma anamnésia, é antes o tempo de uma “outra” memória, de uma memória segunda, de uma
memória crítica que, do próprio interior da
instituição comemorativa, que é toda sociedade organizada, traça as primeiras linhas
de uma outra interpretação do passado, ou
seja, de um outro programa para nossos
dias. (OST, 2005. p. 152)

O perdão é a capacidade que a sociedade tem
de soldar o passado, ultrapassá-lo, trazê-lo à tona,
liberar a capacidade de agir daquele que errou,
até então encerrada num ato único, do qual não
poderia se libertar sem este gesto, instituído juridicamente na forma da prescrição extintiva.
Admiti-la no direito não é um gesto gracioso,
mas sim o reconhecimento de que, quanto maior
o tempo entre os fatos e o momento do julgamento, mais corroídas estarão as provas, mais perto
da extinção estará o escândalo social causado pela
infração, “como se o passado se cristalizasse progressivamente num bloco cada vez mais duro e
maciço, contrário às veleidades de reorganizá-lo
retroativamente” (OST, 2005. p. 181).
Transcorrido algum tempo, variável conforme a gravidade do sentimento que o fato
desperta, o direito se alinha na situação fática contrária que se consolidou no intervalo.
Trata-se de um mecanismo de adaptação do
direito ao fato, ante a impossibilidade do manejo contemporâneo desse conforme a lei, um
meio de selecionar previamente o que vai se
esquecer, sem cair-se na injustiça ou desonra
(SPENGLER, 2008. p. 35).

4 Das possíveis consequências da
decisão do Supremo Tribunal Federal
– E se o passado nunca passar?
Se a imprescritibilidade da ação de ressarcimento exige como pressuposto apenas a prática de ilícito, por agente público ou não, que
cause prejuízo ao erário, estará perpetuamente
disponível para cobrança em juízo toda e qualquer redução do patrimônio estatal causada
por qualquer cidadão que teve relação com o
Estado Brasileiro (assim compreendido qualquer dos seus três poderes constitucionais de
qualquer dos três níveis federativos) desde 5 de
outubro de 1988. Estariam excepcionadas apenas e tão somente aquelas relações de ordem
estritamente tributárias, a teor da previsão expressa de prescrição para estas, a teor do artigo
146, III, “b”, da Constituição, também integrante do seu texto originário (BRASIL, 1988).
Todo o restante, todos os demais danos
diversos sofridos pelo patrimônio físico da administração pública direta ou indireta teriam
as respectivas ações de ressarcimento imprescritíveis. Assim, exemplificativamente, a busca de reparação por pequenos acidentes de
trânsito envolvendo patrimônio público, verbas pagas indevidamente a servidores públicos, ou a beneficiários da previdência e assistência social a qualquer título, divergências
referentes à execução de contratos de fornecimento de mercadorias e serviços, dívidas de
clientes de bancos estatais.
A lista tem como limite apenas a quantidade
de relações possíveis entre o Estado e particulares. Virtualmente, poderão estar no pólo passivo
dessas ações todos os cidadãos brasileiros, não
importando quão remota no tempo foi sua relação com o Estado. Submetidos a escrutínio perpétuo, poderão ser trazidos a Juízo a qualquer
momento de sua vida, sob o único fundamento
de que causaram prejuízo ao erário.
De outra parte, a teor do artigo 216, § 2º, da
Constituição, caberá à Administração Pública a obrigação reflexa de guardar, gerir e franquear acesso indefinidamente a toda a incomensurável massa documental originada por
este sem fim de relações que mantém com os
cidadãos, de modo a permitir que estes últimos
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tenham um mínimo de condições de se defender (BRASIL, 1988). Interpretação diversa implicaria em desequilibrar ainda mais a balança
das relações em desfavor dos administrados,
criando-lhes a exigência de que eles próprios
mantenham indefinidamente prontos junto a
si os comprovantes de todas suas relações com
o Estado, aguardando que este exerça o seu poder discricionário de rediscuti-las em qualquer
momento futuro.
À medida que 5 de outubro de 1988 vai
ficando distante, o número de transações e
documentos vai também crescendo geometricamente, exigindo mais e mais recursos
humanos e financeiros de um orçamento finito para o cumprimento dessa obrigação de
deixar o total do passado permanentemente à
disposição. A pergunta que exsurge, que não
deve ser tabu no Direito, sob pena de transformá-lo em mero conjunto de dogmas e cânones, senão metafísica e teologia (POSNER,
2009. p. 7): Por quê? Em que será ajudado o
próprio erário público com esta interpretação
(que está longe de ser a única possível) do artigo 37, § 5º, da Constituição?

5 Conclusão
Relendo o controverso texto do artigo 37,
§ 5º, da Constituição, temos ser inegável que
o mesmo é ambíguo, mal redigido mesmo. E
ainda que, nesta ambiguidade, permite deveras
a interpretação literal e estrita que lhe foi dada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Mandado de Segurança 26210/DF.
Mas buscamos neste trabalho demonstrar
que esta interpretação possível aciona um instituto absolutamente raro e de efeitos incalculáveis, que é a imprescritibilidade de uma ação
meramente patrimonial. Basta que a alegação
de prejuízo ao erário seja feita em Juízo pela
própria advocacia pública da pessoa jurídica
de direito pública interessada (BRASIL, 1992.
Art. 17), que estará submetido a escrutínio,
em qualquer tempo futuro, qualquer cidadão
que tenha mantido qualquer tipo de relação
com a Administração, salvo aquelas de cunho
estritamente tributário. Tamanha facilidade e
escopo aberto aos poderes executivos de cada
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ente federado (União, Estados e Municípios)
não permite nenhuma ilusão sobre as suas
consequências para o jogo político de construção e destruição de reputações, sob o manto da
defesa do patrimônio público.
Por outro lado, como contrapartida a
este poder descomunal conferido ao Estado
de acionar os cidadãos em qualquer tempo
futuro, o mínimo que se pode esperar é o
cumprimento conspícuo do artigo 216, § 2º,
da Constituição, com a oferta das informações que aqueles necessitarão para sua defesa, devidamente organizadas em arquivo, de
modo a aliviá-los dessa obrigação hercúlea
de manter perpetuamente consigo todos os
comprovantes de suas transações com qualquer órgão público. Outrossim, este arquivo
também deverá estar à disposição do Ministério Público, para que este possa cumprir em
qualquer momento futuro sua obrigação de
fiscalizar a Administração.
Para o cumprimento dessa obrigação com
os cidadãos e o Ministério Público, não poderá o
Estado Brasileiro desfazer-se de um único mísero
comprovante de qualquer de seus milhões de transações diárias, com todos os custos daí evidentes.
Valendo-nos da lição de François Ost, compreendemos que esta interpretação padece da
patologia da destemporalização: sob a influência
da justificada indignação contra a corrupção e os
desperdícios do Estado Brasileiro, em uma decisão isolada e extremamente sintética (não mais
que três páginas de fundamentação) erigiu-se
a integridade do erário público a valor eterno
e imprescritível, condição que nossa Constituição somente reserva a dois outros ilícitos, consumados em atentados aos magnos princípios
da igualdade (crime de racismo) e da paz social
(ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito).
Novamente perguntamos: por quê? No
que uma interpretação literal do artigo 37,
§ 5º, da Constituição, que leva ao absurdo o
reforço da discricionariedade estatal — a ser
mitigada apenas pela construção de uma gigantesca estrutura administrativa de gestão da
documentação governamental — vai colaborar
para preservação do erário público?
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Ousamos responder: em nada. Por meio de
um excesso de lógica presentista (SPENGLER,
2008. p. 53), e com o fito único de apresentarmo-nos às gerações futuras como defensores
indefectíveis do patrimônio público, transformamos um problema de proporções razoáveis,
porém administráveis (como combater o prejuízo ao erário num tempo adequado) em um
Leviatã, que congela o passado e imobiliza o
futuro para fruição de quem detém o poder
estatal, sem nenhuma evidência empírica que
isto eleve a moralidade pública.
De modo a evitar esse tormento, batemonos então pela revisão pelo Supremo Tribunal
Federal da interpretação que deu ao artigo 37, § 5º,
da Constituição, de modo que ele seja compreendido em conjunto com o parágrafo 4º do mesmo
artigo, e apenas como a demanda de uma lei que
lhe fosse posterior a regulamentar o então novel
conceito de atos de improbidade administrativa,
bem como seus respectivos prazos prescricionais
(missão cumprida pela Lei 8.429/92). E que, quanto às ações de ressarcimento de prejuízos causados ao erário, entenda-se apenas que o artigo 37,
§ 5º, da Constituição dispensaria a edição de uma
lei posterior à Carta, podendo tal ensejo ser buscado desde a sua promulgação, com o prazo prescricional larguíssimo (mas definido) previsto no
artigo 177 do Código Civil (BRASIL, 1916) então
vigente: 20 anos para as ações pessoais, contados
do ilícito (hoje 10 anos — artigo 205 do Código
Civil de 2002) (BRASIL, 2002).
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O dever de motivação no exercício da função administrativa
Juiz federal substituto Marcelo Aguiar Machado

Com a promulgação da Constituição de
1988, a República Federativa do Brasil foi constituída em Estado Democrático de Direito, de
forma que “todo o poder emana do povo, que
o exerce por meio de representantes eleitos ou,
diretamente, nos termos desta Constituição”1.
Dentro desse quadro é que se desenha a regulamentação da Administração Pública, em especial pelo artigo 37 da Constituição Federal,
cuja atividade está submetida, entre outros, aos
princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.
Apesar de não mencionado expressamente
pela Constituição, o dever de motivação constitui fator fundamental para a concretização
do novo formato constitucional da Administração Pública pós 19882.
Esse dever de motivação impõe, de um lado,
que a Administração Pública preste contas de suas
condutas à sociedade, permitindo não só um controle da atividade perante as regras e princípios
que a modulam, mas também fomentando e pressupondo um diálogo entre os cidadãos e a Administração Pública, inclusive sobre a real conveniência e oportunidade daquela conduta ou mesmo
sobre a correção ou adequação de determinadas
medidas e políticas públicas. Nessa parte, o dever
de motivação encontra fundamento no exercício
1
2

Art. 1 º, parágrafo único, da CRFB/88.
Já se tornou, no Direito Administrativo brasileiro, assente a lição de Rui Cirne Lima de que atividade da Administração Pública se caracteriza como uma relação
de administração, denominação dada a uma relação
jurídica que se estrutura ao influxo de uma finalidade
cogente, de forma que, no seu exercício, preponderam
o dever e a finalidade, e não a vontade e o poder. Dessa
forma, trata-se de atividade voltada a curar interesse
alheio, sendo que todos os instrumentos e prerrogativas têm como foco a finalidade buscada e não o sujeito
que a exerce. Dessa relação de administração decorre,
entre outros, o dever de motivação, pois caberia, como
consequência lógica, àquele que exerce função administrativa, prestar contas de seu exercício a todos que
devem ter seus interesses tutelados pela conduta.

democrático da atividade administrativa e está fortemente atrelado ao princípio da publicidade, pois,
aqui, importa menos o acesso do cidadão afetado
pela conduta da Administração às razões do ato
administrativo, e mais o acesso difuso das razões
de determinadas medidas e condutas.
A imposição de motivação, ademais, permite
o controle, administrativo e judicial, da atividade
administrativa perante as regras e princípios que a
modulam, bem como sua melhor compreensão e
exame pelo cidadão diretamente afetado pela conduta, por um terceiro interessado, pela própria
autoridade ou por seus superiores hierárquicos.
A existência de recursos administrativos e o
direito de ampla defesa e contraditório também na
esfera administrativa3, para o seu efetivo exercício,
pressupõem que o recorrente possa conhecer das
razões de fato e de direito que levaram àquele ato.
E, sem que se saibam quais as justificativas para o
ato, o exercício do controle pelo superior hierárquico ficaria prejudicado, pois faltariam dados essenciais para a devida compreensão do ato administrativo impugnado ou reexaminado, o que prejudica
o julgamento a ser realizado pelo controlador, pois
este sequer sabe se e como teriam sido ponderados
determinados interesses quando da sua expedição.
Nessa parte, está em causa o próprio princípio da eficiência, pois o dever de motivar impõe
àquele agente público que está a exercer alguma
competência administrativa a reflexão e o autocontrole sobre a sua atividade, o que aumentam
as chances de ver o princípio da eficiência devidamente concretizado.
Essa relação existente entre a motivação e os
demais princípios que regem a atividade administrativa ressalta sua importância instrumental.
Com relação ao princípio da legalidade, estando a Administração Pública a depender de base legal para agir, como corolário disso deveria mesmo
indicar, ao agir, as razões que entende autorizá-la
a tanto. De outro lado, o acesso dos cidadãos aos
3

Art. 5º, LV, da CRFB/88.
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fundamentos dos atos e das decisões administrativas, permite a esses vislumbrar um modo de
agir da Administração, reforçando o princípio da
segurança4 e possibilitando a efetiva observância
do princípio da igualdade frente a uma Administração Pública que, a despeito de única, tem
suas competências exercidas por diversos agentes
públicos espalhados pelo território nacional, a enfrentar situações semelhantes ou parecidas.
A motivação, portanto, além de permitir a
reflexão social sobre a atividade administrativa,
confirmando e até reforçando sua legitimidade
democrática, garante a verificação de sua submissão aos padrões legais e constitucionais, bem
como seu controle adequado por meio das vias
judiciais e administrativas.
A despeito da importância e das diversas funções do dever de motivação por parte da Administração Pública, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não declara expressamente
esse dever, senão ao tratar das decisões administrativas dos tribunais no inciso X do artigo 935. Ainda
assim, a sua feição democrática e protetora dos direitos e garantias fundamentais, além da importância
dada ao controle da administração pública, levou os
doutrinadores e ao Poder Judiciário a acolher, com
maior ou menor extensão, o dever de motivação6.
A exemplo de algumas legislações estaduais, a Lei
Federal 9784/99, de 29 de janeiro de 1999, que disciplinou o processo administrativo na esfera da Administração Pública federal, determinou que essa deve
observar, entre outros princípios, o da motivação, de
forma que, no processo administrativo, sempre deverá constar a “indicação dos pressupostos de fato e de
direito que determinarem a decisão”7. E, no Capítulo
XII dessa lei, denominado “Da Motivação”, foram listados alguns casos em que deverá haver a motivação,
bem como os seus requisitos formais e substanciais.
Cf. FREITAS: 2009: 49/63.
“As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas
pelo voto da maioria absoluta de seus membros” (Redação
dada pela Emenda Constitucional 45, de 2004).
6
Sobre o dever de motivação na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, veja-se Florivaldo Dutra
Araújo (2005: 183/194).
7
Art. 2º, parágrafo único, VII, da Lei 9784/99.
4
5

No artigo 50 da Lei 9784/99, de 29 de janeiro
de 1999, determinou-se a obrigatoriedade de indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos em
relação aos atos administrativos que: a) neguem,
limitem ou afetem direitos ou interesses; b) imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
c) decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; d) dispensem ou declarem a
inexigibilidade de processo licitatório; e) decidam
recursos administrativos; f) decorram de reexame
de ofício; e) deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres,
laudos, propostas e relatórios oficiais; e f) importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
Se esse dispositivo, por um lado, é importante
por reafirmar o dever de motivação por parte da
Administração Pública e por ter excluído qualquer referência à natureza da competência, vinculada ou discricionária, como parâmetro para a
incidência desse dever8, levanta a discussão quanto à necessidade de motivação de outros atos que
8

Os doutrinadores debateram durante muito tempo sobre a existência de relação entre o dever de motivação e
a natureza discricionária ou vinculada da competência
administrativa exercida. Para uns, os atos vinculados necessitariam de motivação, mas os atos discricionários, por
envolverem exercício de liberdade de escolha, não. Já para
outros, os atos vinculados, por apenas cumprirem uma determinação previamente estabelecida na lei, dispensavam
a motivação, necessária apenas para os atos discricionários. O certo, porém, é que tanto nos atos discricionários,
como nos vinculados, a motivação é fundamental, ainda
que se possa dar à sua ausência peso diverso no exame das
consequências desse vício, mesmo porque é hoje assente
que também a competência discricionária é, em maior
ou menor medida, regrada e que sua extensão só pode ser
aferida diante do caso concreto e dos diversos princípios e
regras que condicionam a decisão a ser tomada.
No caso dos atos vinculados, a motivação, além de representar o cumprimento do dever de informação e
prestação de contas à sociedade do exercício da função
administrativa, mostra-se importante para explicitar a
interpretação dada aos textos legais que disciplinam o
exercício daquela competência, ou seja, para explicitar a
norma jurídica decorrente da interação texto e realidade
fática. Já nos discricionários, a necessidade de motivação
decorre da importância de se demonstrar e aferir a efetiva
existência e os limites da liberdade de escolha da Administração Pública perante aquele caso concreto.
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não os ali listados. Ou seja, levanta a questão se
se trata de uma lista exauriente ou, ao contrário,
meramente exemplificativa.
Parte da doutrina, tentando ultrapassar essa
perplexidade, interpreta a expressão “afetam”
“interesses”, utilizada no inciso I do artigo 50 da
Lei 9.784/99, de forma ampla, a abarcar toda e
qualquer situação que diga respeito a um interesse de algum cidadão, ainda que não imponha
qualquer sacrifício à sua esfera jurídica. Dessa
forma, apenas uma das hipóteses do inciso I já
estenderia o dever de motivar a quase todos os
atos administrativos, pois, em alguma medida,
algum interesse sempre será atingido.
Essa interpretação mostra-se útil para reafirmar o dever de motivação ameaçado pelo entendimento de que, se lista há, essa só faz algum sentido se se entender excluídos os demais casos não
listados. No entanto, a palavra afetar, utilizada
junto aos verbos negar e limitar, parece indicar
que seu sentido, nesse contexto, era o de incidir
negativamente sobre determinado direito ou interesse, e não apenas de dizer respeito a alguém.
Isso não quer dizer, porém, que se esteja dispensando a motivação nos casos em que
não ocorra qualquer sacrifício de interesse ou
direito, como no caso de atos ampliativos9. Ao
contrário, há apenas uma lista não exauriente de
alguns atos que o legislador entendeu significativos, o que não afasta o dever genérico previsto no artigo 2º da Lei 9874/99, que possui base
constitucional. É lição já arraigada a de que não
se pode interpretar a Constituição segundo a lei
ordinária, mas sim interpretar a lei ordinária
com base na Constituição.
A dispensa de motivação nos atos ampliativos apenas possui sentido em uma ambiente
de Estado de Direito liberal, em que a Administração Pública é vista como um mal necessário,
9
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Como o são, por exemplo, as autorizações administrativas, a despeito de ser correta a observação de que um
ato ampliativo em relação a uma pessoa, muitas vezes
é restritivo em relação à outra. Nesse sentido, uma autorização dada a alguém pode significar a exclusão do
exercício de um direito por terceiro não agraciado e
até, por vezes, tacitamente excluído no caso de autorizações que só podem ser concedidas a um ou a um
número limitado de cidadãos.

de forma que sua atuação deve ser contida para
proteção da liberdade e autonomia de um administrado abstratamente considerado, e no qual a
generalidade da lei já seria suficiente para satisfazer o princípio da igualdade.
Em um Estado Democrático de Direito, no
qual se impõe ampla atuação da Administração
Pública para a concretização de direitos e garantias fundamentais e dos objetivos traçados pela
Constituição, a motivação também dos atos ampliativos é fundamental, pois, no mínimo, estará
em causa o princípio da igualdade e a necessidade
de se justificar por que se concedeu aquela autorização ou aquele direito àquele cidadão ou àquele
grupo e não a outros cidadãos ou outros direitos
concorrentes. Sendo os recursos orçamentários
essencialmente finitos, a implantação de certo
direito pode afetar a capacidade financeira de se
concretizar uma série de outros, dentro de um rol
muito extenso presente em quase todas as Constituições modernas. Aqui, coloca-se a necessidade
de motivação não apenas de atos administrativos,
mas também de um conjunto amplo de medidas
e condutas envolvidas com a implantação de uma
determinada política pública.
No caso da motivação dos atos administrativos que “neguem, limitem ou afetem direitos
ou interesses”, o foco é a necessidade de defesa
do cidadão e do controle administrativo e judicial sobre esses atos. Já no caso da motivação
dos atos ampliativos e das demais condutas da
administração, o foco é o exercício democrático
dos poderes públicos e a necessidade de controle
popular daquelas medidas, sem excluir a possibilidade de controle judicial nos casos de violação
do princípio da igualdade, quando a situação se
aproximaria do primeiro caso (de sacrifício de
direito alheio), ou nos casos de atos ampliativos
que violem os princípios da moralidade pública
ou representem lesão ao patrimônio público,
histórico ou cultural ou ao meio ambiente.10
Por isso mesmo é que a Constituição, no inciso XXXIII do artigo 5º prevê que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
10

Art. 5º, LXXIII, da CRFB/88.
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geral, que serão prestadas no prazo da lei”, tendo
concedido ao cidadão em geral a legitimidade processual para a proteção de interesses e direitos que
não são seus, como no caso da ação popular. As
informações aí mencionadas são as justificativas
necessária e previamente consignadas nos atos administrativos e nas demais condutas da Administração Pública, ainda que não envolvam qualquer
interesse particular, mas sim e tão-somente coletivo e geral, o que sempre ocorre quando está em
causa exercício de função pública.
O dever de motivar, ademais, é pedra de toque do direito administrativo moderno, que ressalta a consensualidade e a procedimentalização
no exercício das competências da Administração,
em que o ato administrativo é produto não de um
mero ato de autoridade, mas sim de um diálogo
entre a Administração e os cidadãos, a partir do
qual surge a decisão administrativa.
Ainda que não se adira a uma interpretação
mais ampla da expressão “afetem interesses”, o
certo é que o dever de motivar decorre da própria
Constituição, sendo reafirmado genericamente
no artigo 2º e, de forma pontual e não exaustivamente, no artigo 51 da Lei 9784/99.
Reafirmado o dever de motivação, alguns
casos específicos são apontados pelos doutrinadores como exceções a esse dever genérico, como
os atos de razões secretas, os atos não escritos, os
atos tácitos e os atos plenamente vinculados.
Quanto aos primeiros, sempre que o “sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e
do Estado”11, haverá restrições à publicidade do
ato, o que não quer dizer que não exista motivação, mas sim que seu conteúdo não será divulgado, pois há justificativa para o sigilo12. Só em
casos extremos é que o sigilo irá afetar o próprio
conteúdo da motivação, excluindo a possibilidade de se apresentar determinada justificativa.
Quanto aos atos não escritos, é possível se
exigir motivação contemporânea, ainda que
oral. O problema dessa motivação oral é a dificuldade daí decorrente para a comprovação
11
12

Art. 5º, LXXIII, da CRFB/88.
Nesse caso, portanto, não há restrição à motivação em
si, mas sim à sua divulgação, o que é, em regra, suficiente
para tutelar a segurança da sociedade e do Estado.

de seu teor, trazendo insegurança quanto aos
motivos determinantes afirmados oralmente e
impedindo que terceiros, ausentes quando da
expedição do ato, possam tomar conhecimento
de sua fundamentação. Dessa forma, a fim de
que se compatibilize o dever de motivação e as
necessidades práticas de cunho probatório e de
controle popular da atividade administrativa,
deve-se exigir motivação não escrita contemporânea e formalização escrita posterior13.
Quando se menciona atos tácitos está se referindo ao silêncio administrativo. Esse, porém,
possui a natureza de um fato administrativo
para o qual a lei determina uma consequência
jurídica, de forma que a omissão administrativa, por força de expressa disposição legal, leva
a um determinado efeito jurídico, como, por
exemplo, ao deferimento ou ao indeferimento
de um requerimento. Não se trata, portanto, de
ato administrativo, o que seria suficiente para
afastar a exigência de motivação. Além disso,
seria incongruente afirmar uma consequência
jurídica em razão da omissão da Administração, de um lado, mas exigir de outro uma conduta do agente público voltada à motivação da
consequência legalmente estabelecida, o que
acabaria por impedir a finalidade da previsão legal. De qualquer forma, ainda que seja razoável
em várias situações14, o estabelecimento de atos
administrativos tácitos, decorrentes do silêncio
da Administração, deve-se sempre verificar se a
medida possui fundamento e se não representa
deliberada fuga do dever de apresentar motivação, o que a tornaria inconstitucional.
Por fim, também no caso de atos plenamente vinculados é dever da Administração
Pública apresentar motivação, a despeito de
Nesse sentido, determina o artigo 50, §3º, da Lei
9.784/99: “A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da
respectiva ata ou de termo escrito”.
14
A previsão de consequências em razão da omissão administrativa encontra amparo no princípio da eficiência e do direito à duração razoável do processo administrativo, mas deve se limitar àqueles atos decorrentes de
competência vinculada e a questões mais corriqueiras e
numerosas submetidas à Administração Pública, o que
impede, muitas vezes, a sua análise caso a caso.
13
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essa ser muito mais simples e até intuitiva, pois,
em diversos casos, do conteúdo do ato já se depreende, com facilidade, a sua motivação15.
Há, entretanto, alguns atos para os quais a
exigência de motivação implicaria na sua ineficácia, como ocorre quando um guarda de trânsito,
através de um apito ou gesto, determina que se
pare ou avance o cruzamento de vias, ou quando
placas de sinalização ou semáforo determinam
alguma conduta. Nesses casos, o oferecimento
de motivação é incompatível com a atividade
administrativa desenvolvida e exigir seu oferecimento, mesmo posteriormente, acabaria por
inviabilizá-la. Em outros casos, a necessidade de
imediata medida administrativa acaba por inviabilizar o oferecimento de fundamentação para a
prática do ato16, ficando a motivação e o direito
de defesa administrativa postergados.
Feitas essas observações quanto à necessidade de motivação, surge a questão quanto aos
requisitos para o seu válido exercício, ou seja,
quando a motivação concretamente apresentada
é suficiente e regularmente efetuada.
Determina o parágrafo primeiro do artigo
50 da Lei 9.784/99 que “a motivação deve ser explícita, clara e congruente”17.
É certo que a motivação não se reduz à explicitação do motivo que levou ao ato administrativo, mas sim à apresentação de justificativa
explícita e clara dos fundamentos de direito e
O que não fasta o dever de motivar, tendo, ao contrário, repercussão sobre as consequências da ausência
de fundamentação, que nesses casos representa, no
mais das vezes, mera irregularidade, incapaz de justificar sua invalidação.
16
Em ambos os casos prepondera o princípio da eficiência. No primeiro, porém, a impossibilidade ou impraticabilidade da motivação é total e definitiva. No segundo, a incompatibilidade decorre da necessidade de uma
imediata conduta administrativa, de forma que, praticado o ato demandado com a indispensável urgência, é
possível a posterior apresentação da fundamentação.
17
Da previsão legal desses requisitos da motivação decorre o direito do cidadão interpor reclamações e recursos
administrativos voltados não apenas à impugnação do
ato, mas também a corrigir eventuais omissões, contradições e obscuridades da motivação apresentada, à
semelhança dos embargos de declaração previstos no
artigo 535 do Código de Processo Civil.
15
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de fato que levaram à sua expedição, bem como
a relação entre aqueles e seu conteúdo. Assim,
não se limita a expressar os motivos ou as circunstâncias fáticas que levaram à prática do ato,
mas sim todos os fundamentos de direito e de
fato que contribuíram para a sua expedição, de
forma a justificá-lo plenamente.
Ela deve ser explícita, ou seja, formalmente declarada e suficiente para justificar o ato praticado.
Havendo prévia manifestação de cidadãos, essas
manifestações deverão ser expressamente enfrentadas, principalmente quando trazem objeções à
sua prática. De nada adiantaria a possibilidade de
prévia participação e manifestação por parte dos
cidadãos se essa pudesse ser simplesmente ignorada pela Administração Pública. É intuitivo que
o direito de participar e de apresentar defesa em
procedimento administrativo perderia todo o seu
significado prático se a Administração Pública não
estive, em contrapartida, obrigada a oferecer uma
resposta, minimamente suficiente, às objeções levantadas pelo cidadão que ali se manifesta18.
Deve ainda ser clara, no sentido de não levantar dúvidas, apontando de forma objetiva e
expressa as razões do ato, sempre com vistas a
fornecer aos cidadãos todos os esclarecimentos
necessários. Por isso mesmo devem ser evitadas
expressões genéricas e abstratas, sem vinculação
com o ato e sem qualquer acréscimo à fundamentação; o linguajar rebuscado, a impedir o
conhecimento das razões ali expostas pelos cidadãos em geral; e, sempre que possível, expressões
técnicas, salvo quando estritamente necessárias
para a plena fundamentação do ato.
E, por fim, deve ser congruente, demonstrando uma relação de causalidade e de razoabilidade entre as premissas ali colocadas e o ato
praticado. Deve sempre ater-se ao caso concreto,
sendo insuficiente a referência a conceitos vagos
18

Nesse sentido, o art. 3º, III, da Lei 9784/99 assegura ao
cidadão o direito de “formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente”. Sobre as faces do direito de defesa administrativa e sua relação
com a existência e o conteúdo do dever de motivação,
veja-se o voto do Ministro Gilmar Mendes no Mandado de Segurança de n. 24.268, publicado no DJ de
17.09.2004, ementário 2164-1.
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ou a fundamentos genéricos, sem qualquer explicação quanto à pertinência daqueles com o caso
concretamente tratado pelo ato administrativo.
A motivação, porém, não precisa estar formalmente no próprio ato administrativo, podendo
haver remissão a determinados atos preexistente
e com fundamentação explícita, clara e suficiente
para justificar a conduta praticada, como ocorre
quando há “declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas”19. Essa justificativa passa a
fazer parte do ato expedido e, portanto, deverá ser
objeto de publicação e de acesso do particular para
fins de interposição de recurso administrativo.
De outro lado, é certo que a Administração se
depara com situações em que são praticados diversos atos com mesmo conteúdo diante de uma
mesma situação fática relevante20, quando, até
para que a determinação constante do princípio da
igualdade seja cumprida, permite-se a utilização
de motivação padrão expedida por meio eletrônico21. Nesses casos, a preocupação com a clareza da
fundamentação deve ser ainda mais intensa, pois
a padronização não pode ser empecilho para a
compreensão pelo interessado das razões do ato
praticado. Isso ocorre, por exemplo, quando a
motivação padronizada agrega mais de uma razão
para o indeferimento de algum requerimento e
utiliza-se da partícula “ou”, de forma que o particular não sabe qual ou quais os motivos são, de
fato, determinantes de seu indeferimento22.
Art. 50, § 1º, da Lei 9784/99.
Ainda que seja impossível dizer que todas as situações
são idênticas, pois são diversas as pessoas atingidas,
as circunstâncias importantes para a prática do ato
devem ser idênticas.
21
Artigo 50, § 2º, da Lei 9.784/99: “Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado
meio mecânico que reproduza os fundamentos das
decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados”.
Sobre a utilização de computadores e sistemas de dados eletrônicos pela Administração Pública e a sua
relação com a motivação, vejam-se MAURER: 2006:
518-528 e HUTCHINSON: 1980.
22
Por exemplo, quando a motivação declara que o indeferimento ocorreu, pois não há base legal ou porque
não houve comprovação das hipóteses legais.

Por fim, surge o problema do momento da
motivação, que deve ser, em regra, contemporânea ao ato administrativo praticado. Com razão,
se se permitisse que a motivação fosse apresentada posteriormente ao ato, além de se abrir espaço
para a fabricação de fundamentos inexistentes,
acabar-se-ia por impedir que a motivação cumpra boa parte de suas importantes funções. Devese, ao contrário, entender que qualquer motivação para a prática do ato deve ser contemporânea
a este, sendo que qualquer fundamentação posteriormente apresentada23 não representará efetiva
motivação do ato anterior, mas sim mera tentativa de superação do vício, com o objetivo de evitar
a aplicação da sanção de nulidade.
A falta de motivação contemporânea, expressa, clara e congruente, além de servir de
indicativo de outras ilegalidades, torna anulável o ato administrativo. A ausência de motivação, ademais, retira qualquer presunção de
legitimidade do ato praticado, de forma que
a não aplicação da sanção de nulidade, ainda que presente o vício, só se dará se ausente
prejuízo e desde que tenha aquele ato atingido
a sua finalidade, como é o caso de prática de
atos estritamente vinculados, em que se verifica posteriormente a ocorrência do motivo
legalmente previsto e a ausência de desvio ou
abuso de poder. Tendo em vista que eventual nulidade não impedira a repetição do ato
acompanhado agora de sua devida motivação,
seria apego a formalismo excessivo anulá-lo24.

19
20

Situação diversa é quando, após a prática do ato com
a sua devida fundamentação, apresenta-se um relatório, com fundamentação mais extensa, a complementar aquela. Isso ocorre com certa frequência nos autos
de infração lavrados fora da sede da Administração
Pública, em que, expedidos aqueles no local, posteriormente é elaborado novo documento com maiores
detalhes sobre o ocorrido. Essa medida não se mostra
irregular, desde que a motivação consignada no auto
de infração seja explícita, clara, congruente e suficiente, sendo o documento posterior apenas um complemento, para além do exigido normalmente.
24
De qualquer forma, deve-se sempre analisar a existência de prejuízo ao direito de impugnação, administrativa ou judicial, em razão da falta de conhecimento dos fundamentos para a sua expedição.
23
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No caso de atos decorrentes de competência
discricionária, a falta de motivação deverá necessariamente levar à decretação de invalidade
do ato, salvo em casos extremos e excepcionais25,
quando houver plena comprovação por parte da
Administração Pública de que a fundamentação posteriormente apresentada reporta-se, de
forma inequívoca, à situação de fato existente à
época de sua prática, sendo idônea e determinante para a prática do ato (comprovando-se, de
forma inequívoca, a ausência de fraude, desvio
ou abuso de poder).
Em regra, portanto, a invalidade do ato é a
medida cabível, pois a falta de motivação priva
o cidadão de acesso às razões que levaram à
sua expedição, violando direito constitucionalmente concedido.
Deve-se ter em mente, para a adequada análise
do vício e de suas consequências, que a motivação,
para além de mero requisito ou pressuposto do ato
administrativo, é instrumento importante para que
o exercício da função administrativa se dê de forma
eficiente e reflexiva, nos limites estabelecidos pela
ordem jurídica vigente, e de forma plenamente democrática e republicana, como exige a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
É a partir desse parâmetro que o dever de
motivar deve ser imposto e controlado.
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A revisão judicial das decisões do Tribunal de Contas da União
Juiz federal substituto Neian Milhomem Cruz

1 Intróito
Não raro são levadas à apreciação do Judiciário decisões emanadas do Tribunal de
Contas da União, via de regra, com o escopo
de que o Judiciário as reveja não apenas no
que tange à sua legalidade, como igualmente e com mais frequência, colimando que seja
revisto o próprio mérito das decisões da Corte
de Contas, sempre sob o argumento de que o
acesso à justiça constitui garantia fundamental a impedir que as decisões do TCU sejam
imunes à ampla revisão judicial.
Surge, assim, a relevância de descortinar em
que medida o exercício da garantia fundamental
do amplo acesso à justiça autoriza e permite a
apreciação e eventual rejulgamento das questões
submetidas ato crivo da Corte de Contas.

2 A corte de contas
Convém consignar, desde logo, que o Tribunal de Contas não integra o Poder Judiciário
e, por conseguinte, não exerce atividade jurisdicional, sendo órgão auxiliar do Poder Legislativo no exercício do controle externo.
Sobre o tema, pontifica José Afonso da Silva
(2002. p. 728), in verbis:
O controle externo é, pois, função do Poder Legislativo, sendo de competência do
Congresso Nacional no âmbito federal,
das Assembléias Legislativas nos Estados,
da Câmara Legislativa no Distrito Federal
e das Câmaras Municipais nos Municípios
com o auxílio dos respectivos Tribunais
de Contas. [...] É, portanto, um controle
de natureza política, no Brasil, mas sujeito
à prévia apreciação técnico-administrativa do Tribunal de Contas competente,
que, assim, se apresenta como órgão técnico, e suas decisões são administratrivas,
não jurisdicionais, como, às vezes, se sustenta, à vista da expressão “julgar as contas” referida à sua atividade (art. 71, I). A
mesma expressão é também empregada
no art. 49, IX, em que se dá ao Congresso

Nacional competência para julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente
da República, e nem por isso se dirá que
ele exerce função judicante.

No mesmo sentido, leciona José dos Santos
Carvalho Filho (2007, p. 860), in litteris:
O Tribunal de Contas é o órgão integrante do Congresso Nacional que tem
a função constitucional de auxiliá-lo no
controle financeiro externo da Administração Pública, como emana do art. 71 da
atual Constituição.
[...]
O inciso II do art. 71 atribui ao Tribunal de Contas competência para julgar
as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração Direta ou
Indireta, bem como as contas daqueles
que provocarem a perda, o extravio ou
outra irregularidade, causando prejuízo
ao erário. O termo julgar no texto constitucional não tem o sentido normalmente
atribuído aos juízes no exercício de sua
função jurisdicional. O sentido do termo é o de apreciar, examinar, analisar
as contas, porque a função exercida pelo
Tribunal de Contas na hipótese é de caráter eminentemente administrativo.

Destarte, as decisões do Tribunal de Contas têm natureza jurídica de ato administrativo,
sendo inconfundíveis com os atos judiciais.
Não é por outra razão que as decisões da
Corte de Contas são desinfluentes para o deslinde das ações civis por ato de improbidade
administrativa, conforme preconiza o art. 21,
II, da Lei nº 8.429/92. A propósito, o Col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o
tema, in verbis:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. INDICAÇÃO DE PRÁTICA DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. APROVAÇÃO DAS
CONTAS PELO TRIBUNAL DE CON-
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TAS DA UNIÃO. JULGAMENTO DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
EXCLUSÃO DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DO PEDIDO. 1. Recurso especial interposto contra v. Acórdão que apreciou agravo de instrumento
advindo de Ação Civil Pública intentada
em face de enriquecimento ilícito de ocupantes de cargos públicos pertencentes
ao TRT de Alagoas, no exercício de seus
misteres. 2. Alegação dos recorrentes de
falta de causa de pedir e impossibilidade
jurídica do pedido, aduzindo que o Tribunal de Contas da União aprovou as contas
referentes aos períodos que ocupavam as
funções dos cargos administrativos apontados na inicial, bem como que são partes
passivas ilegítimas para responderem por
atos praticados pela Comissão de Licitação, da qual eram membros, além de que a
decisão do Tribunal de Contas, na espécie,
embora faça coisa julgada administrativa,
não tem o condão de vincular as decisões
de cunho judicial. 3. Os recorrentes estão
sendo chamados para responderem pelas
ações ilícitas previstas nos arts. 10, I, II,
III, V, VIII, IX, XI e XIII, e 11, I, II e IV,
da Lei de Improbidade Administrativa. 4.
O fato de o Tribunal de Contas da União
ter aprovado as contas dos recorrentes não
inibe a atuação do Poder Judiciário, visto
que não se trata de rejulgamento pela Justiça Comum, porque o Tribunal de Contas
é Órgão Administrativo e não judicante, e
sua denominação de Tribunal e a expressão
julgar, ambas são equívocas. É o TCU um
conselho de contas sem julgá-las, sentenciando a respeito delas. Apura a veracidade delas para dar quitação ao interessado,
entendo-as como prestadas, a promover a
condenação criminal e civil dele, em verificando o alcance. Não há julgamento, cuja
competência é do Poder Judiciário. 5. “A
decisão que aprecia as contas dos administradores de valores públicos faz coisa julgada administrativa no sentido de exaurir
as instâncias administrativas, não sendo
mais suscetível de revisão naquele âmbito.
Não fica, no entanto, excluída de apreciação pelo Poder Judiciário, porquanto nenhuma lesão de direito pode dele ser sub168

traída. 6. O art. 5º, inciso XXXV da CF/88,
dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito”. 7. A apreciação pelo Poder Judiciário de questões que foram objeto de
pronunciamento pelo TCU coaduna-se
com a garantia constitucional do devido
processo legal, porquanto a via judicial é a
única capaz de assegurar ao cidadão todas
as garantias necessárias a um pronunciamento imparcial. [...] (grifo nosso).
(RESP 200101935620; Rel. Min. José Delgado. Primeira Turma, DJ 19/12/2002, p. 351).

3 O amplo acesso à justiça
A garantia fundamental de acesso à justiça,
também denominada de princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional insculpida
no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Republicana
de 1988, assegura que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário.
Cuida-se de garantia constitucional que,
portanto, somente pode encontrar ressalva no
corpo da própria Constituição Federal.
Com isso, temos que somente duas limitações foram impostas pelo Poder Constituinte
Originário à garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, a saber:
I) as ações relativas à disciplina e às competições desportivas somente podem ser submetidas ao Judiciário após o exaurimento das
instâncias da justiça desportiva, consoante
preconiza o §1º do art. 217 da Constituição
Federal de 1988;
II) as punições disciplinares aplicadas no
âmbito das Forças Armadas não podem ser
impugnadas por habeas corpus, conforme
dispõe o § 2º do art. 142 da Lei Fundamental de 1988. No último caso, a jurisprudência,
vale assinalar, admite o remédio constitucional no tocante à aferição da legalidade da
punição, sendo incabível tão-somente quanto
ao mérito do ato punitivo.
Inexiste, assim, norma constitucional que
exclua os atos emanados da Corte de Contas
do controle exercido pelo Poder Judiciário resultante do princípio fundamental do amplo
acesso à justiça.
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4 Limites à revisão judicial
Se admitida a ampla e irrestrita revisão judicial
dos atos e decisões do Tribunal de Constas, com
o que, cabe advertir, não concordamos, algumas
ponderações exsurgem, senão vejamos.
A razão determinante da instituição das
Cortes de Contas consubstancia-se na necessidade de existência de um órgão qualificado
para realizar o exame técnico das contas dos
administradores e responsáveis pela aplicação
do dinheiro público, dado que a análise feita no
âmbito estrito das Casas Legislativas é de cunho
eminentemente político.
Ademais, se é certo que o ato administrativo, não importa de que órgão promane, pode
ser submetido ao crivo judicial, também é indubitável que não cabe ao Judiciário, via de regra, reexaminar o mérito do ato administrativo,
mas tão-somente sua regularidade formal, bem
como a legalidade do ato.
Postas tais premissas, sobressai a ilação de
que a admitir-se o exame do mérito das decisões
da Corte de Contas, de modo que ao Judiciário
fosse dado o poder de pleno e irrestrito julgamento, ou melhor, rejulgamento das contas dos
administradores públicos e até mesmo da fixação de cotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, pouca ou nenhuma utilidade
teria a instituição de um órgão técnico como o
Tribunal de Contas com a compostura constitucional que lhe é conferida.
Ademais, seria infenso à revisão judicial o
mérito da totalidade dos atos administrativos,
salvo quanto às deliberações do Tribunal de
Contas, justamente o órgão especializado que
por expressa previsão constitucional detém,
dentre outras, a competência de apreciar as contas dos responsáveis pelo erário.
Sendo assim, afigura-se acertada a orientação jurisprudencial firmada no sentido de
que a revisão judicial das decisões do Tribunal de Contas deve ficar adstrita à verificação
de eventuais vícios que maculem a legalidade
do ato ou comprometam de forma grave sua
regularidade formal.
Significa dizer que o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional não
pressupõe a possibilidade de rejulgamen-

to irrestrito das contas dos administradores
públicos pelo Judiciário, posto ser esta função imanente, por expressa disposição constitucional, à Corte de Contas.
Ao Judiciário incumbe perscrutar a legalidade do processo administrativo levado a cabo
pelo Tribunal de Contas. Assim, é de ser reconhecido ao Judiciário o poder de anular as
decisões da Corte de Contas sempre que maculadas pelo vício da ilegalidade ou oriundas
de processo no qual não tenham sido respeitadas as garantias do contraditório e da ampla
defesa ínsitas ao devido processo legal, bem
assim quando houver manifesto malferimento
ao princípio da proporcionalidade.
Sobre o tema, merece transcrição o seguinte
aresto do Col. TRF – 1ª Região, in expressis:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSOS FEDERAIS. CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE SINDICAL E MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA. ACÓRDÃO DO TCU.
REJEIÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS
PELO EX-PRESIDENTE DE SINDICATO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. 1.
As provas requeridas são insuscetíveis de
provar os fatos da causa, os quais somente
podem ser provados documentalmente,
por se tratar de matéria relativa à prestação
de contas referente a recursos públicos,
cujas despesas, de forma impostergável,
têm de ser limpidamente demonstradas. 2.
A revisão judicial das decisões do Tribunal
de Contas da União – TCU não é irrestrita,
devendo-se limitar ao exame de eventuais
irregularidades formais ou manifestas ilegalidades. Excepcionalmente, adentra-se
à questão substancial atinente à prestação
de contas (REsp 80.419/MG, Relator Min.
Pádua Ribeiro). 3. O Recorrente não se
desincumbiu do seu ônus de provar que
o acórdão do TCU padece de ilegalidade,
e, bem assim, a correta aplicação dos recursos aos fins a que se destinavam (CPC,
art. 333, I). 4. Caso em que a decisão da
Corte de Contas traz motivação suficiente
e ampara-se em regular procedimento administrativo — tomada de contas especial
—, no qual foi assegurada a ampla defesa
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ao ex-Presidente de entidade sindical, o
qual, porém, não obteve êxito em afastar a
irregularidade constatada na prestação de
contas. 5. Apelação do Autor desprovida.
(grifo nosso).
(AC 200038000196496, Rel. Desembargador Federal Fagundes de Deus, Quinta
Turma, e-DJF1 de 29/01/2010, p. 202).

No mesmo sentido decidiu Eg. TRF – 2ª Região, in verbis:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. DECISÃO. TOMADA DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES.
ASPECTOS FORMAIS. LEGALIDADE.
I- O cerne da controvérsia cinge-se à verificação de eventual ilegalidade no processo administrativo e decisão proferida
pelo TCU na tomada de contas especial,
em que restou decidido pela irregular
prestação de contas do crédito recebido a
título de subvenção social. II- Não há no
caso em tela qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa no trâmite do
procedimento administrativo de Tomada de Contas no TCU. De acordo com
o ofício nº 1649/99 (fls. 28 e 131) foram
os autores citados para alegações de defesa e/ou recolher aos cofres do Tesouro
Nacional a quantia objeto da subvenção,
permanecendo, no entanto, inertes. IIINoutro giro, não comprovam os Autores
que as exigências contidas no art. 66 do
Decreto 93.872/86 tenham sido atendidas. Nesse aspecto, oportuno destacar
que o juízo a quo concedeu ampla oportunidade aos Autores para demonstrar a
aplicação legal das verbas recebidas em
bolsas de estudo, obras educacionais e
equipamento escolar, por intermédio de
prova pericial (fls. 395/414). No entanto,
de acordo com o próprio laudo pericial
não restaram comprovadas nos autos
as despesas efetuadas com os recursos
recebidos a título de subvenção social.
IV- Inexistem nos autos elementos que
demonstrem de forma inequívoca qualquer ilegalidade da decisão condenatória
proferida pelo Tribunal de Contas da
170

União, no processo nº TC 599.023/19953, por vício em sua motivação. Ônus da
prova que é de incumbência dos Autores
(art. 333, inciso I do CPC). V- Demais, o
controle judicial dos atos do TCU devese limitar aos aspectos técnico-formais do
processo administrativo, e à razoabilidade e adequação do decisório prolatado
pelo Tribunal de Contas, ante a instrução
efetivada, sendo descabida a revisão do
mérito em si das decisões proferidas pelo
aludido órgão. VI- Apelo dos Autores
desprovido. (grifo nosso).
(AC 200202010125971, Rel. Desembargador Federal Sergio Schwaitzer, Sétima
Turma, DJU 08/09/2008, p. 337).

Nesse diapasão, cabe registrar o julgado do
Eg. TRF – 1ª Região, relativo à competência do
Tribunal de Contas para fixação das cotas do
Fundo de Participação do Município e a (im)
possibilidade de o Judiciário substituir-se ao
TCU nessa tarefa, in litteris:
EMENTA: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REPASSE DE VERBAS RELATIVAS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS – FPM. COEFICIENTE. LEVANTAMENTO POPULACIONAL. COMPETÊNCIAS DO IBGE E TCU.
ATO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. 1. A
fixação ou alteração das quotas referentes
aos fundos de participação dos Municípios
é tarefa que incumbe ao Tribunal de Contas
da União, cabendo ao IGBE, tão-somente,
a realização do levantamento populacional
ou sua atualização. O fato de o TCU depender dos dados alcançados pelo IBGE,
para fixar os coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, não retira daquele esta sua competência constitucional. 2. A irresignação quanto ao fato de
que a estimativa populacional do Município não expressa mais a verdadeira realidade fática não passa, em momento algum,
pelo aspecto da legalidade, da moralidade,
ou da razoabilidade do ato administrativo,
assim como não há de se falar que o referido procedimento administrativo - censo
populacional realizado pelo IBGE - tenha
gerado qualquer violação à ordem jurídica ou aos princípios da moralidade e da

I Jornada de Direito Administrativo

razoabilidade. 3. O suposto erro apontado
pelo Município diz respeito, tão-somente,
ao seu número de habitantes, que, no caso
destes autos, não tem como fundamento
qualquer vício de ilegalidade ou afronta aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a permitir a revisão e
o controle judicial. 4. A contradição entre
os números apontados pelo IBGE, há seis
anos, e os números levantados pelo autor
(número de eleitores, números de pessoas
em assentamentos rurais, número de procedimentos ambulatoriais, de alunos matriculados) não tem o condão de autorizar
a declaração de ineficácia do censo populacional perpetrado pelo IBGE, quanto menos conferir ao Poder Judiciário a tarefa de
prever, presumidamente, a população atual
do Município. 5. Apelação do autor a que
se nega provimento.
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Aspectos polêmicos acerca da atividade de controle do Tribunal de
Contas da União em matéria de pessoal: decadência, autotutela, ampla
defesa, manutenção de regime jurídico e devolução de verbas pagas
Juiz federal substituto Regivano Fiorindo

Resumo: Este breve trabalho pretende analisar
aspectos relevantes dos atos de controle de pessoal emanados do Tribunal de Contas da União e o
controle jurisdicional deles quando de seu efetivo
cumprimento pela administração pública. Serão
feitas abordagens acerca do regime jurídico administrativo, a saber: decadência para revisão do ato
administrativo, poder-dever de autotutela da administração pública, ampla defesa prévia na revisão
do ato administrativo, direito à manutenção do regime jurídico e necessidade de devolução ao erário
de verbas recebidas. O estudo será feito segundo a
ordem jurídica vigente e com base na doutrina e na
jurisprudência aplicáveis.

Introdução
A Constituição Federal outorgou ao Tribunal de
Contas da União, como auxiliar do Congresso Nacional, a nobre função de exercer o controle externo
das contas públicas, nos precisos termos do art. 71.
Dentre essas atribuições, está a de, a teor do
quanto estabelecido no inciso III do dispositivo
citado, “apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas
as fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, excetuadas as nomeações para cargo de
provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões,
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”.
Contudo, aspectos jurídicos relevantes previstos
na lei e na Constituição Federal devem ser observados pelo órgão do Poder Legislativo, quando do julgamento desses casos, que passam a ser analisados.

1 Autotutela e decadência (art. 54 da
Lei nº 9.784/1999)
A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da

administração pública federal, estipula, em seu
art. 54, cabeça, o seguinte:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai
em 5(cinco) anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Conforme se depreende da leitura do texto,
o ato administrativo que acarrete efeitos favoráveis é passível de revisão somente no prazo de 5
(cinco) anos, contados da data em que foram praticados — no caso de efeitos patrimoniais contínuos,
o prazo se inicia do recebimento do primeiro pagamento (§ 1º do art. 54) — ressalvada a hipótese de
má-fé existente na prática do ato.
Assim, na esfera federal, embora o art. 53
da citada lei e o enunciado de súmula nº 473 do
Supremo Tribunal Federal – STF assegurem o
princípio da autotutela da administração pública, que a permite anular os atos ilegais ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, deve ela respeitar o prazo decadencial
previsto em lei para que o anule ou o revogue.
É importante ressaltar que os atos emanados pela administração pública federal antes
da vigência da Lei nº 9.784/1999 também estão
sujeitos à decadência.
Conforme assentado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça – STJ caso o ato impugnado pelo Tribunal de Contas da União tenha
sido editado antes da vigência da Lei nº 9.784/1999,
o prazo decadencial inicia-se a partir da vigência
da lei citada, qual seja, 01.02.19991.
Logo, se o ato administrativo foi editado até
31.01.1999, o Tribunal de Contas da União e a administração pública federal teriam até o dia 01.02.2004
para impugná-lo. Se a impugnação ocorreu depois
1

STJ, AgRg no REsp 1085250/SP e AgRg no Ag
1157156/SP, visualizados em www.stj.jus.br.
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desse dia, repise-se, em ato administrativo editado
antes de 01.02.1999, operou-se a decadência, ressalvada a hipótese de comprovada má-fé.

2 Corte de pagamento determinado
pelo Tribunal de Contas da União e
ampla defesa
No controle externo efetuado pelo Tribunal
de Contas da União em matéria de pessoal, é
pertinente refletir se é necessário processo administrativo prévio contra o servidor prejudicado pelo corte de pagamento, em que lhe seja
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Numa leitura apressada do art. 5º, LV, da
Constituição Federal, o qual estabelece que aos litigantes, em processo administrativo ou judicial,
bem como aos acusados em geral, é assegurado
o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a eles inerentes, poderia se chegar à conclusão de que o corte, pelo Tribunal de Contas da
União, em verba recebida pelo servidor, sem que
lhe tenha sido dada a oportunidade de defesa, seria inconstitucional e não poderia ser feito.
Contudo, é necessário que se analise alguns
pontos sobre esse assunto.
O primeiro deles diz respeito à possibilidade de
o servidor prejudicado discutir em Juízo a decisão tomada pela Corte de Contas federal, dado o princípio
da inafastabilidade da jurisdição, fixado no art. 5º,
XXXV, da CF, que veda à lei a exclusão da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Especificamente em relação ao Tribunal de
Contas da União, a súmula vinculante nº 3 do
Supremo Tribunal Federal obriga-o a assegurar
o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de
ato administrativo que beneficie o interessado,
excetuada a apreciação da legalidade do ato de
concessão de aposentadoria reforma e pensão2.
2

Enunciado de súmula vinculante nº 3 do STF: “Nos
processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando
da decisão puder resultar anulação ou revogação de
ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão
inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.

Todavia, é importante lembrar que a atividade
de controle externo do órgão auxiliar do Congresso
Nacional é bastante ampla e não se cinge à análise
de atos administrativos in concreto, ou seja, afetos
especificamente a determinado servidor que tenha
o pagamento de determinada verba questionada.
A Corte de Contas federal analisa, de forma mais
comum, a legalidade do pagamento de determinada
verba em abstrato, isto é, a uma gama de servidores
que estão em uma mesma situação jurídica. Vale dizer: como a matéria é exclusivamente de direito, a situação pessoal e individual do beneficiário do pagamento é irrelevante para se averiguar sua legalidade.
Analisa-se tão-somente a correção do pagamento
feito segundo a ordem jurídica vigente.
Nesse tipo de situação, a ausência do contraditório e da ampla defesa prévios no julgamento
feito pelo Tribunal de Contas da União não viola a Constituição, porque a questão controversa
não reside na situação pessoal do interessado, e
sim puramente na legalidade e nos aspectos jurídicos afetos do quanto debatido.
Raciocinar-se em sentido diverso implicaria o engessamento da função constitucional do
órgão auxiliar do Poder Legislativo, porque não
se mostra razoável, ao se discutir as milhares de
verbas pagas aos servidores da administração
pública federal, intimar-se todos os eventuais
interessados para se defender, se a situação pessoal de cada um é irrelevante no julgamento.
Obviamente, não se elimina do eventual
prejudicado o direito de questionar os aspectos
jurídicos da lesão ou ameaça que entende sofrer
nas vias ordinárias, dado o princípio da inafastabilidade da jurisdição mencionado e a lei também citada do processo administrativo federal.
Porém, em virtude de a matéria analisada ser
exclusivamente de direito e não envolver questões
de fato, o julgamento do Tribunal de Contas da
União, sem que tenha sido dado ao eventual prejudicado o direito à ampla defesa, não é inválido.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal
– STF já se manifestou e pontuou que o processo
administrativo prévio só é obrigatório, quando do
exercício de autotutela, se a anulação do ato envolver
questão de fato. Dessa forma, sua mera retificação
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para adequá-lo ao princípio da legalidade não necessita ser precedida de processo administrativo3.

3 Regime jurídico e direito adquirido
Controvérsia que tem sido posta em Juízo
com frequência é relativa ao argumento de que
o corte de pagamento determinado ao beneficiário pelo Tribunal de Contas da União violaria
a cláusula pétrea, prevista na Constituição, do
direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI).
A dinâmica da administração pública muitas
vezes impõe mudanças no regime jurídico dos
servidores públicos federais, que faz com que a
legislação mude com certa frequência, criando
novas carreiras em substituição a outras, novas
categorias e classes nos cargos, novos padrões de
remuneração, extinção de antigas gratificações e
criação de novas, etc.
Nesse intenso regime de mudanças em prol
do aprimoramento da administração, estará o
servidor, que se aposentou ou que tenha assumido o cargo há mais tempo, sob a égide de um
outro regime jurídico. Com isso, questiona-se
se essas alterações promovidas pela lei ou pela
própria Constituição não violariam o direito adquirido do interessado.
Nessa seara, o STF sedimentou o entendimento de que não há direito adquirido a regime
jurídico4. Tampouco está assegurado ao servidor a manutenção de determinado regime de
cálculo de vencimentos ou proventos, desde
que, obviamente, não haja redução da remuneração, em virtude da cláusula constitucional que
veda a irredutibilidade de vencimento.
Assim, por exemplo, se determinado servidor, aposentado ou na ativa, tenha incorporado
ao seu patrimônio jurídico uma determinada gratificação, mas, por outro lado, a lei tenha alterado
o regime jurídico de sua carreira, extinguindo a
gratificação até então auferida, se não houver redução no valor nominal dos vencimentos ou proventos poderá e deverá a gratificação ser cortada,
STF, recursos extraordinários nº 185255 e 247399,
visualizados em www.stf.jus.br.
4
STF, mandado de segurança nº 24875, visualizado em
www.stf.jus.br.
3
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respeitado o prazo decadencial previsto em lei,
em atenção ao princípio da legalidade.
Então, caso haja continuação da percepção da
verba, com base no regime anterior, já revogado,
poderá o Tribunal de Contas da União declarar
a ilegalidade de seu pagamento e determinar seu
corte, dentro do lustro decadencial, sem que assim tenha violado a cláusula do direito adquirido.

4 Devolução de verbas pagas e boa-fé
no seu recebimento
Questão frequente e polêmica enfrentada
pelo Poder Judiciário é a afeta à determinação
contida nas ordens do Tribunal de Contas da
União de devolução ao erário dos pagamentos
feitos ao servidor.
A Corte de Contas federal, quando da declaração da ilegalidade do pagamento da verba
percebida, tem, em consequência, determinado
ao órgão, entidade ou ente competente, baseado no princípio que veda o enriquecimento sem
causa, que cobre do receptor do montante indevidamente pago sua devolução.
Sobre esse tópico, em regra, todo aquele que,
sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem,
será obrigado a restituir o indevidamente auferido5.
Surge, então, a questão de se saber se houve justa causa no recebimento da quantia cujo
fundamento jurídico que lhe dava amparo foi
declarado ilegal.
Segundo a ordem jurídica vigente, especialmente no regime jurídico administrativo, que
expressamente privilegia a legalidade, a moralidade, a razoabilidade, a proporcionalidade, a segurança jurídica e a boa-fé (artigos 2º e 54 da Lei
nº 9.784/1999), devem-se separar as situações
decorrentes de mero erro material das oriundas
de má interpretação jurídica dada ao caso.
Com efeito, quando se verifica que o pagamento se deu por erro material da administração, não há
óbice jurídico para sua devolução, como, por exemplo, no caso em que o servidor receba em duplici5

Código Civil, art. 884, cabeça: “Aquele que, sem justa
causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a
restituir o indevidamente auferido, feita a atualização
dos valores monetários”.
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dade, por mero erro operacional, uma gratificação,
um abono ou uma verba indenizatória. Nesse caso,
como não houve intenção em fazê-lo e, em consequência, ausente a justa causa, a devolução se impõe.
Todavia, nos casos em que o pagamento se
deu por errônea interpretação da administração,
em que esteja presente a boa-fé tanto dela quanto do beneficiário, que acarretou a consolidação
jurídica daquele status quo, não parece que seja
razoável exigir-se a devolução.
De fato, normalmente em casos que tais, tratase de verba de natureza alimentar, a qual o ordenador de despesas acreditava, nos termos da ordem
jurídica vigente, ser devida ao interessado. Houve,
assim, justa causa no pagamento e, consequentemente, ausente está o enriquecimento sem causa.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça –
STJ – a partir do julgamento do REsp nº 488905
(5ª Turma), firmou o entendimento pela inviabilidade de restituição dos valores pagos erroneamente pela administração em virtude do desacerto na interpretação ou da má aplicação da lei,
quando verificada a boa-fé dos beneficiados.
No julgamento do recurso especial referido,
sua excelência o ministro relator José Arnaldo
da Fonseca apresentou, nas razões de decidir,
manifestação da Advocacia Geral da União
(processo 00400.13771/95-34), a qual pontuou
que “a efetiva prestação de serviço, a boa-fé no
recebimento da vantagem ou vencimento, a errônea interpretação da lei expressa em um ato
formal e a mudança de orientação jurídica são
requisitos indispensáveis para que o pagamento
feito possa ser considerado válido e, à época, devido, não estando sujeito à restituição”.
Apontou, ainda, decisões do próprio TCU,
as quais flexibilizaram o enunciado da súmula
235 daquele órgão6, dispensando o ressarcimento
6

Súmula 235 do TCU – “Os servidores ativos e inativos,
e os pensionistas, estão obrigados, por força da lei, a
restituir ao Erário, em valores atualizados, as importâncias que lhes forem pagas indevidamente, mesmos
que reconhecida a boa-fé, ressalvados apenas os casos
previstos na Súmula 106 da Jurisprudência deste Tribunal”. Essa súmula foi revogada na Sessão Ordinária
do mesmo Tribunal em 09/05/2007, publicada no DOU
de 11/05/2007. A informação consta no sítio virtual da
Corte (portal2.tcu.gov.br/TCU).

de valores indevidamente recebidos, mesmo em
hipóteses não albergadas pela Súmula nº 1067,
quando existente dúvida razoável sobre a correta
aplicação da norma, houver a boa-fé dos envolvidos e ocorrer o decurso razoável de lapso temporal
entre o pagamento indevido e a correção deste.
Nota-se, portanto, que a errônea interpretação dada pela administração, que propiciou o
pagamento da verba questionada no TCU, num
ambiente em que esteja presente a boa-fé das
pessoas e dos órgãos envolvidos, não autoriza a
restituição, pela razoável consolidação da situação jurídica ao longo do tempo.
É importante salientar que, em qualquer
caso em que couber a devolução, seja em virtude de erro material, seja em virtude de má-fé,
a restituição terá que se dar obrigatoriamente nos termos do art. 46 e seguintes da Lei nº
8.112/1990, na redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 04/09/20018.
Súmula 106 do TCU – “O julgamento, pela ilegalidade,
das concessões de reforma, aposentadoria e pensão,
não implica, por si só, a obrigatoriedade da reposição
das importâncias já recebidas de boa-fé, até a data do
conhecimento da decisão pelo órgão competente”.
8
Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente
comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta
dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.
§ 1º O valor de cada parcela não poderá ser inferior
ao correspondente a dez por cento da remuneração,
provento ou pensão.
§ 2º Quando o pagamento indevido houver ocorrido
no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela.
§ 3º Na hipótese de valores recebidos em decorrência
de cumprimento a decisão liminar, a tutela antecipada
ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida,
serão eles atualizados até a data da reposição.
Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou
disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias
para quitar o débito.
Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo
previsto implicará sua inscrição em dívida ativa.
Art. 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.
7
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Contudo, o procedimento previsto nesta lei
não pode ser imposto pela administração pública ao interessado de forma coercitiva.
De fato, conforme fixado pelo STF por ocasião do julgamento do mandado de segurança
nº 24.182, cuja relatoria foi do ministro Maurício Corrêa, seguindo doutrina de Hely Lopes
Meirelles9, o art. 46 da Lei nº 8.112/1990 dispõe
que o desconto em folha é a forma como poderá ocorrer o pagamento pelo servidor, após sua
concordância com a conclusão administrativa
ou a condenação judicial transitada em julgado.
Assim, sob o argumento de que ninguém
pode ser privado de seus bens sem o devido
processo legal (CF, art. 5º, LIV), não se aplica a
autoexecutoriedade do procedimento administrativo, porque a competência da administração
está restrita às penalidades de natureza administrativa, não alcançando, compulsoriamente,
as consequências civis e penais, estas sujeitas à
decisão do Poder Judiciário.
Resta, portanto, à administração, recorrer
às vias ordinárias para obter o ressarcimento do
prejuízo apurado em processo administrativo,
caso o servidor se recuse à devolução voluntária.

5 Conclusões
Ao exercer a importante função constitucional de controle externo das contas públicas
na administração federal, o Tribunal de Contas
da União tem o poder-dever de apurar e detectar as irregularidades eventualmente cometidas,
que violem os princípios que norteiam a administração pública.
9
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“É válido o desconto em folha inclusive na hipótese
prevista no § 6º do art. 37 da CF, mas, em qualquer
caso, é necessária a concordância do responsável, porque a Administração não pode lançar mão dos bens
de seus servidores, nem gravar unilateralmente seus
vencimentos, para ressarcir-se de eventuais prejuízos.
Faltando-lhes esta aquiescência, deverá recorrer às vias
judiciais, quer propondo ação de indenização contra o
servidor, quer executando a sentença condenatória do
juízo criminal ou a certidão da dívida ativa (no caso de
alcances e reposições de recebimentos indevidos)”, em
Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos
Civis, Saraiva, 2ª edição, págs. 217/218.

Nessa perspectiva, o princípio da autotutela
permite à administração, inclusive na esfera de
pagamento de pessoal, invalidar os atos ilegais,
nos precisos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/1999
e da súmula nº 453 do STF, mas deve respeitar o
prazo decadencial previsto em lei para que o anule ou revogue (Lei citada, art. 54), salvo, como a
própria lei menciona, comprovada má-fé.
Por outro lado, desde que a correção do ato
administrativo se dê em razão de erro material
ou envolva matéria unicamente de direito, não
está obrigada a Corte de Contas da União a
aplicar o contraditório e a ampla defesa na análise da questão, dada a abstração dos aspectos
averiguados, por não se levar em consideração
aspectos jurídicos particulares dos servidores
públicos eventualmente atingidos pelo corte,
ressalvada, contudo, nos termos da Constituição Federal e da súmula vinculante nº 3 do
STF, a apreciação judicial.
Por fim, muito embora não haja em favor
do servidor a garantia do direito adquirido a regime jurídico, podendo, de forma ampla, a lei
revogar determinado regime e criar um novo,
bem como caber ao Tribunal de Contas rever os
atos de pagamento em desacordo ao regime jurídico em vigor, desde que não haja redução do
valor nominal dos vencimentos recebidos, não
cabe a devolução das verbas recebidas de boa-fé
e que se deram dentro de uma situação que se
consolidou ao longo do tempo e que se acreditava ser juridicamente apropriada.

O princípio da segurança jurídica na legislação e jurisprudência brasileiras
Juíza federal substituta Sabrina Ferreira Alvarez de Moura Azevedo

1 Introdução
Este breve ensaio se propõe a analisar a evolução ocorrida na legislação e na jurisprudência
brasileiras para conter a anulação de atos administrativos que tenham gerado efeitos favoráveis
aos beneficiários que agiram de boa-fé.
A análise do tema, sob a perspectiva histórica, desvenda as tendências do direito administrativo moderno e a preponderância, nos dias de
hoje, em algumas situações, do princípio da segurança jurídica sobre o princípio da legalidade.
O conflito desses princípios acaba por promover um debate interessante sobre a confiança
depositada pelos administrados nos atos praticados pela Administração e a necessidade de
que tais atos sejam mantidos, ainda que ilegais,
quando consolidados pelo passar do tempo e
quando comprovada a boa-fé dos envolvidos.
Para que melhor se compreenda o tema em
análise, este artigo está divido em dois capítulos,
sendo que o segundo se subdivide em três. O primeiro capítulo aborda o reconhecimento, pelo
ordenamento jurídico brasileiro, do princípio da
segurança jurídica como princípio que deve reger
da Administração Pública. O segundo analisa a
construção jurisprudencial a respeito do referido
princípio desde a Súmula 473 do STF até os dias
atuais. Em seguida, abre-se oportunidade para distinguir a teoria do fato consumado do princípio da
segurança jurídica. Na sequência, são examinadas
as tendências da jurisprudência do Supremo após a
edição da Lei 9.784/99, analisando-se os atos praticados depois (3.2) e antes da sua entrada em vigor
(3.3). Por fim, são feitas as conclusões do trabalho.

2 O princípio da segurança jurídica no
ordenamento jurídico brasileiro
Divide a doutrina o princípio da segurança
jurídica em duas vertentes: uma objetiva e outra
subjetiva. Assim, pelo aspecto objetivo, o princípio imporia limite à retroatividade dos atos
administrativos e legislativos, a fim de proteger
a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito

adquirido. No que se refere a esse aspecto, é de
se observar que a Constituição, em seu art. 5º,
XXXVI, o consagra expressamente.
No tocante ao aspecto subjetivo, o princípio diz
respeito à proteção da confiança dos administrados
nos atos praticados pela Administração e a necessidade de que tais atos sejam mantidos, ainda que
ilegais, quando consolidados pelo passar do tempo
e quando comprovada a boa-fé dos envolvidos.
Como esclarece Almerico do Couto e Silva:
Modernamente, no direito comparado, a
doutrina prefere admitir a existência de
dois princípios distintos, apesar das estreitas correlações existentes entre eles. Falam
os autores, assim, em princípio da segurança jurídica, quando designam o que
prestigia o aspecto objetivo da estabilidade
das relações jurídicas, e em princípio da
proteção da confiança, quando aludem ao
que atenta para o aspecto subjetivo. Este
último princípio (a) impõe ao Estado limitações na liberdade de alterar sua conduta
e de modificar atos que produziram vantagens para os destinatários, mesmo quando
ilegais, ou (b) atribui-lhe consequências
patrimoniais por essas alterações sempre
em virtude da crença gerada nos beneficiários, nos administrados ou na sociedade
em geral de que aqueles atos eram legítimos, tudo fazendo razoavelmente supor
que seriam mantidos1.

No presente artigo, tratar-se-á do princípio
da segurança jurídica em seu aspecto subjetivo.
Dessa forma, quando, no texto, houver referência a tal princípio, deve-se sempre ter em mente
a questão da proteção da confiança e, também,
da boa-fé dos administrados.
1

SILVA, Almerico do Couto. O princípio da Segurança
Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o direito da Administração Pública de anular
seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial
do art. 54 da lei do processo administrativo da União
(Lei 9.784/99). Revista de Direito Administrativo n. 237,
julho/setembro de 2004, p. 274.
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No tocante ao princípio da segurança jurídica em seu aspecto subjetivo, observo que não
está previsto, expressamente, em nossa Constituição, como princípio que deve reger a Administração Pública (cf. art. 37, caput, da CF/88).
Apesar disso, na esfera federal, a Lei 9.784/99
consagrou, em seu art. 2º, o princípio da segurança jurídica como princípio fundamental de
regência da Administração e estabeleceu prazo
decadencial para a anulação de atos administrativos que gerem efeitos favoráveis para os destinatários, dispondo, in verbis:
Art. 54. O direito da Administração de
anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da
data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á
da percepção do primeiro pagamento.

Como bem anota Almerico do Couto e Silva, “o art. 54 da Lei 9.874/99 expressou, no plano
da legislação ordinária, o princípio da segurança
jurídica em regra jurídica”2.
Antes de a referida lei entrar em vigor, anoto
que não havia, em nosso ordenamento jurídico,
previsão de prazo para a Administração anular
seus próprios atos. Assim, desde que observado
o contraditório e a ampla defesa, o atos administrativos poderiam ser anulados a qualquer
tempo, não se sujeitando à decadência (cf., por
exemplo, a redação do art. 114 da Lei 8.112/90:
“A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade”).
O fato de não haver lei fixando prazo decadencial para anulação dos atos administrativos
não decorria, a meu ver, de omissão legislativa.
Na verdade, era uma consequência direta da hegemonia, até então existente, dos princípios da
legalidade e da supremacia do interesse público sobre o privado, permitindo que houvesse,
a qualquer momento, a anulação de atos ilegais
que causassem prejuízo ao erário.
2
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Idem, ibidem, p. 289.

Com o passar do tempo, contudo, e, principalmente, com as transformações trazidas
pela Constituição Federal de 1988, passou-se a
questionar se, de fato, a Administração poderia
anular seus atos, mesmo depois de vários anos
da sua prática, especialmente quando os envolvidos agiram de boa-fé.
É que, se, por um lado, a Constituição de
1988 continuou reconhecendo os princípios da
legalidade e da supremacia do interesse público
sobre o privado, por outro, consagrou direitos e
garantias individuais.
Fala-se muito em constitucionalização do
direito civil3, mas tal fenômeno, na verdade, não
se restringiu a tal esfera do direito.
Como bem destaca Alexandre de Moraes,
“(...) nenhuma das constituições anteriores havia constitucionalizado os princípios e preceitos
básicos do Direito Administrativo de maneira
tão detalhada e completa quanto a atual Constituição de 1988”4. E continua:
A codificação constitucional das normas administrativas possibilitou a consagração de
uma Teoria Geral do Direito Constitucional
Administrativo, voltada para observância
dos princípios constitucionais básicos e
tendo por finalidade limitar o poder estatal,
prevendo instrumentos de controle e meios
de responsabilização dos agentes públicos,
para garantia de transparência e probidade
na administração e voltados para o combate
à corrupção.5 (grifo nosso)

Assim, mesmo nos campos em que era reconhecida a hegemonia do princípio da legalidade, como é
o caso do direito administrativo, houve uma mudança de enfoque depois da Constituição de 1988.
Dessa forma, os direitos e garantias fundamentais também ganham espaço e passam a ser
considerados em caso de aparente conflito entre
normas constitucionais.
FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson.
Direito Civil – Teoria Geral, 4ª ed., Lúmen Iuris, Rio
de Janeiro, 2006, pp. 20-27.
4
MORAES, Alexandre. Direito Constitucional Administrativo, 2ª ed., São Paulo, Atlas, 2005, p. 20.
5
Idem, ibidem.
3
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É nesse contexto que surge a Lei 9.784/99 e a
consagração do princípio da segurança jurídica,
que, posteriormente, o próprio Supremo já definiu como subprincípio do Estado de Direito,
com status de princípio constitucional do mesmo nível do princípio da legalidade 6.
Pelo princípio da segurança jurídica (em seu
aspecto subjetivo), reconhece-se, enfim, que não
pode o legislador ou o Poder Público em geral
“fazer tabula rasa das situações jurídicas consolidadas ao longo do tempo”, devendo, em todo
caso, avaliar “a boa-fé da pessoa afetada pela medida, a confiança depositada na inalterabilidade
da situação e o decurso de tempo razoável”7.

3 A construção jurisprudencial a
respeito do princípio da segurança
jurídica: da Súmula 473 do STF aos
acórdãos atuais
Ressalto que a idéia da possibilidade de
anulação de atos administrativos ilegais, como
uma consequência direta do poder de autotutela do Estado, foi consolidada no Enunciado
473 da súmula de jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, aprovado em 03/12/1969,
que assim dispõe:
A administração pode anular seus próprios
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.

Analisando os precedentes que deram origem ao enunciado, verifica-se que não houve discussão, na época, a respeito de prazo que a Administração teria para rever seus atos, sendo clara
a idéia de que isso poderia acontecer a qualquer
MS 24268, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/
Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004, DJ 17-09-2004.
7
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires
e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 2008, p. 487.
6

tempo, já que “do ato ilegal não nasce direito”
(RE 27.031/SP, Relator Ministro Luiz Gallotti).
Assim, até a Lei 9.784/99 entrar em vigor,
a verdade é que não havia na jurisprudência
do Supremo discussão acerca do princípio da
segurança jurídica.

3.1 A teoria do fato consumado e o princípio
da segurança jurídica
Nesse ponto do artigo, vale destacar que o
princípio da segurança jurídica não guarda relação com a “teoria do fato consumado”, a qual, embora totalmente inconsistente, tem sido adotada
com frequência por nossos tribunais e pelo própio Supremo há muito tempo (cf. RE 85.179/RJ,
relator Ministro Bilac Pinto, DJ de 01.12.1977).
Ressalto que a referida teoria foi construída para tentar amenizar os efeitos da demora
do Judiciário em manifestar-se definitivamente
sobre um caso, mas não para conter a anulação
de atos administrativos ilegais tendo em vista o
passar do tempo e a boa-fé dos envolvidos.
Atualmente, percebe-se uma tentativa de
utilizar o princípio da segurança jurídica para
dar mais respaldo à teoria do fato consumado
(cf. STF, MC 2.900/RS, relator Ministro Gilmar
Mendes), como se isso fosse possível. Com a devida vênia dos entendimentos em sentido contrário, assim como o eminente Ministro Moreira Alves, não considero que tal construção
seja adequada8 e, ademais, diminui o valor do
8

Cf. voto do Ministro Moreira Alves no AgRG 120.893,
em que afirma: “1. Não desconheço que esta Corte tem,
vez por outra, admitido por fundamento jurídico que
não sei qual seja – a denominada teoria do fato consumado, desde que se trate de situação ilegal consolidada
no tempo quando decorrente do deferimento de liminar em mandado de segurança.2. Jamais compartilhei
esse entendimento que leva a premiar quem não tem
direito pelo fato tão só de um Juízo singular ou um
Tribunal retardar exagerada e injustificadamente o
julgamento em definitivo de um mandado de segurança em que foi concedida liminar, medida provisória,
por natureza, ou de a demora na desconstituição do
ato administrativo, praticado por força de liminar posteriormente cassada, resultar de lentidão da máquina
administrativa”. (AI 120893 AgR, Primeira Turma,
julgado em 09/10/1987, DJ 11-12-1987)
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princípio da segurança jurídica que, a meu ver,
não pode ser utilizado pelo Judiciário para convalidar situações manifestamente ilegítimas que
tenham sido momentaneamente amparadas por
decisão liminar, especialmente quando a Administração foi diligente e promoveu a anulação
do seu ato ilegal a tempo e modo certos.

3.2 A jurisprudência depois da Lei 9.784/99
Depois da Lei 9.784/99, é preciso distinguir
duas situações. Em se tratando de atos praticados
após a sua entrada em vigor, parece não haver dúvidas entre os magistrados de que se aplica o seu
art. 54, não havendo que se fazer “qualquer ponderação entre o princípio da legalidade e o da segurança jurídica”9. Assim, “caberá apenas ao juiz
ou ao aplicador da regra declarar a decadência
reconhecendo a extinção do direito à anulação do
ato e de todos os seus efeitos, em qualquer tempo,
no passado e no futuro”10. Nesse sentido:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário (s) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Cargo. Ascensão
funcional sem concurso público. Anulação pelo Tribunal de Contas da União
– TCU. Inadmissibilidade. Ato aprovado
pelo TCU há mais de cinco (5) anos. Inobservância do contraditório e da ampla
defesa. Consumação, ademais, da decadência administrativa após o quinquênio
legal. Ofensa a direito líquido e certo. Cassação dos acórdãos. Segurança concedida
para esse fim. Aplicação do art. 5º, inc. LV,
da CF, e art. 54 da Lei federal nº 9.784/99.
Não pode o Tribunal de Contas da União,
sob fundamento ou pretexto algum, anular ascensão funcional de servidor operada e aprovada há mais de 5 (cinco) anos,
sobretudo em procedimento que lhe não
assegura o contraditório e a ampla defesa.
(MS 26628, Relator(a): Min. CEZAR
PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em
17/12/2007, DJe-031 22-02-2008)

9

SILVA, Almerico do Couto, op. cit., p. 290.
Idem, ibidem, p. 293.
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3.3 A aplicabilidade do prazo decadencial
previsto na Lei 9.784 para os atos
administrativos praticados antes da sua vigência
Quanto aos atos praticados antes da entrada
em vigor da Lei 9.784/99, observo que há forte
oscilação na jurisprudência sobre o que deve ser
feito: aplicar ao caso o prazo decadencial do art.
54 a partir da data de publicação da lei ou aplicar o princípio da segurança jurídica?
Em diversos precedentes já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal no sentido de que incide o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/99
mesmo para a revisão de atos administrativos praticados antes da sua entrada em vigor, sendo que
o seu termo inicial, nesse caso, é contado a partir
da publicação da referida lei. Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA [LEI
N. 8.878/94]. REVOGAÇÃO POR ATO
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TEVE CURSO EM COMISSÃO
INTERMINISTERIAL. POSSIBILIDADE.
SÚMULAS 346 E 473 DO STF. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL A
PARTIR DA VIGÊNCIA DO ARTIGO 54
DA LEI N. 9.784/99 [1º.2.99]. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Administração Pública
tem o direito de anular seus próprios atos,
quando ilegais, ou revogá-los por motivos
de conveniência e oportunidade [Súmulas
346 e 473, STF]. 2. O prazo decadencial estabelecido no art. 54 da Lei 9.784/99 contase a partir da sua vigência [1º.2.99], vedada
a aplicação retroativa do preceito para limitar a liberdade da Administração Pública. 3. Inexistência de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Todos os recorrentes apresentaram defesa
no processo administrativo e a decisão da
Comissão Interministerial contém todos
os elementos inerentes ao ato administrativo perfeito, inclusive fundamentação
pormenorizada para a revogação do be-
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se limita à garantia de alegação oportuna
e eficaz a respeito de fatos, mas implica a
possibilidade de ser ouvido também em
matéria jurídica. 7. Aplicação do princípio
da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito. Possibilidade de
revogação de atos administrativos que não
se pode estender indefinidamente. Poder
anulatório sujeito a prazo razoável. Necessidade de estabilidade das situações criadas
administrativamente. 8. Distinção entre
atuação administrativa que independe da
audiência do interessado e decisão que,
unilateralmente, cancela decisão anterior.
Incidência da garantia do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal
ao processo administrativo. 9. Princípio da
confiança como elemento do princípio da
segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica. Aplicação nas
relações jurídicas de direito público. 10.
Mandado de Segurança deferido para determinar observância do princípio do contraditório e da ampla defesa (CF art. 5º LV)
(MS 24268, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
05/02/2004, DJ 17-09-2004)

nefício. Recurso ordinário a que se nega
provimento.
(RMS 25856, Relator(a): Min. Eros Grau,
Segunda Turma, julgado em 09/03/2010,
DJe-086 14-05-2010)

Por vezes, contudo, esse entendimento não
é satisfatório.
Assim, tendo em vista o princípio da segurança jurídica, já se percebe uma mudança de
orientação no Supremo, quanto à aplicação do
prazo decadencial da Lei 9.784/99, a partir de sua
entrada em vigor, pelo menos, em alguns casos.
Observo que o Supremo Tribunal Federal
passou a adotar o princípio da segurança jurídica para decidir a respeito de anulação de atos
praticados antes da entrada em vigor da Lei
9.784/99, sendo que, em alguns casos, a meu ver,
com pertinência (MS 24268/MG), e, em outros
nem tanto, tendo em vista que utilizado como
respaldo à teoria do fato consumado acima criticada (MC 2.900/MG e MS 22.357/DF).
No julgamento do MS 24.268/MG, cuidava-se de mandado de segurança impetrado
por pensionista que teve sua pensão cancelada
pelo Tribunal de Contas da União dezoito anos
depois de sua concessão, ocorrida em 1984.
Transcrevo abaixo a ementa do acórdão proferido no MS 24.268/MG, que teve como relator
o Ministro Gilmar Mendes:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2.
Cancelamento de pensão especial pelo
Tribunal de Contas da União. Ausência de
comprovação da adoção por instrumento
jurídico adequado. Pensão concedida há
vinte anos. 3. Direito de defesa ampliado
com a Constituição de 1988. Âmbito de
proteção que contempla todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se
resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica
que envolve não só o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados
pelo órgão julgador. 5. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos administrativos. 6.
O exercício pleno do contraditório não

Parece que a opção adotada pelo Supremo
de decidir as questões anteriores à Lei 9.784/99
com base no princípio da segurança jurídica é
mais correta e adequada do que adotar a regra de
que o prazo decadencial estabelecido no art. 54
da Lei 9.784/99 conta-se a partir da sua vigência.
Como bem anota Almerico do Couto e Silva,
“as situações que se constituíram anteriormente à entrada em vigor do art. 54 da Lei 9.784/99
devem ser solucionadas à luz do princípio da
segurança jurídica, entendido como princípio
da proteção à confiança, ponderado juntamente
como princípio da legalidade”11.
Seguindo esse mesmo entendimento, no
julgamento do MS 25116/DF, o Ministro Cesar
Peluso destacou que:
(...) o art. 54 da Lei 9.784/99 teria vocação
prospectiva, ou seja, o prazo de 5 anos
nele fixado teria seu termo inicial na data

11

Idem, ibidem, p. 309.
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em que a lei começou a viger. Entretanto,
frisou que a vigência do princípio constitucional da segurança jurídica seria bem
anterior à Lei 9.784/99 e ele é que tornaria
compatível com a Constituição o art. 54
desse diploma quando confrontado com o
princípio da legalidade. Dessa forma, as situações que se constituíram anteriormente
à entrada em vigor ao art. 54 deveriam ser
solucionadas à luz do princípio da segurança jurídica, entendido como o princípio
de proteção à confiança ponderado justamente com o princípio da legalidade. Ao
salientar que a aposentadoria se dera em
1998, concluiu que a sua invalidação, em
2004, ofenderia os princípios da segurança
jurídica e da boa-fé na exata medida em
que tenderia a desfazer uma situação jurídica estabilizada por prazo razoável e de
vital importância para o servidor, o qual se
aposentara na presunção de validez do ato
administrativo12 (grifo nosso).

Note-se que, a prevalecer o voto do Ministro Cezar Peluso no precedente acima citado,
haverá verdadeira mudança de rumo na jurisprudência do STF.
Observo que o caso em questão diz respeito
a ato administrativo que o Tribunal considerava
complexo (ato de concessão de aposentadoria),
hipótese em que, em outras ocasiões, ele já tinha se
manifestado contrário à aplicação do prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99 antes do registro
do ato pelo TCU (cf., nesse sentido, MS 24.859,
Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal
Pleno, julgado em 04/08/2004, DJ 27-08-2004).
Assim, a nova orientação pode representar
um avanço na análise do tema, com a adoção do
princípio da segurança jurídica para resolução
de casos ocorridos antes da entrada em vigor da
Lei 9.784/99, cabendo ao juiz, portanto, avaliar,
no caso concreto, se tal princípio ou o princípio
da legalidade deve preponderar.
É evidente que, para esses casos, como afirma Almerico do Couto e Silva, “o art. 54 da Lei
9.784/99 deu a medida do que seria ‘prazo ra-

12
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Informativo STF 589, de 31 de maio a 4 de junho de
2010, Prazo para Registro de Aposentadoria e Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

zoável’ para influir no juízo de precedência do
princípio da segurança jurídica sobre o da legalidade, no cotejo ou balancing test entre esses
dois princípios, em face da prolongada inação
da Administração Pública no que diz com o
exercício do seu poder — (que para nós é um
poder-dever) — de autotutela”13.

4 Conclusão
Embora sem a pretensão de esgotar o assunto, após abordar as tendências seguidas pela
jurisprudência do STF na aplicação do princípio da segurança jurídica, é possível anotar as
seguintes conclusões:
a) o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei
9.784/99 somente se aplica para os atos administrativos editados depois de sua entrada em vigor;
b) para os atos anteriores a essa data, considerando que não havia prazo decadencial legalmente previsto, a melhor idéia é aplicar o princípio da segurança jurídica que, certamente, deve
ser ponderado com o princípio da legalidade;
c) nesses casos, apesar de não ser possível
aplicar o art. 54 da Lei 9.784/99, deve o prazo
nele previsto servir de parâmetro no momento
da ponderação entre o princípio da segurança
jurídica e o da legalidade; e
d) o princípio da segurança jurídica não deve
ser utilizado para respaldar a teoria do fato consumado, a qual não tem fundamento jurídico.

13

SILVA, Almerico do Couto, op. cit., p. 310.

Controle jurisdicional do ato administrativo e proibição de retrocesso:
uma garantia aos direitos fundamentais
Juíza federal substituta Vanessa Curti Perenha Gasques
Um pouco mais e estarás morto. E não
conseguiste ainda ser simples nem tranquilo, não venceste o erro de imaginar que
te possam ser nocivas as coisas exteriores,
não adquiriste a benevolência para com
todos nem a certeza de que a sabedoria
consiste apenas em agir com justiça!

encontrou. Tampouco se importou em esforçar-se. Pensou novamente em sua mulher.
João e o motorista combinaram o retorno
para quatro horas mais tarde. Foi-se o táxi.
João observou-o partir e sentiu que não havia
medo naquele homem, como se a despedida
fosse coisa infantil, desnecessária. Sua mulher
também não se despedira. Pensou que talvez as
despedidas, tão importantes para João, fossem
fraquezas da velhice. O carro perdeu-se entre
os prédios, João enxugou os olhos e caminhou
vagarosamente até a porta de entrada.
João não pôde entrar. O segurança apontou
um letreiro explicativo, mas João não sabia
ler. Lá de dentro, ao notar toda a agitação,
Jana fez sinal que a esperasse. A enfermeira
apertou entre as mãos o rosto árido de João:
esqueceram de avisá-lo, meu bem, bradou ela.
Explicou-lhe que o hospital agora era somente dos alunos. Não fora decisão dela, frisou.
O chefe decidira. Por ela, disse, João sempre
seria atendido ali. Ele sugeriu que então o
atendesse, não contaria a ninguém. Ela riuse e pediu licença, emergências a esperavam.
João não sabia aonde ir. Rogou-lhe um último momento, uma solução. O segurança
sugeriu o pronto-socorro municipal.
João caminhou até a calçada. Sentou-se no
chão com dificuldade. Faltavam pouco mais
de três horas e meia para o taxista aparecer.
O sol forte não impediu que João tirasse o
chapéu. Estava ofegante. Pensou na esposa
e no pronto-socorro. Como seria por lá,
como seriam as enfermeiras? Pensou em
Jana com carinho, afinal, ela devia ter razão. João sentia fugir-lhe o ar, o corpo dormente. Cerrou os olhos e deitou-se. Sentiu
alguém lhe amparar a cabeça. Era um carinho familiar. Ele tentava enxergar, mas
não conseguia. Por fim, deram as mãos e ali
permaneceram por um bom tempo. Sós.
(...)2

Marco Aurélio1
(...)
João calçou as botas de solado de pneu já sem
vincos e tomou do chapéu de palha moldado
à própria cabeça, bem seguro por um cadarço
transpassado sob o queixo. Como de costume, olhou-se no espelho sem ver a si mesmo.
Apenas conferiu possíveis aberrações nas
roupas. O bigode, motivo único de maiores
cuidados, ficara noutros tempos, quando
ainda havia o olhar atento da esposa. Por um
segundo sentou-se na cama, curvou o tronco.
Lembrou das teimosias e dos beijos de boa
noite. Lembrou dos passeios de mãos dadas.
Sorriu discretamente, sem destreza. Num gesto matuto, roçou a mão grossa no travesseiro,
como quem tateia o desconhecido.
A solidão e a idade avançada obrigavam João
a buscar auxílio para locomover-se. Já não
contava também com seus filhos, homens
feitos, casados, distantes. Naquele dia, como
fazia frequentemente havia alguns anos,
João iria ao hospital universitário da cidade
para tratar dos rins. Era local ameno, costumeiro para João. Conhecia a todos e todos o
conheciam. Passava horas a conversar com
Jana, enfermeira que lhe garantia assistência.
Acertara viagens ao hospital com certo taxista da região em troca de parte da sua aposentadoria. Os ônibus eram perigosos, pensava
João, além de confusos em seus trajetos.
Durante o percurso, o chofer perguntou se
João estava muito cansado, pois assim aparentava. Respondeu que não. Procurou explicações de mera cordialidade, mas não as
2
1

AURÉLIO, Marco. Meditações. Livro 4, XXXVII. Texto integral. São Paulo: Martin Claret, 2003.

Fragmento de texto não publicado de autor brasileiro,
amigo pessoal, cuja identidade, a pedido dele próprio,
será aqui carinhosamente preservada.
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A ficção retrata um cidadão em completo desamparo. É possível ao jurista, diante da leitura,
entender que o poder público, num primeiro momento, por meio de ato administrativo, ofereceu à
população atendimento médico no hospital universitário da cidade; noutro, anos depois, retrocedeu sem oferecer segunda opção, sem criar via
alternativa que amparasse cidadãos naturalmente
dependentes da instituição, muitos deles em tratamento intensivo. Foi o caso de João. E quantas
pessoas, como o personagem do texto, sofrem com
os retrocessos sociais? Quantas delas são privadas
dos poucos serviços essenciais que sustentam os
pilares frágeis da política social brasileira?
Os retrocessos sociais provavelmente ocorriam desde as primeiras organizações humanas.
Reconhecer em outro ser humano o próprio
destino e as próprias limitações e não estabelecer novos parâmetros de julgamento, isto é, não
vislumbrá-lo mais tarde como inferior ou dispensável, é virtude que pode perdurar até hoje, mas
unicamente por convicções individuais, sejam
elas religiosas ou empíricas, ou até, quem sabe,
ambas. Na medida em que o homem se organiza
socialmente, estabelece tarefas, designa posses e
impõe deveres, ele passa a enxergar seu semelhante como mero instrumento de desenvolvimento
econômico. Trazendo por analogia as palavras de
Pasukanis, “(...) o aparelho do poder de Estado
foi sempre criado pela classe dominante (...)”, e
“Quando um homem se encontra subjugado ao
poder de um outro, isto é, quando é escravo, seu
trabalho deixa de ser criador e substância de valores.”, ou seja, reconhece-se um domínio, percebese a possibilidade de abstrair do ser humano sua
grandeza e transformá-lo em mercadoria.3 Desse
modo, retrocede socialmente pela primeira vez o
homem, quando passa a negar e sobrepujar seu
semelhante, não exatamente no contexto burguês
de Estado, apesar da referência a Pasukanis, mas
na criação da mais repugnante condição legalmente reconhecida: a escravidão.
É óbvio que embora muitas idéias pertinentes
ao objeto deste artigo pertençam a grandes pensa-

dores e profundos intérpretes do capitalismo e do
Estado baseado na propriedade privada, haja vista
a notória fundação do nosso sistema jurisdicional,
aqui não se fará mais que referenciá-las, como foi o
caso de Pasukanis. Ademais, este breve ensaio não
faz qualquer defesa bolchevique, longe disso, mas
propõe olhar cético em relação ao perigo da insegurança jurídica e aos excessos provenientes de qualquer regime, no nosso caso o capitalista. As raízes
burguesas definidoras da nossa economia e, conseguintemente, do nosso direito geram material para
intenso e largo debate, que se faz necessário noutro
espaço. Neste, ater-nos-emos à importância do controle jurisdicional dos atos discricionários proferidos
pela administração pública, o que pode tornar o braço mecânico da lei mais maleável, mais humano.
A formação jurisdicional brasileira encontrase em constante evolução, como deve ser qualquer
acontecimento social, com seus problemas e avanços. O Brasil, a partir do momento em que se tornou colônia portuguesa, transformou-se em propriedade, em posse, em empreendimento. Aqui
falamos novamente em escravidão, agora dos indígenas nativos e dos negros trazidos de fora. O direito brasileiro, segundo Claudio Valentim Cristiani,
ao contrário do direito dos povos antigos, “não foi
obra da evolução gradual e milenária de uma experiência grupal”, mas “fez com que tudo surgisse de
forma imposta e não construída no dia-a-dia das
relações sociais, no embate sadio e construtivo das
posições e pensamentos divergentes (...)”.4
De acordo com o artigo de Cristiani, a burocratização do Brasil no período colonial foi feita
por especialistas portugueses, trazidos para dominar e isolar os anseios sociais. Segundo o autor,
os burocratas, que deveriam tornar-se intocáveis,
envolveram-se com a população de diversas maneiras. O resultado disso podemos ver enraizado
até hoje: um sistema burocrático e nepotista, distante das necessidades humanas.5
Em razão desse sistema outrora parcial e entranhado nos interesses da aristocracia colonial, convivemos hoje com diversas dificuldades inerentes
WOLKMER, Antônio Carlos. Fundamentos de História do Direito / Antônio Carlos Wolkmer (organizador). 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 399.
5
Idem, p. 407 e 408.
4
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às funções jurisdicionais no Brasil. Porém, como
bem comenta Cristiani, e o que nos verdadeiramente interessa nestas breves palavras, o modelo
jurídico que historicamente prosperou não impede que os atuais operadores do direito dinamizem
suas ações e transformem a realidade.6 A proibição
do retrocesso ante o controle jurisdicional dos atos
administrativos é certamente mais um avanço no
processo de evolução social, pois representa salvaguarda contra ações despóticas ou irresponsáveis
que ponham em risco a segurança reservada aos
direitos fundamentais.
Rudolf Von Ihering, em A luta pelo direito,
conta o caso de certo juiz que, diante de um processo de valor monetário irrisório, oferece ele
mesmo pagar a quantia ao demandante da ação.
À recusa, o magistrado irrita-se. Justiça não se
trata de números. E o direito é instrumento
concreto para a sua realização. É inconcebível
que um magistrado tente diminuir a honra de
alguém por conta do valor do litígio. Ihering ensina que a “defesa do direito é um dever para
com a sociedade”. Para o autor, quando há violação de um direito particular, é imprescindível,
sob pena de insegurança jurídica, que a vítima
busque sanar a injustiça, porque “quem defende
o seu direito, defende também na esfera estreita
desse direito, todo o direito”7.
Para que o cidadão possa defender seu direito,
é necessário um controle em torno do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.
A própria Carta Política prevê, em seu artigo 5o, inciso XXXVI, exatamente que “a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada”. Nesses termos, torna-se possível disponibilizar à sociedade um sistema jurisdicional seguro,
capaz de prever comportamentos e conferir estabilidade social. O cidadão, não mais refém da lacuna
geradora de arbítrio e inconsequência, pode confiar na força das decisões estáveis e duradouras.
Celso Antônio Bandeira de Mello assevera
que “nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá
ser subtraída à apreciação do poder judiciário (art.
6
7

Ibidem, p. 410 e 411.
VON IHERING, Rudolf. A luta pelo direito. 13. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 1994.

5o, XXXV). Nem mesmo a lei poderá excepcionar
este preceito, pois, a tanto, o dispositivo mencionado opõe insuperável embargo”, e, noutro ponto,
que “a proteção judicial é a forma pela qual se garante a legitimidade, a dizer, é o meio por cuja via
se assegura a consonância dos comportamentos
com os ditames normativos”. Mello ainda enfatiza o princípio da legalidade, o qual veda qualquer
ação da administração pública que seja contrária
ao ordenamento jurídico.8
Ensina Hely Lopes Meirelles que os atos discricionários, assim como toda a atividade administrativa, devem ter como fim o bem comum, o
interesse social. Nas palavras do jurista, o adminis8

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21. ed., rev. e atual. até a Emenda
Constitucional 52, de 8.3.2006. São Paulo: Malheiros,
2006, p. 912 e 913. De acordo com o professor, os atos
administrativos que carregam a vontade do Executivo devem seguir a lei vigente. Não há, para ele, componentes suficientes que legitimem o ato administrativo simplesmente por não ser ofensivo à lei. Essa
interpretação pode ser por demais subjetiva, o que
daria margem a ações irresponsáveis. Seria necessária a prática baseada em normas permissivas. Ele cita
Fritz Fleiner: “Administração legal, então, é aquela
posta em movimento pela lei e exercida dentro dos
limites de suas disposições”; Seabra Fagundes: “Administrar é aplicar a lei de ofício”; e Cirne Lima: “Jaz,
consequentemente, a Administração Pública debaixo
da legislação que deve enunciar a regra de Direito”.
Mais adiante, o autor conclui que “Para ter-se como
liso o ato não basta que o agente alegue que operou
no exercício de discrição, isto é, dentro do campo de
alternativas que a lei lhe abria. O juiz poderá, a instâncias da parte e em face da argumentação por ela
desenvolvida, verificar, em exame de razoabilidade,
se o comportamento administrativamente adotado, inobstante contido dentro das possibilidades em
abstrato abertas pela lei, revelou-se, in concreto, respeitoso das circunstâncias do caso e deferente para
com a finalidade da norma aplicada. Em consequência desta avaliação, o Judiciário poderá concluir, em
despeito de estar em pauta providência tomada com
apoio em regra outorgadora de discrição, que, naquele caso específico submetido a seu crivo, à toda evidência a providência tomada era incabível, dadas as
circunstâncias presentes e a finalidade que animava
a lei invocada. Ou seja, o mero fato de a lei, em tese,
comportar o comportamento profligado em juízo
não seria razão bastante para assegurar-lhe legitimidade e imunizá-lo da censura judicial”.
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trador deve manter seus atos administrativos nos
limites do caminho da coletividade, com objetivos
sociais claros, sob pena de tornar o ato ilegal por
desvio de finalidade. Advoga ainda que os desrespeitos pelos limites controladores do ato discricionário devem ser apreciados pela Administração
Pública ou pelo Poder Judiciário. Para o autor,
“Erro é considerar-se o ato discricionário imune
à apreciação judicial, pois só a justiça poderá dizer
da legalidade da invocada discricionariedade e dos
limites de opção do agente administrativo”. É evidente que o papel do judiciário não é tomar para si
o papel discricionário, mas analisar a legalidade e
observar se não houve desvio de poder ou descaso
em relação aos direitos sociais.9
Para que haja segurança jurídica e para que cidadãos possam esperar do Estado respeito aos direitos fundamentais e mínima dignidade de vida, o
princípio da proibição do retrocesso deve permanecer ativo entre os poderes. E para tanto, tornase imprescindível o controle jurisdicional dos atos
discricionários, como sustentáculo real contra os
abusos. No caso de haver retrocesso, é dever do Estado justificá-lo com argumentos de nível constitucional, além de garantir que a proteção social an9
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MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 111.
Mais adiante no livro (p. 196), quando trata da anulação dos atos pelo poder judiciário, Meirelles propõe:
“O controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade, mas nesse campo a revisão é ampla, em face dos preceitos constitucionais de que a lei
não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito (art. 5o , XXXV); concederse-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por
‘habeas corpus’ ou ‘habeas data’ (art. 5o , LXIX e LXX);
e de que qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio
público ou de entidade que o Estado participe (art. 5o ,
LXXIII). Diante desses mandamentos da Constituição,
nenhum ato do Poder Público poderá ser subtraído do
exame judicial, seja ele de que categoria for (vinculado ou discricionário) e provenha de qualquer agente,
órgão ou Poder. A única restrição oposta é quanto ao
objeto do julgamento (exame da legalidade ou da lesividade ao patrimônio público), e não quanto à origem
ou natureza do ato impugnado”.

teriormente definida perdure em outra via, ou seja,
siga seu curso normal sem maiores prejuízos.10
Quando se consolidam os direitos fundamentais na esfera infraconstitucional, isto é, quando a
manifestação desses direitos se torna real e concreta por meio de ação administrativa, não mais
existe possibilidade sequer de restringi-los. Gomes
Canotilho reflete que, em caso de redução dos direitos adquiridos, ocorre violação do princípio da
proteção da confiança, ou seja, os atos irresponsáveis agridem o Estado de Direito e são, por sua
vez, inconstitucionais. Desse modo a visão de Canotilho vai contra qualquer retrocesso que cause
diminuição dos direitos adquiridos provenientes
das prestações administrativas.11
Como bem dispõe o professor e magistrado
Ingo Wolfgang Sarlet, “a questão central que se
coloca neste contexto específico da proibição de
retrocesso, é a de saber se e até que ponto pode
o legislador infraconstitucional (assim como
os demais órgãos estatais, quando for o caso)
voltar atrás no que diz com a implementação
dos direitos fundamentais sociais (...)”12. E vale
reforçar que o princípio da proibição do retrocesso, para efetivar sua proteção aos direitos
fundamentais, deve ir muito além do âmbito da
segurança jurídica e alcançar as mais diversas
searas do direito social.
Embora exista a frágil argumentação no
sentido de que o legislador e o administrador
público possuem autonomia absoluta para voltar atrás nas decisões, autonomia que, aliás,
afronta toda a conquista humana em relação
aos direitos adquiridos, estão seus defensores
claramente equivocados no que concerne às
premissas da nossa Constituição. Luís Roberto
Barroso expõe que “uma lei posterior não pode
extinguir um direito ou uma garantia, especialmente os de cunho social, sob pena de promover
um retrocesso, abolindo um direito fundado na
SARLET, Ingo Wolfgang. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Vol. 1, n. 2. (Neo)constitucionalismo: ontem, os códigos; hoje, as constituições. Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica Jurídica, 2004, p. 159.
11
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1999.
12
SARLET, 2004, p. 131.
10
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Constituição. O que se veda é o ataque à efetividade da norma, que foi alcançada a partir da
sua regulamentação. Assim, por exemplo, se o
legislador infraconstitucional deu concretude
a uma norma programática ou tornou viável o
exercício de um direito que dependia de sua intermediação, não poderá simplesmente revogar
o ato legislativo, fazendo a situação voltar ao estado de omissão legislativa anterior”13.
De acordo com Sarlet, a argumentação referente ao princípio da proibição do retrocesso
está implícita na Constituição. São alguns argumentos: 1) princípio do Estado democrático
de Direito; 2) princípio da dignidade da pessoa humana; 3) princípio da máxima eficácia e
efetividade das normas definidoras de direitos
fundamentais; 4) proteção dos direitos adquiridos, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito; e 5) princípio da proteção da confiança.14
É notório que a Constituição reconheça como
prejudicial qualquer retrocesso que viole algum
desses princípios. Nada mais óbvio, portanto,
que designar como controlador da legalidade
dos atos discricionários o Poder Judiciário.
É preciso ponderar também, como o faz
Sarlet ao citar Vieira de Andrade, que “a proibição do retrocesso não pode ser tida como
uma regra geral, sob pena de se colocar seriamente em risco a indispensável autonomia da
função legiferante, já que não se pode considerar o legislador como órgão de mera execução
das decisões constitucionais”15. Dessa maneira,
BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e
a efetividade de suas normas – limites e possibilidades
da Constituição brasileira. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 158 e 159.
14
SARLET, 2004, p. 148. O autor cita acórdão n.
509/2002 do Tribunal Constitucional de Portugal em
questão do Serviço Nacional de Saúde: “após ter emanado uma lei requerida pela Constituição para realizar um direito fundamental, é interdito ao legislador
revogar esta lei, repondo o estado de coisas anterior.
A instituição, serviço ou instituto jurídico por ela criados passam a ter a sua existência constitucionalmente
garantida. Uma nova lei pode vir a alterá-los nos limites constitucionalmente adquiridos; mas não pode vir
a extingui-los ou revogá-los”.
15
SARLET, 2004, p. 151.
13

reconhece-se a importância da discricionariedade atribuída ao administrador, cuja responsabilidade deve atingir não só os problemas,
mas também as soluções, ou seja, deve oferecer
à sociedade, nos casos de necessidade de retrocesso, via alternativa garantidora de direitos.
Grandes juristas deixam claro que negar a
proibição do retrocesso é defender a involução
do Estado, é desmerecer todas as conquistas de
direitos fundamentais até os dias de hoje. Se o
argumentador desfavorável à proibição defende o lado da administração, ele o faz por total
ignorância aos princípios do Estado democrático de Direito. Toda a argumentação a favor da
proibição, como é o caso deste artigo, é (e deve
ser) defensora árdua da Administração Pública
e do Poder Legislativo. Claro, pois não se trata
de coibir funções ou controlar decisões, mas de
impedir que atos irresponsáveis ou despóticos
diminuam, ou até eliminem, direitos sociais
adquiridos. A proibição do retrocesso é, na
verdade, posição mútua de Poderes, ou seja, é
a construção de um princípio real e de proteção
à nossa Carta Magna. Cabe dizer que grandes
juristas, administradores e legisladores, conscientes das leis e da importância da segurança jurídica (sem falar, obviamente, na questão
social que envolve a proibição de retrocesso),
caminham juntos, de mãos dadas, em busca de
um Estado cada vez mais justo.
A defesa do princípio tantas vezes referido,
objeto do presente artigo, é evidentemente motivada pela preocupação social em relação aos
direitos adquiridos. Nossa história, que expõe
tantas crueldades e inúmeras violações à dignidade da pessoa humana, precisa ser construída por meio de evoluções e não de retrocessos.
Além disso, essas breves e apaixonadas palavras
são motivadas também pela necessidade da segurança jurídica. Acima de todas as discussões
está a defesa dos direitos constitucionais, do
fortalecimento da democracia. Essa consolidação é a melhor maneira de buscar segurança. É
certo que tudo isso é conquistado com muita
luta, sempre será. E essa é a luta do direito, instrumento essencial para aproximar o homem
do seu verdadeiro ideal de justiça. Essa é a luta
dos que acreditam na humanidade.
187
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