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APRESENTAÇÃO 

Quando nos propusemos pensar num modelo de atuação na 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Tocantins, tínhamos a 

exata certeza que dentre outras premissas que abalizariam o 

triênio, estava o compromisso com o conhecimento como uma de 

nossas prioridades. 

Neste sentido, esta revista é mais um passo na direção do 

aperfeiçoamento da advocacia. Em um mercado cada vez mais 

competitivo, a qualificação profissional talvez seja uma das 

principais armas para buscar um padrão diferenciado rumo a 

excelência, sendo que a produção própria é fundamental nessa 

busca incessante. É exatamente isso que estamos vivenciando 

neste momento ao lançar essa publicação. A advocacia é um 

sacerdócio que exige uma busca do conhecimento constante, sendo 

que nossa entidade, através da ESA (Escola Superior da 

Advocacia), tem a obrigação de ser um vetor nesta árdua missão de 

seus inscritos. 

A Revista agora lançada terá também um papel relevante 

de estímulo da produção intelectual e uma vitrine para os 

profissionais que aqui militam, comunidade acadêmica e com 

certeza fortificará a formação de futuros operadores do Direito. 

Portanto, é com muito orgulho que damos um passo 

adiante, publicando a própria revista jurídica no limiar dos 30 anos 

de criação de nossa Seccional. Um legado que tem tudo para ser 

um novo marco na história da OAB-TO. Com a Revista, a Ordem 

reafirma seu compromisso com o conhecimento, sendo de suma 

importância alertar que a presente publicação não é estática, é de 

toda a advocacia do Estado. Participe, envie seu artigo para as 

próximas edições. 
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Por fim, gostaria de externar o agradecimento de toda a 

advocacia aos componentes da ESA, que dedicando seu valoroso 

tempo de forma voluntária, mudaram radicalmente o perfil deste 

importante órgão do sistema OAB! 

 

Vamos em frente, o futuro está somente começando! 

 

 

Walter Ohofugi Júnior 

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional do Estado do Tocantins 
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EDITORIAL 

É com profunda felicidade que a Escola Superior de 

Advocacia da Seccional da OAB do Tocantins apresenta a edição de 

lançamento da Revista Tribuna da Advocacia. 

O Conselho Editorial da Revista, neste primeiro momento, 

optou por deixar claro a derradeira meta desta publicação, qual 

seja, difundir o conhecimento técnico-jurídico sobre os diversos 

temas relacionados ao exercício da advocacia, ao acesso à justiça e 

aos direitos humanos.  

Buscou-se, ainda, diante da imperiosa necessidade 

ocasionada pelo desenvolvimento irrefreável das relações 

socioeconômicas, oportunizar-se à comunidade jurídica um espaço 

para a elaboração do pensamento crítico e à análise do papel de 

protagonismo da advocacia nos cenários jurídico, político e social, 

em virtude da essencialidade da atuação do advogado à função 

jurisdicional do Estado, bem como de sua responsabilidade 

construtivista na criação de uma sociedade melhor.  

Assim, na edição de lançamento foi priorizada a publicação 

de trabalhos jurídicos profissionais da advocacia, doutores e 

mestres, bem como se optou por incorporar à revista trabalhos 

que suscitem discussões técnicas e científica de problemas 

jurídicos diretamente relacionados com a atuação dos advogados e 

as consequências introversas a essa, como a modernização da 

atuação e a implementação de uma justiça compatibilizada com os 

anseios de toda a sociedade. 

Com a revista, podem os advogados, doutores, mestres, 

graduados e seus orientandos manifestarem suas posições 

científicas e construções doutrinárias, elevando o debate sobre 

temáticas jurídicas de relevo a um novo patamar da excelência 

acadêmica, bem como oferecendo soluções inovadoras para as 

demandas que derivam do cotidiano profissional. 
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A revista está aberta para os colaboradores que venham a 

enriquecer a publicação e contribuir para o desenvolvimento de 

uma abordagem própria do papel da advocacia no contexto 

constitucional brasileiro, acerca de temas atuais, assim como por 

meio da atualização da abordagem de diversos pontos enfrentados 

pelos operadores no seu trabalho de pacificação dos conflitos 

sociais.  

Como disse o filósofo chinês Confúcio: “O operário que quer 

fazer o seu trabalho bem deve começar por afiar os seus 

instrumentos’’. Portanto, se esta publicação servir ao 

aperfeiçoamento da advocacia, restará, ao menos, atenuado o 

grande desafio de se construir uma sociedade mais justa e 

solidária. 

Por fim, espera-se que a presente publicação possa atrair a 

atenção de todos aqueles que se dedicarem à sua leitura. O 

primeiro passo está dado, o espaço de reflexão e de inter-

relacionamento de novas ideias está inaugurado, na batida desse a 

difusão do conhecimento jurídico, a consolidação do Estado 

democrático, o prestigiar das instituições republicanas e a 

comemoração dos axiomas engendrados na Carta Cidadã.   

 

Igor de Andrade Barbosa 

Diretor-Geral da Revista Tribuna da Advocacia da  

ESA/OAB-TO. 
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O TRATAMENTO DIFERENCIADO CONCEDIDO ÀS 
PEQUENAS EMPRESAS NA REALIZAÇÃO DE 

AQUISIÇÕES PÚBLICAS 

Saulo Bichara Mendonça1 

Mayra Lima Custódio2 

RESUMO 

O presente trabalho é pautado na análise acerca do 

tratamento diferenciado concedido às microempresas, empresas 

de pequeno porte e microempreendedores individuais, tradados 

como pequenas empresas, nas aquisições da Administração 

Pública direta, indireta, autárquica e fundacional. Desta forma, 

analisa-se o princípio constitucional da isonomia, que é garantidor 

de tal tratamento, e como é buscada sua efetivação por meio dos 

sete mecanismos existentes que privilegiam as pequenas empresas 

no procedimento licitatório, mostrando também, as situações onde 

o benefício não será aplicado. De modo a facilitar a compreensão 

de tema, faz-se uma breve introdução acerca do procedimento 

licitatório, expondo seus princípios norteadores, fundamentos e 

conceitos. O estudo é pautado nas normas pátrias vigentes acerca 

do tema, todavia, mostram-se ao longo da obra as alterações que 

este vem sofrendo desde sua instituição por meio da Lei 

Complementar nº 123/2006, passando por significativas 

mudanças pela Lei Complementar nº 147/2014, e mencionando 

                                                            
1 Professor Adjunto da Universidade Federal Fluminense. Pós-Doutor em Direito 
pela UERJ. Doutor em Direito pela UVA, Mestre em Direito pela UGF, Especialista 
em Direito Público e Relações Privadas e Especialista em Direito do Trabalho pela 
UNIFLU. Pesquisador do Grupo de Estudo em Direito e Sustentabilidade 
Econômica – GEDISE/UFF. 
2 Advogada, Bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense. 
Pesquisador do Grupo de Estudo em Direito e Sustentabilidade Econômica – 
GEDISE/UFF.  
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ainda o Projeto de Lei Complementar nº 269/2016, que visa 

aprimorar ainda mais o favorecimento às pequenas empresas de 

modo geral. Ao final, faz-se uma abordagem sobre a atuação do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas para 

garantir o amplo conhecimento e acesso dos pequenos 

empreendedores aos direitos que lhe são garantidos. 

Palavras-chave: aquisições públicas; isonomia; 

mecanismos; pequenas empresas; tratamento diferenciado. 

INTRODUÇÃO  

As pequenas empresas têm fundamental importância 

econômica e social para o Brasil enquanto nação, uma vez que são 

responsáveis por gerar empregos de mais da metade da população 

ativa do país, além de estimularem o desenvolvimento empresarial 

e a circulação de riquezas. Segundo dados do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, os pequenos 

negócios correspondem 27% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro, com cerca de 9 (nove) milhões de micro e pequenas 

empresas. Esses resultados continuam crescentes nos últimos 

anos, tanto em quantidade quanto na participação dessas 

empresas na economia, tanto que, no que se refere à geração de 

empregos, esta categoria emprega 52% por cento dos trabalhos 

com carteira assinada. 

Tamanha expressividade evidencia a importância de 

incentivar e qualificar os pequenos empreendimentos, englobando 

não somente as micro e pequenas empresas como também os 

microempreendedores individuais.  

Diante de todo o progresso em relação a essas empresas, 

que são fundamentais para a economia Brasileira, a participação 

das mesmas em procedimentos de licitações e contratos da 

Administração Pública não poderia ser dificultada.  

Sabe-se que o procedimento licitatório é complexo, tanto 

em níveis de documentação, exigências, quanto em relação à 
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publicidade, que muitas vezes fica restrita à publicação em diários 

oficiais, e pela falta de informação e conhecimento o 

microempreendedor não se vale dessas oportunidades. 

Não somente a burocracia e a falta de conhecimento do 

empreendedor dificultam esse acesso, mas também sua carência 

de competitividade em diversas situações. 

As pequenas empresas, apesar de expressivas no cenário 

econômico brasileiro possuem grandes dificuldades de se 

manterem no mercado, tanto pela carga tributária e outras 

exigências que vêm sendo reduzido com legislações específicas, 

quanto pela ausência de conhecimento e planejamento dos 

empreendedores.  

Fatos esses que impedem sua competitividade, fator 

essencial em procedimentos licitatórios onde se busca a proposta 

mais vantajosa e o menor preço para as compras da Administração 

Pública.  

Nesse sentido, a Lei Complementar nº123/2006 que legisla 

sobre o tratamento diferenciado e favorecido concedido as 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos 

poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

regulamenta inovações no que concerne ao tratamento 

diferenciado direcionado às mesmas em sede de aquisições 

públicas, nos termos determinados pela Constituição Federal.  

Essa disposição vem sendo aprimorada desde sua 

instituição, com as alterações advindas por meio das Leis 

Complementares nº 147/2014 e nº 155/2016, que modificaram, 

respectivamente, critérios e forma de aplicação dos benefícios 

concedidos em licitações, e, o limite do teto para enquadramento 

como pequenas empresas.  

Como se verifica, este tratamento encontra-se em constante 

discussão, como se pode extrair do Projeto de Lei Complementar 

nº 269/2016 que visa permitir que pequenas empresas participem 
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de licitações se possuírem ações judiciais questionando a cobrança 

de tributos. 

Portanto, a alta relevância destas empresas na economia 

Brasileira, aliada ao um bom consumidor, a Administração Pública 

direta e indireta, autárquica e fundacional, bem como a 

necessidade de se garantir o princípio da isonomia e do tratamento 

diferenciado a essas empresas, justificam a elaboração deste 

trabalho. 

Dessa maneira, o presente estudo se desenvolve em torno 

da efetivação e desenvolvimento dos mecanismos existentes para 

garantia do tratamento diferenciado e favorecido concedido às 

micro e pequenas empresas nas aquisições da Administração 

Pública. 

A NATUREZA DO TRATAMENTO DIFERENCIADO 
CONCEDIDO ÀS PEQUENAS EMPRESAS 

Superada a ideia do liberalismo econômico pautado na 

intervenção mínima do estado na ordem econômica e social, o 

Estado Brasileiro adotou uma posição intervencionista, 

denominada como Estado-Pós Social, ou dirigismo econômico que 

se configura por uma atuação participante e fiscalizadora na 

economia, onde o interesse público é priorizado em relação ao 

regime econômico capitalista. 

O Estado, ao estabelecer parâmetros a serem observados 

na ordem econômica, acaba por reduzir as desigualdades entre os 

indivíduos, observando dessa maneira os preceitos da ordem 

social, e garantindo o princípio da isonomia previsto no art. 5º da 

Constituição Federal. 

Certamente, essa isonomia deve ser de cunho material, 

caracterizada pelo tratamento igual destinado às pessoas iguais e 

tratamento desigual aos desiguais, de modo a superar as 

diferenças equilibrando-as em igualdades e desigualdades. 
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No que diz respeito a esse tratamento diferenciado, Rafael 

Oliveira (2013, p. 968) afirma que a garantia da isonomia 

prescinde de igualdade, desde que respeitado o princípio da 

proporcionalidade, nessa mesma linha, Amador Paes de Almeida 

(2009, p. 14), sustenta que o tratamento constitucional (art. 170, 

inciso IX) favorecido às pequenas empresas é justo devido à 

grande relevância que estas empresas possuem no cenário 

econômico e social. 

Ao seguir os preceitos da Carta Constitucional 

estabelecidos do art. 179, o legislador, forçosamente cria 

benefícios às pequenas empresas em relação às demais, com o 

intuito de viabilizar melhor competitividade. 

Em decorrência dos referidos comandos constitucionais, no 

ano de 2006, foi editada a Lei Complementar nº 123 com o objetivo 

de efetivar tal tratamento, estabelecendo regramento diferenciado 

e simplificado para estas modalidades de empresas (GUIMARÃES, 

2014. p. 28). 

A NATUREZA DO TRATAMENTO DIFERENCIADO NAS 
AQUISIÇÕES PÚBLICAS 

A relevância das pequenas empresas na economia do 

País ensejaram não somente um tratamento jurídico 

diferenciado, como aqueles originados da simplificação, 

eliminação e redução de obrigações tributárias e 

administrativas, mas também e quiçá principalmente, um 

amplo e facilitado acesso aos mercados de forma competitiva. 

Desta forma, a Seção I do capítulo V do Estatuto da Micro 

e Pequena Empresa, que trata do acesso aos mercados, 

estabeleceu ao longo de oito artigos, todo um regramento 

específico que deverá ser concedido a essas empresas quando 

se tratar de compras a serem realizadas pela Administração 

Pública. 
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No que consiste a esse favorecimento nas licitações e 

contratos realizados pela Administração, não há que se falar em 

inconstitucionalidade de tratamento diferenciado, visto que 

esse resulta da própria situação desigual dessas empresas em 

relação às outras.  

Há que se ressaltar que embora haja previsão 

constitucional para garantia do tratamento desigual nesses 

casos, esse não deve ultrapassar daquele estritamente 

necessário para eliminar as diferenças entre pequenas e 

grandes empresas, caso contrário, estar-se-ia afrontando o 

princípio da isonomia. 

Ainda no que diz respeito à constitucionalidade de tal 

tratamento, importa mencionar que o Tribunal de Contas, 

agindo em consonância com a Súmula nº 347 do Supremo 

Tribunal Federal, apreciou a constitucionalidade do tratamento 

diferenciado e privilegiado concedido às micro e pequenas 

empresas nas licitações, concluindo que não há qualquer 

inconstitucionalidade ou afronta aos princípios estabelecidos 

na Constituição Federal.  

Portanto, conclui-se que não há espaço para 

questionamento sobre a constitucionalidade deste tratamento, 

visto que o mesmo se encontra consolidadamente aceito pela 

doutrina3 e jurisprudência, cabendo ressaltar inclusive, que até 

o presente momento não houve provocação do Poder Judiciário 

a fim de questionar tal intervenção (GUIMARÃES, 2014. p. 31). 

                                                            
3 Embora irrelevante para o objeto do presente estudo, uma vez que doutrinadores 
e o Supremo Tribunal Federal já se posicionaram a respeito da Constitucionalidade 
do tratamento diferenciado, é importante destacar que, Joel Menezes Niebuhr, 
critica a utilização das Licitações Públicas como instrumento de Políticas Públicas, 
em um bem fundado artigo sobre o tema. Todavia, em decorrência da extensão e 
profundidade de tais criticas, não é oportuno as detalhar nesta obra. (MENEZES 
NABUHR, 2016) 
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No que concerne à imperatividade desse favorecimento, 

importa mencionar que antes da entrada em vigor da Lei 

Complementar nº 147/2014, o artigo 47 do Estatuto da 

Microempresa gerava muita controvérsia quando à 

obrigatoriedade de sua aplicação, pois era comumente 

interpretado como uma faculdade de se conceder o 

favorecimento às pequenas empresas. 

 Todavia, com a alteração do vocábulo poderá, para 

deverá, tornou-se clara a intenção do legislador em efetivar a 

referida política de tratamento, e torná-lo obrigatório.  

Embora o novo texto tenha mitigado certas dúvidas, “a 

aplicação desse preceito será obrigatória tão somente se 

presentes as específicas circunstâncias previstas nos 

dispositivos seguintes, artigos 48 e 49” (BOTTESI, 2014, p. 11) 

serão analisadas oportunamente.  

Nesse sentido, em consonância com as alterações 

advindas da Lei Complementar nº 147/2014, foi editado o 

Decreto nº 8.538/2015, que regulamenta o tratamento 

favorecido diferenciado e simplificado para as pequenas 

empresas constituídas por produtores rurais que desenvolvam 

uma atividade econômica familiar como microempreendedores 

individuais ou por meio de sociedades cooperativas4. 

Diante de tais disposições, a ressalva da autora Claudine 

Bottesi (2014, p. 11) sobre a necessidade de regulamentação para 

especificar a delimitação geográfica, parece ter sido respondida 

positivamente, cabe aos Estados e Municípios definirem forma de 

aplicação análoga para que não restem dúvidas aos entes licitantes 

e pequenas empresas participantes.  

                                                            
4 Em nível estadual, tem-se o exemplo da Assembleia Legislativa do Estado de 
Mato Grosso, em 3 de outubro de 2016, sancionou a Lei nº 10.442/2016 que 
dispõe sobre a concessão do tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas destinadas às 
aquisições de bens e serviços no âmbito da Administração Pública Estadual. 
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O advento da Lei Complementar nº 147/2014, a inclusão 

dos §§14 e 15 ao artigo 3º da Lei nº 8.666/1993, que reafirmaram 

a relevância ao tratamento favorecido concedido às pequenas 

empresas, por determinarem de forma expressa o dever de 

observância do mesmo, e ainda, ao determinar que tal disposição 

deverá prevalecer sobre os demais benefícios previstos na 

legislação quando forem aplicadas sobre produtos ou serviços 

estrangeiros. 

Da inclusão dos dois referidos parágrafos, depreende-se 

que o tratamento diferenciado concedido às pequenas empresas 

foi elevado à mesma importância dos princípios que regem o 

procedimento licitatório, e que esta preferência tem prioridade, 

devendo ser aplicado primeiramente em detrimento das demais, 

conforme se extrai da análise de Claudine Bottesi: 

Dessa forma, a inclusão do § 14 no rol de 
finalidades, princípios e regras do artigo 3º, 
indica que o tratamento favorecido às MPEs 
está em idêntico patamar às principais 
diretrizes que regem o procedimento 
licitatório.   

No tocante à inclusão do § 15 ao artigo 3º 
da Lei de Licitações, é importante lembrar o 
contexto ao qual se insere: os parágrafos 5º 
ao 13º do artigo 3º cuidam da margem de 
preferência a produtos manufaturados e 
serviços nacionais e do Mercosul, 
procedimento que possibilita contratação 
com preços superiores aos do vencedor que 
oferecer produto estrangeiro, respeitados 
determinados percentuais.  

Com a inclusão do § 15 estabeleceu-se uma 
ordem na sistemática de aplicação de 
benefícios nos certames, sendo que 
primeiro devem ser aplicadas as benesses 
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relativas às MPEs e, depois, aquelas 
relativas à margem de preferência.  

Na prática o procedimento já caminhava 
neste sentido, porquanto em certames onde 
havia margem de preferência 
concomitantemente com os benefícios a 
MPEs, utilizava-se como norte a ordem 
prevista no artigo 4º e, especialmente, no 
artigo 8º do Decreto Federal nº 
7.174/2010, que regulamentou a 
contratação de bens e serviços de 
informática e automação pela 
Administração Pública Federal, e que 
determina que devam ser aplicados, 
primeiramente, os benefícios previstos na 
Lei Complementar nº 123/2006.  (2014, p. 
9) 

A inclusão do artigo 5º-A à Lei nº 8666/1993, pela Lei 

Complementar nº 147/2014 que determina que as licitações e 

contratos devam privilegiar o tratamento diferenciado, reitera a 

força que este instituto vem ganhando ao longo dos anos. 

Uma vez comprovada e fundamentada a existência e dever 

de observância do tratamento favorecido e diferenciado às 

pequenas empresas se faz importante verificar o procedimento 

aplicável aos sujeitos que devem se beneficiar de tal prerrogativa. 

O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 269/2016 
COMO MAIS UM MECANISMO DE EFETIVAÇÃO DO 
TRATAMENTO DIFERENCIADO 

Dos sete mecanismos existentes para efetivação do 

tratamento diferenciado e favorecido concedido às pequenas 

empresas em sede de licitações reguladas por lei própria e 

promovidas pela Administração Pública verifica-se que eles que 
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vem sendo alterados e expandidos gradativamente, como forma de 

aprimorar o benefício a essas empresas. 

As alterações legislativas nessa seara não são reduzidas, 

desde a instituição deste benefício em 2006, por meio da Lei 

Complementar nº 123, tal matéria foi alterada substancialmente 

pela Lei Complementar nº 145/2014, sofreu pequenas alterações 

pela Lei Complementar nº 155/2016 e teve um decreto totalmente 

substituído (Decreto Federal nº 6.204/2007 revogado pelo 

Decreto Federal nº 8.528/2015).  

Pode-se dizer que as alterações continuarão a existir, visto 

que há um Projeto Lei Complementar acerca do tema, com 

prioridade de tramitação, e que se encontra cada vez mais próximo 

de ser aprovado. 

Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 269/2016, que 

visa permitir que microempresas e empresas de pequeno porte 

participem de licitação se possuírem ações judiciais questionando 

a cobrança de tributos. 

O projeto, de autoria do Deputado Federal do Estado do Rio 

Grande do Sul, Luis Carlos Heinze, se fundamenta no direito que 

possuem essas empresas de questionarem atos administrativos 

que consideram ilegais, sem serem prejudicadas com uma negação 

de suas respectivas habilitações no procedimento licitatório. 

A referida medida poderá auxiliar a recuperação financeira 

dessas empresas, de forma mais célere. No momento, cabe 

aguardar a decisão, com a expectativa de que os benefícios 

abordados nessa obra sejam estendidos, e que sejam realmente 

aplicados pela Administração Pública.  

O PAPEL DO SEBRAE PARA EFETIVAÇÃO DO 
TRATAMENTO DIFERENCIADO 

Diante das inúmeras regras, especificidades e das 

constantes alterações normativas acerca de todos os mecanismos 

existentes para efetivação do tratamento diferenciado às pequenas 
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empresas no âmbito das aquisições públicas, não é difícil concluir 

que o aproveitamento dos referidos benefícios por parte dos 

empreendedores pode ser dificultado. 

Já foi mencionado que estes muitas vezes não possuem 

conhecimento e planejamento necessário para exercerem a 

atividade empresária, ademais, contam com dificuldades 

financeiras diante da alta carga tributária, dentre outros.  

Dessa situação, decorre que em muitos casos o pequeno 

empreendedor pode desconhecer essas possibilidades capazes de 

alavancar seus negócios, já que lhes carece conhecimento técnico 

acerca do tema.  

Como se sabe, o art. 9º §1º da Lei Complementar nº 

123/2006, estabelece que as pequenas empresas e empresas de 

pequeno porte, assim como os microempreendedores individuais, 

não necessitam publicar na Junta Comercial informações acerca do 

registro de seus atos constitutivos, o arquivamento de suas 

alterações, bem como de sua extinção. 

Ante o procedimento simplificado na qual se submetem, 

essas empresas, em diversos casos, não contam com a assessoria e 

consultoria jurídica capaz de lhes apresentar o tratamento 

diferenciado nas aquisições públicas, e, sobretudo, convenientes 

para lhes direcionar para a participação dos mesmos.  

A fim de impedir o desconhecimento e inabilidade por 

parte dos empreendedores, o SEBRAE, vem fazendo essa ligação 

entre o burocrático procedimento licitatório e as micro e pequenas 

empresas, por meio da elaboração de diversas cartilhas 

explicativas, artigos, e ainda, com a criação inovadora, em outubro 

de 2015, de um portal buscador de licitações públicas para esses 

tipos empresários, onde mostra de forma facilitada quais são os 

editais publicados, o prazo de vencimento, sua disponibilidade, 

entre outros. 

Por meio do referido site, denominado Licitações.Sebrae (< 

http://www.licitacoes.sebrae.com.br/>) é possível fazer uma 
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pesquisa pormenorizada das licitações, pelas áreas de interesse, 

estado, modalidade e a data da licitação. Uma vez encontrada uma 

oportunidade interessante ao empreendedor, este pode clicar 

sobre o link do edital, que o remeterá ao edital completo do 

certame, e ainda, obter um resumo acerca dos itens de serviços 

solicitados, e o endereço e telefone do órgão solicitante. 

Todavia, mesmo com este facilitador pode o empreendedor 

achar o procedimento demasiadamente complicado, por 

desconhecer das regras, funcionamento e princípio das licitações.  

Nesse sentido, o site oficial do SEBRAE, disponibiliza 

diversas informações destinadas exclusivamente a esse assunto, 

como cartilhas de compras públicas, cartilhas de pregão, do 

fornecedor, comprador, entre outros. 

Ademais, este órgão protetor dos empresários oferece um 

curso específico de compras governamentais, que tem como 

objetivo transmitir informações sobre o fornecimento de produtos 

e serviços para a Administração Pública, ensinando-os a realizar 

uma análise de risco antes de participar das licitações, e a avaliar o 

potencial e as condições de as empresas se tornarem fornecedoras 

da Administração.  

Trata-se de curso gratuito para pequenos empresários, 

destinado a aqueles que tenham interesse em fornecer produtos e 

serviços para a Administração Pública à nível federal, estadual, 

distrital ou municipal. 

Logo, observa-se que o SEBRAE, disponibiliza diversas 

soluções para facilitar a inserção das pequenas empresas no 

mercado das aquisições públicas, seja por meio de cartilhas, 

cursos, ou facilitação na busca de licitações existentes. Todavia, 

apenas a existência dos referidos produtos não é bastante para 

afirmar que essas informações realmente chegam ao 

empreendedor, ou para identificar se na prática, a nível municipal, 

estadual, distrital ou federal os mecanismos aqui mencionados 

vem sendo de fácil aplicação pelos empreendedores. 
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Conforme informações obtidas pelo site do Portal de 

Compras do Governo Federal, o ComprasNet, atualmente existem 

134.555 microempresas e 56.904 empresas de pequeno porte 

cadastradas neste portal como fornecedores, o que denota ao 

menos o esforço dessas empresas em participar das compras 

públicas. 

Para responder corretamente este questionamento, seria 

preciso fazer uma pesquisa de campo com os empreendedores de 

certa localidade, com o objetivo de questioná-los a respeito do 

procedimento licitatório, se estes conhecem e valem-se dos 

mecanismos garantidores do tratamento diferenciado para 

fornecerem seus produtos e serviços para a Administração Pública.  

O que se conclui, é que, independente de sua aplicabilidade, 

existe um órgão que disponibiliza aos empreendedores 

informações e conteúdos relevantes para que possam apoiar-se e 

exercerem direito que possuem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente o Estado Brasileiro atua de forma participante, 

ativa e fiscalizadora na economia, priorizando o interesse público 

em detrimento do regime capitalista. Porem essa participação não 

é absoluta, mas existe para que se possa garantir a efetivação de 

uma distribuição de riquezas mais equânime, e assim, observar o 

princípio constitucional da isonomia. 

Tal princípio, atualmente é interpretado de forma mais 

aberta, abrangendo não somente a isonomia formal, mas também a 

isonomia material, que significa tratar os desiguais de forma 

desigual de modo a superar suas diferenças.  

Outra interpretação mais extensiva deste princípio, é que o 

Estado deve assegurá-lo não somente os indivíduos brasileiros ou 

estrangeiros que estiverem no Brasil, mas também às pessoas 

jurídicas de direito privado.  



 

26 

Nesse sentido, o tratamento diferenciado concedido às 

pequenas empresas é garantia constitucional que tem como 

objetivo alcançar a igualdade entre as grandes e pequenas 

empresas, visto que as últimas possuem dificuldades em se 

manterem no mercado por conta dos mais diversos fatores, e ainda 

assim, são altamente relevantes no cenário econômico e social 

brasileiro. 

Uma das medidas para se alcançar a mencionada isonomia, 

foi a estipulação de um tratamento diferenciado e favorecido a 

essas empresas em relação às aquisições públicas, uma vez que a 

Administração Pública ao realizar suas compras e contratações 

está obrigada, via de regra, a estabelecer um procedimento 

licitatório competitivo de modo a selecionar a proposta mais 

vantajosa para si.  

Ademais, a Administração Pública é uma compradora em 

potencial, pois nesse conceito abarcam-se as aquisições da 

Administração direta e indireta, autárquica e fundacional, a nível 

de municípios, estados, distrito federal e União. 

Como se pôde evidenciar ao longo desta obra, desde sua 

instituição em 2006, por meio da Lei Complementar nº 123, o 

tratamento diferenciado às pequenas empresas, e em especial 

aquele em sede de aquisições públicas, foi sendo progressivamente 

aprimorado.  

Inicialmente, somente eram abarcadas pelo tratamento 

diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte, 

posteriormente, com a edição da Lei Complementar nº 147/2014 

esse rol foi aumentado, passando a considerar também a figura do 

microempreendedor individual. 

Não somente as modalidades empresárias abarcadas pelo 

referido benefício foram aprimoradas, mas também os 

mecanismos criados para a efetivação deste tratamento nas 

compras públicas.  
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Deste modo, buscou-se mostrar a definição e aplicação dos 

7 (sete) mecanismos existentes para tal: o empate ficto, a 

regularidade fiscal postergada, as licitações exclusivas até R$ 

80.000,00 (oitenta mil), a sub contratação compulsória, cotas de 

até 25% reservadas para aquisição de bens divisíveis, prioridade 

na contratação de pequenas empresas sediadas localmente e 

prioridade nas compras diretas. 

Analisou-os individualmente de modo a além de apresentá-

los, fazer uma contextualização com o que fora inicialmente 

estipulado, as modificações legislativas sofridas, e possíveis 

críticas dos doutrinadores.  

Foram também abordados os casos em que os mencionados 

mecanismos de favorecimento não são cabíveis por conta de 

dispensa de licitação, estabelecidos na Lei nº 8.666/93.  

Mostrou-se que embora esse tema tenha sofrido constantes 

modificações, algumas delas tendo ocorrido inclusive ao longo do 

desenvolvimento desta obra, há permanente interesse do 

legislador em aprimorar tal tratamento, como se depreende do 

Projeto de Lei Complementar nº 269/2016 que visa que as 

pequenas empresas que estejam litigando contra a cobrança de 

tributos possam participar e se habilitar em procedimentos 

licitatórios.  

Finalmente, diante de todas as explicações acerca dos 

mecanismos e aplicabilidades deste tratamento, foi possível 

observar que não se trata de favorecimento de simples aplicação. 

Os certames licitatórios são de difícil execução mesmo para as 

grandes empresas que contam com um enorme aparato jurídico 

especializado, para as pequenas empresas, que muitas vezes são 

desprovidas de orientações, a execução do benefício poderia se 

tornar inviável.  

Nessa lógica, apresentou-se o trabalho que vem sendo 

realizado pelo SEBRAE, que oferece diversas ferramentas acerca 
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das licitações públicas, como forma de tornar as pequenas 

empresas fornecedoras da Administração Pública. 

Todavia, apenas com as informações aqui expostas não é 

possível concluir se este tratamento vem de fato sendo recebido 

pelas pequenas empresas, se grande parte dessas consegue 

usufruir os benefícios existentes, se a atuação do SEBRAE é 

suficiente para lhes dar o amplo acesso e conhecimento às 

informações, ou ainda, de que outra forma os empreendedores se 

informam e participam do procedimento licitatório.  

Fato é que, independente do real aproveitamento das 

pequenas empresas a estes benefícios, os mecanismos existentes 

são cada vez mais aprimorados para efetivação da garantia do 

tratamento diferenciado nas aquisições públicas.  
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O DIREITO ELEITORAL E OS FATOS PÚBLICOS E 
NOTÓRIOS: delações 

 premiadas x ampliação objetiva da demanda. 

Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior5 

RESUMO 

A política brasileira encontra-se em grave crise. Em 

dezembro de 2015 o Tribunal Superior Eleitoral admitiu o 

processamento de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo 

ajuizada em face de Dilma Rousseff e Michel Temer. Tal decisão 

ensejou a reunião de outras ações eleitorais que possuíam as 

mesmas causas de pedir. Os fatos investigados na operação Lava 

Jato e ações eleitorais são relacionados e provas obtidas na seara 

criminal foram compartilhadas com a Justiça Eleitoral. Com a 

decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, muita discussão 

se instaurou no que se refere à prova e o conhecimento de fato 

público e notório pelo juiz eleitoral. 

PALAVRAS CHAVE: Política. Direito. Eleições. Operação Lava 

Jato. Abuso de Poder. Tribunal Superior Eleitoral. 

INTRODUÇÃO 

A política brasileira encontra-se em ebulição; Operação 

Lava Jato e questionamentos à campanhas eleitorais são eventos 

que contribuem para o agravamento da crise. 

                                                            
5 Advogado. Procurador Geral Legislativo – Campos dos Goytacazes.  
Mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento – UCAM/RJ.  
Pós-Graduação em Direito Civil-Constitucional – UERJ. 
Professor da Escola Superior da Advocacia – OAB/RJ. 
Professor do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais – IBMEC/RJ.  
Articulista Semanal do Jornal Folha da Manhã. 
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Em dezembro de 2015 o Tribunal Superior Eleitoral 

admitiu o processamento de Ação de Impugnação de Mandato 

Eletivo ajuizada em face da “Coligação Com a Força do Povo”, 

Dilma Rousseff, Michel Temer, Partido dos Trabalhadores e 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro. A AIME
6 foi ajuizada 

pela Coligação “Muda Brasil” e pediu a cassação dos diplomas de 

Dilma Rousseff e Michel Temer e a diplomação de Aécio Neves, 

segundo colocado na última eleição presidencial. 

A admissão do processamento da AIME, decidida em 

Agravo Regimental pelo Tribunal Superior Eleitoral – a Relatora 

havia arquivado a ação monocraticamente – ensejou a reunião7 de 

outras ações eleitorais que possuíam as mesmas causas de pedir, 

destacando-se a Representação Eleitoral n.º 846, onde se discutiu a 

arrecadação e gastos ilícitos da “Coligação Com a Força do Povo” e 

a Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º 1943-58. 

O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por maioria, ignorar 

as delações premiadas realizados no âmbito da operação Lava Jato, 

fato que ensejou grande repercussão na seara do direito eleitoral e 

da comunidade política como todo.  

A Lei Complementar n.º 64/1990 prevê em seu artigo 23 

que “o Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos 

fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova 

produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não 

indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse 

público de lisura eleitoral” 8. 

                                                            
6 - Abreviação de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. 
7  O TSE reconheceu aplicação imediata do artigo 96-B da Lei 9504/97: “Com efeito, 
por tratar o art. 96-B, § 2º, introduzido na Lei das Eleições pela Lei 13.165, de 29 de 
setembro de 2015, de norma eminentemente processual, tem aplicação imediata” 
(RESPe nº 3-48, Rel. Min. Henrique Neves, 12.11.2015) apud 
http://s.conjur.com.br/dl/michel-temer-encomenda-parecer-acoes1.pdf. Acessado 
em 03/05/2016, às 11h16min.   
8 - Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos 
públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para 
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Após o resultado proclamado pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, o Partido Rede Sustentabilidade apresentou a 

Reclamação Constitucional n.º 27377 ao Supremo Tribunal 

Federal, sob o argumento de que o julgamento contraria a decisão 

proferida pelo STF no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) n.º 1082.9 

Feita essa breve apresentação, cabe destacar que o 

presente trabalho será apresentado com a seguinte divisão: i) 

apontamentos sobre as ações eleitorais ajuizadas em face de Dilma 

Rousseff e Michel Temer;  ii) as relações entre Lava Jato e ações 

eleitorais; iii) apontamentos sobre as provas produzidas com base 

na operação lava jato; e conclusão. 

CAPÍTULO I – APONTAMENTOS SOBRE AS AÇÕES 
ELEITORAIS AJUIZADAS EM FACE DE DILMA ROUSSEFF 
E MICHEL TEMER 

A Coligação “Muda Brasil” e o Partido da Social Democracia 

Brasileira – PSDB –, ajuizaram diversas ações eleitorais em face da 

Coligação “Com a Força do Povo”, Dilma Rousseff, Michel Temer, 

Partido dos Trabalhadores e Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro10. 

Em 04 de fevereiro de 2015 a Relatora da AIME n.º 761 

negou seguimento monocraticamente à ação, sob o fundamento de 

que: i) não cabe AIME com base em acusação de abuso de poder 

político, citando na decisão jurisprudência do TSE11; ii) haver 

                                                                                                                            
circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que 
preservem o interesse público de lisura eleitoral. 
9 -  
10 AIME n.° 761; RP n.º 846; AIJE n.º 1943-58.  
11 Agravo regimental. Recurso especial. Negativa de seguimento. Ação de 
impugnação de mandato eletivo. Extinção sem julgamento do mérito. Abuso do 
poder político. Art. 14, §10, da Constituição Federal. Não-cabimento. Decisão 
agravada. Fundamentos não impugnados. 1. Conforme consignado no acórdão 
regional, os representados "[...] teriam abusado do poder político ao fazer 
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elevado grau de subjetivismo na apresentação, pelos autores, de 

hipóteses em forma de prolepse12; e iii) os autores não 

apresentaram o início de prova que pudesse justificar o 

prosseguimento de ação tão cara à manutenção da harmonia do 

sistema democrático. 

Contudo, após a interposição de Agravo Regimental pelos 

Autores, o Plenário do TSE decidiu por admitir o processamento da 

AIME, sob o fundamento de que há sérios indícios que justificam a 

instrução da ação. A reviravolta ocorreu após a divergência aberta 

pelo Ministro Gilmar Mendes, em outubro de 2015, que ressaltou o 

seguinte em seu voto:  

No julgamento da Prestação de Contas n.º 
976-13/DF, o TSE ressaltou que a 
aprovação com ressalvas não confere a 
chancela a possíveis ilícitos antecedentes 
e/ou vinculados às doações e às despesas 
eleitorais, tampouco a eventuais ilícitos 
verificados pelos órgãos fiscalizadores no 
curso de investigações em andamento ou 
futuras, pois, na linha da antiga 
jurisprudência do TSE, a aprovação de 
contas de campanha não impede o 

                                                                                                                            
propaganda institucional no Diário Oficial, ao se utilizarem de e-mail do poder 
público para fazer propaganda eleitoral, ao organizarem evento eleitoral em 
repartição pública e, finalmente, ao empregarem bem público de uso especial na 
campanha política que então se desenvolvia". 2. O desvirtuamento do poder 
político, embora pertencente ao gênero abuso, não se equipara ao abuso do poder 
econômico, que tem definição e regramento próprios (Ac. nº 25.652/SP). 3. Não é 
cabível ação de impugnação de mandato eletivo com base em abuso do poder 
político. (..) (AgR-Respe 25906, Rel. Ministro JOSÉ GERARDO GROSSI, julgado em 
09/08/2007, DJ - Diário de Justiça, Data 29/08/2007, Página 114, sem grifos no 
original). 
12 “(..) Todavia, e em análise criteriosa do cabimento da presente ação, como 
justificado no início desta decisão, entendo que a inicial apresenta uma série de 
ilações sobre diversos fatos pinçados de campanha eleitoral realizada num país de 
dimensões continentais, sobre os quais não é possível vislumbrar a objetividade 
necessária a atender o referido dispositivo constitucional. (..)” AIME 761 – TSE. 
http://www.tse.jus.br/@@processrequest. 
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‘ajuizamento de ação de investigação 
judicial que visa demonstrar a prática de 
abuso de poder econômico realizado com o 
dinheiro ali arrecadado’ (REspe n.º 
20.832/RN, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 
decisão de 25.2.2003), muito menos o 
ajuizamento de ação de impugnação de 
mandato eletivo quando há indícios de 
abuso de poder econômico ou de utilização 
de recursos à margem de fiscalização pela 
Justiça Eleitoral (REspe n.º 28.387/GO, rel. 
Min. Carlos Ayres Britto, julgado em 

19.12.2007)13. 

Na linha do voto do Ministro Gilmar Mendes, o Tribunal 

Superior Eleitoral ressaltou a possível falsidade ideológica14 no 

contrato social da empresa FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, 

que prestou serviços à campanha de Dilma Rousseff e Michel 

Temer pelo valor de R$ 24 milhões, o que pode caracterizar abuso 

de poder econômico, além de destacar a acusação de 

                                                            
13 Ag/Rg no(a) Ação de Impugnação de Mandato Eletivo Nº 761 UF: DF. 
14 “(..) Empresa supostamente contratada para montar palanques na campanha 
eleitoral. (..)No bojo do referido processo de prestação de contas, foram 
verificados e ressaltados indícios de irregularidades que mereciam a devida 
apuração, como a possível falsidade ideológica no contrato social da Focal 
Confecção e Comunicação Visual, de São Bernardo do Campo prestou serviços à 
campanha na ordem de R$24 milhões, segunda maior prestadora de serviço, e o 
sócio-gerente seria, até o ano anterior, motorista contratado pela empresa, 
havendo sérios indícios de que tenha sido admitido no contrato social para ocultar 
os verdadeiros sócios, razão pela qual não se poderia descartar a possibilidade de 
os serviços não haverem sido efetivamente prestados, servindo o contrato como 
forma de desviar recursos da campanha. (..)Fatos públicos e notórios, amplamente 
noticiados: i) a Gráfica VTPB Ltda. recebera vultosa quantia da campanha algo em 
torno de R$16 milhões , sem, aparentemente, possuir condições estruturais para 
prestar o serviço contratado (fornecimento de material impresso de propaganda);  
ii) Editora Atitude teria sido utilizada para cooptar propina para a agremiação 
partidária, sendo induvidoso que a referida empresa movimentou R$67,7 milhões 
entre junho de 2010 e abril de 2015; iii) a Rede Seg Gráfica e Editora, cujo 
presidente seria um motorista, recebeu R$6,15 milhões da campanha sem, 
contudo, possuir funcionário registrado.” Ag/Rg na AIME 761 – TSE. 
http://www.tse.jus.br/@@processrequest. 
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financiamento da campanha15 com dinheiro oriundo de corrupção 

da Petrobrás, em razão de empresas envolvidas na Operação Lava 

Jato doarem valores para os partidos questionados, propaganda 

eleitoral16 de sindicatos, recebimento de recursos – transporte de 

eleitores – de organizações não governamentais que recebem 

recursos públicos, abuso de poder político17 – desvio de finalidade 

na convocação de rádio e televisão, manipulação na divulgação de 

indicadores socioeconômicos do IPEA, uso indevido de prédios e 

equipamentos públicos, veiculação de publicidade institucional em 

período vedado.  

                                                            
15 “Não se cuida de transportar para o Tribunal Superior Eleitoral análise de todos 
os fatos apurados na operação Laja Jato, pois falece a este Tribunal a competência 
originária para processar e julgar ação penal, mesmo envolvendo crimes eleitorais, 
mas busca-se tão somente verificar se, de fato, recursos provenientes de corrupção 
na Petrobras foram ou não repassados para a campanha presidencial, mormente 
quando se verifica que diversos depoimentos colhidos na seara criminal revelam 
que parte do dinheiro era utilizada em campanha eleitoral (Paulo Roberto da 
Costa, Ricardo Pessoa e Alberto Youssef, entre outros). 4.2. Sem falar: i) as 
empresas envolvidas na operação Lava Jato doaram importantes valores para os 
partidos envolvidos no suposto esquema (PT, PMDB e PP) aproximadamente 
R$100 milhões nos anos de 2012 e 2013; ii) o delator Pedro Barusco teria dito que 
o Partido dos Trabalhadores recebeu entre US$150 milhões e US$200 milhões 
entre 2003 e 2013, dinheiro oriundo de propina. 4.3. As referidas condutas 
relatadas na inicial e acompanhadas de mínimo suporte probatório podem sim 
qualificar-se como abuso do poder econômico, o que justifica a necessária 
instrução do feito, em busca da verdade dos fatos, respeitando as garantias do 
contraditório e da ampla defesa”. Ag/Rg na AIME 761 – TSE. 
http://www.tse.jus.br/@@processrequest. 
16 “As decisões liminares proferidas pelos ministros auxiliares da propaganda no 
TSE justificam a instrução da AIME, pois, enquanto nos autos das representações 
se buscam a suspensão da conduta e a eventual aplicação de multa, nos autos da 
ação de impugnação de mandato eletivo almeja-se verificar se a conduta alcançou 
o patamar de abuso do poder econômico, perquirindo, por exemplo, dimensão, 
valores gastos, quantidade de material distribuído, entre outros requisitos, o que 
será comprovado ou não com a instrução do feito”. Ag/Rg na AIME 761 – TSE. 
17 “Abuso do poder político (desvio de finalidade na convocação de rádio e 
televisão; manipulação na divulgação de indicadores socioeconômicos Ipea; uso 
indevido de prédios e equipamentos públicos para a realização de atos de 
campanha; e veiculação de publicidade institucional em período vedado Petrobras, 
Banco do Brasil e Portal Brasil)”. Ag/Rg na AIME 761 – TSE. 
http://www.tse.jus.br/@@processrequest. 
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A defesa de Dilma Rousseff apresentada ao Tribunal 

Superior Eleitoral sustentou que os recursos utilizados na 

campanha eleitoral de 2014 foram devidamente declarados 

perante a Justiça Eleitoral e acusaram o PSDB de usar a justiça 

politicamente. A defesa de Dilma Rousseff afirmou que 

empreiteiras da Lava Jato também fizeram doações para a 

campanha do PSDB, que teria recebido 31,38% do total de sua 

receita eleitoral de doações de empreiteiras citadas na Lava Jato. 

Além disso, diz que o candidato à Presidência pelo PSDB, Aécio 

Neves foi citado em depoimentos de investigados18. 

Michel Temer afirmou em sua defesa que “(..) doações 

declaradas de empresas que tem capacidade para contribuir não 

são caixa 2 e diz que o PSDB recebeu doações das mesmas 

empresas19. Em 14 de abril de 2016 o Jornal “El País” publicou 

reportagem com o seguinte título: “Temer tenta se desligar de 

Dilma em ação para evitar sua cassação”. Segundo a reportagem, a 

defesa de Michel Temer pediu a divisão das ações eleitorais, no 

intuito de não receber a mesma sanção que Dilma, caso o TSE 

julgue procedente as ações eleitorais.  

Regimes constitucionais anteriores permitiam a eleição 

separada entre o vice-presidente e presidente; assim foram as 

eleições de Jânio Quadros e João Goulart20. Contudo, atualmente a 

eleição é única e, nos termos do § 1º do artigo 77 da Constituição 

Federal de 1988, a eleição do Presidente da República importará a 

                                                            
18 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-02/advogados-de-dilma-
apresentam-defesa-em-acao-eleitoral-no-tse. Acessado em 03/05/2016, às 
10h45min. 
19 - http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-02/temer-apresenta-
defesa-em-processo-de-cassacao-de-mandato. Acessado em 03/05/2016, às 
10h57min. 
20 CONEGLIAN, Olivar. Eleições: radiografia da lei 9504/97. 2012. 7ª edição. 
Curitiba. Juruá, 2012. pg. 30. 
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do Vice-Presidente com ele registrado. 21 Essa norma 

constitucional é repetida pela Lei 9504/9722. 

Sendo assim, o Tribunal Superior Eleitoral teve que 

enfrentar as questões de mérito das ações eleitorais, que consistiu 

na análise da existência de abuso de poder econômico e político, 

vencendo, por maioria, a tese de que não é possível ampliar 

objetivamente as demandas eleitorais, em razão dos prazos 

próprios que possuem, motivo pelo qual não foram consideradas 

as colaborações premiadas produzidas no âmbito da operação 

Lava Jato.  

                                                            
21 Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, 
simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no 
último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do 
término do mandato presidencial vigente.  
§ 1º A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente 
com ele registrado. 
§ 2º Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido 
político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os 
nulos. 
§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á 
nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 
dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a 
maioria dos votos válidos. 
§ 4º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou 
impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de 
maior votação. 
22 Art. 2º Será considerado eleito o candidato a Presidente ou a Governador que 
obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. 
§ 1º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á 
nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais 
votados, e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos.§ 2º Se, 
antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento 
legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. 
§ 3º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais 
de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. 
§ 4º A eleição do Presidente importará a do candidato a Vice-Presidente com 
ele registrado, o mesmo se aplicando à eleição de Governador. 



 

40 

CAPÍTULO II – AS RELAÇÕES ENTRE LAVA JATO  
E AÇÕES ELEITORAIS 

Os fatos presentes na operação Lava Jato e ações eleitorais 

estão relacionados e, por isso, a Procuradoria Geral Eleitoral 

requereu ao Tribunal Superior Eleitoral o compartilhamento do 

conteúdo dos acordos de colaboração premiada realizadas por 

executivos da empresa Andrade Gutierrez, que teriam sido 

homologados pelo Ministro Teori Zavascki, nos autos da Petição nº 

5.998-STF. A Coligação “Muda Brasil” requereu o 

compartilhamento de provas da "Operação Acarajé" realizada pela 

13ª Vara Federal de Curitiba. 

A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora das 

ações à época dos pedidos, admitiu o compartilhamento das 

provas, ressalvando apenas a necessidade de aguardar a retirada 

de sigilo de colaborações premiadas pendentes de homologação23.  

A admissão do compartilhamento das provas, bem como a 

realização de perícias e oitiva de testemunhas ensejou a 

interposição de Agravo Regimental por parte da defesa de Dilma 

                                                            
23 “(..) Quanto à requisição de documentos à 13ª Vara Federal de Curitiba, 
relacionados nas fls. 1.019-1.021, não vejo motivos para indeferi-la, com exceção 
de dois itens que entendo pouco especificados. Todavia, como pedido análogo é 
feito na AIJE nº 1943-58 (fls. 1.977-1.990), nela determinarei a expedição do ofício 
bem como a intimação dos autores para esclarecer o necessário.  
Quanto ao pedido feito pelo Ministério Público Eleitoral de compartilhamento do 
conteúdo dos acordos da colaboração premiada realizada por executivos da 
empresa Andrade Gutierrez, que teriam sido homologados pelo e. Ministro Teori 
Zavascki nos autos da Petição nº 5.998 perante o Supremo Tribunal Federal, uma 
vez que os mesmos estão acobertados pelo sigilo, entendo deva-se aguardar seja 
ele retirado, como ocorreu com a colaboração premiada de Ricardo Pessoa 
devendo, portanto, se o caso, ser o pedido renovado oportunamente, diretamente 
perante a AIJE nº 1943-58”. Ag/Rg na AIME 761 – TSE. 
http://www.tse.jus.br/@@processrequest.  



 

41 

Rousseff. Contudo, em 05 de maio de 2016 o Tribunal Superior 

Eleitoral rejeitou por unanimidade o Agravo interposto24. 

O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, confirmou 

a decisão que admitiu o compartilhamento e produção de novas 

provas nas ações eleitorais.  Após a referida decisão, foi remetido 

pela 13ª Vara Federal de Curitiba o Ofício n.º 70000226283725. 

                                                            
24 - AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. DEFERIMENTO DE 
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. OITIVA DE TESTEMUNHAS. 
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA 
DA PRECLUSÃO PARA MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR COM VIOLAÇÃO À 
AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO DEMONSTRADAS. ANÁLISE 
AMPLA DA PROVA A SE REALIZAR NO MOMENTO DO JULGAMENTO. 
TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL A CARGO DO RELATOR. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO NÃO 
CONHECIDO. É firme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral quanto à 
irrecorribilidade das decisões interlocutórias em sede de ação de investigação 
judicial eleitoral. Na fase instrutória recomenda-se seja garantido o direito à 
produção da prova (cujo conteúdo ainda não é suficientemente conhecido para ser 
fundamentadamente desprezado) e não seu cerceamento. O procedimento 
aplicado, conforme dispõe o art. 22, incisos VI a IX e art. 23 da LC n° 64/90, 
possibilita ampla garantia da produção da prova, tudo a verificar a ocorrência, não 
só dos fatos, mas também das circunstâncias em que se deram, e que preservem o 
interesse público de lisura eleitoral. Acordam os ministros do Tribunal Superior 
Eleitoral, por unanimidade, em não conhecer do agravo regimental, nos termos do 
voto da relatora. Brasília, 5 de maio de 2016. 
http://www.tse.jus.br/internet/arquivos/aije-2014/TSE-aije-1943-58-vol-18.pdf. 
Acessado em 28/06/2017, às 18:34.  
25 - Sra. Ministra, Curitiba, 01 de agosto de 2016. Relativamente às solicitações de 
encaminhamento de provas constantes nos Ofícios 132 e 181/SEPC/COJU/CGE, 
venho inicialmente solicitar escusas pela demora, o que ocorreu diante da 
necessidade de reunir todo o material solicitado. Em CD anexo gravado, 
encontra-se cópia digital dos materiais apresentados a este Juízo pelo MPF 
para atender ao solicitado por esta Egrégia Corte Superior. Informo que ainda 
há materiais pendentes e que tão logo os reúna (foram solicitados à Polícia 
Federal), serão igualmente encaminhados. No que se refere à solicitação 
específica constante no Ofício 181/SEPC /COJU/CGE, encaminho em anexo 
cópia em áudio dos interrogatórios prestados por Zwi Skornicki, Monica 
Regina Cunha Moura e João Cerqueira de Santana Filho na ação penal 
5013405-59.2016.4.04.7000 e nos quais aparentemente houve confissão de 
recebimento de verbas ilegais em campanha eleitoral. No que se refere à prova 
documental dos depósitos efetuados por Zwi Skornicki (Deep Oil Corporation) e 
pela Odebrecht (Klienfeld e Innovation) na conta em nome da oíf-shore Shellbill 
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Após as referidas comunicações, inúmeros depoimentos foram 

colhidos no âmbito das ações eleitorais. 

Nesse ponto – compartilhamento das provas da operação 

Lava Jato – instaurou-se uma discussão perante as ações eleitorais, 

acerca da possiblidade de ampliação objetiva da demanda. A 

discussão trouxe à tona a aplicação do artigo 96-B da Lei 9504/97, 

introduzido pela Lei 13.165/201526, bem como a discussão sobre 

os efeitos da litispendência, continência e conexão. 

Michel Temer apresentou Parecer Jurídico na AIME n.º 761, 

que concluiu pela impossibilidade de ampliação objetiva da 

demanda, não podendo a AIME, segundo o Parecerista “(..) ser 

veículo disponível a abrigar fatos novos ou fatos de conhecimento 

superveniente que não poderiam amparar extemporânea ação 

autônoma”.  

A intenção de Michel Temer era evitar a nova produção de 

prova e o compartilhamento das provas produzidas na operação 

                                                                                                                            
Finance na Suíça, que seria titularizada por Monica Regina Cunha Moura e João 
Cerqueira de Santana Filho, informo que deixei de enviar o material pois ele foi 
obtido por cooperação jurídica internacional com os Estados Unidos da América e 
que, por conta do princípio da especialidade, a utilização dele para outros fins que 
não a instrução de ação criminal demanda autorização expressa daquelas 
autoridades. O MPF informou nos autos que solicitará a eles essa autorização. Se 
obtida, encaminharei, em seguida, os documentos25. (Grifo nosso). 
http://www.tse.jus.br/internet/arquivos/aije-2014/TSE-aije-1943-58-vol-09.pdf. 
Acessado em 26/06/2017, às 19:19. 
26 Art. 96-B.  Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas 
por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz 
ou relator que tiver recebido a primeira. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 
§ 1o  O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede 
ação do Ministério Público no mesmo sentido. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 
2015) 
§ 2o  Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda 
não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em 
que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. 
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 
§ 3o  Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já 
tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a 
apresentação de outras ou novas provas. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).  
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Lava Jato27. Contudo, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

Relatora das ações eleitorais à época, afastou o argumento acerca 

de impossibilidade de produção de novas provas, afirmando, 

expressamente, sobre a possibilidade de aplicação do artigo 23 da 

Lei Complementar 64/9028, que admite a formação da convicção 

pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios29. 

                                                            
27 “(..) Um bom tempo depois de proposta a segunda ação, como reconhece o voto 
condutor da decisão de recebimento da AIME (Min. Gilmar Mendes), foram 
revelados fatos novos ou fatos de conhecimento supervenientes, especialmente 
relacionados a supostas irregularidades no financiamento da campanha eleitoral 
de 2014 (Operação Acarajé ou o caso da gráfica VTPB, por exemplo).  
É evidente que a operação acarajé e o caso da gráfica não integram o núcleo fático 
original em que se funda a AIME. Revela-se aqui, a toda evidência, a existência de 
novas causas de pedir. As provas deferidas na recente decisão da Excelentíssima 
Ministra Relatora referem-se, enfim, a fatos estranhos aos núcleos fáticos da AIME 
e da própria AIJE. Estas novas causas de pedir não podem ser introduzida na ação 
em curso, antes de tudo, por conta da regra da estabilidade da demanda”. 
http://s.conjur.com.br/dl/michel-temer-encomenda-parecer-acoes1.pdf. Acessado 
em 03/05/2016, às 14h08min.   
28 Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos 
públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para 
circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que 
preservem o interesse público de lisura eleitoral. 
29 “(..) No que refere às duas petições apresentadas pelos autores, não é caso de 
desentranhá-las dos autos. Uma vez que nenhuma delas trouxe postulação 
expressa de aditamento ou emenda à inicial e, por outro lado, ambas 
apresentam narrativa para dar suposto amparo a pedido de juntada de 
documentos e produção de novas provas, entendo que o momento processual 
justifica sua manutenção nos autos. 
A questão de sua imprestabilidade ou não, e da suposta falta de correlação com os 
fatos narrados na inicial, será aferida quando da decisão final, momento em que 
será a prova analisada com profundidade sob os aspectos formal e material, 
certamente aproveitando-se apenas o que servir a um julgamento a se realizar nos 
estritos limites do pedido. 
Por ora, entendo que o momento processual, à luz do devido processo legal, 
recomenda que se garanta o direito à produção da prova (cujo conteúdo ainda não 
é suficientemente conhecido para ser fundamentadamente desprezado) e não seu 
cerceamento. 
Isto porque o procedimento aplicado à AIME admite diligências até mesmo 
de ofício, conforme se verifica pelo teor do art. 5º, § 2º da LC nº 64/90, a 
exigir a ampla garantia da produção da prova, tudo a verificar a ocorrência 
de circunstâncias ou fatos que preservem o interesse público de lisura 
eleitoral.  
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Sendo assim, considerando a possibilidade de ampliação 

objetiva das demandas eleitorais movidas contra Dilma Rousseff e 

Michel Temer, consistentes na indicação reiterada do Tribunal 

Superior Eleitoral sobre a possibilidade de formar seu 

convencimento pela livre apreciação de fatos públicos e notórios, o 

Tribunal passou aproximadamente 12 (doze) meses ouvindo 

testemunhas, compartilhando documentos, realizando audiências 

e perícias até concluir a instrução. 

Cabe ressaltar, por importante, que atualmente a mitigação 

da imutabilidade dos elementos objetivos da demanda é cada vez 

mais admitida entre os processualistas e Tribunais. Luiz Fernando 

Casagrande Pereira ressaltou no próprio Parecer Jurídico 

elaborado para a defesa de Michele Temer, que: 

A doutrina reconhece que ‘pode ocorrer 
que, em determinadas situações, sobretudo 
no momento da produção da prova, surja 
um fato novo, que conduza à mesma 
consequência jurídica pretendida pelo 
demandante’ Nestes casos, 
excepcionalmente, admite-se esta 
ampliação tardia dos elementos objetivos 

                                                                                                                            
Ademais, entendo perfeitamente possível, por analogia, a aplicação, na AIME, 
do disposto no art. 23 da Lei nº 9.504/97 - em princípio relacionado de 
forma direta ao rito da AIJE, ação que, hodiernamente, também possibilita a 
cassação do diploma. Destarte, a aplicação do referido dispositivo permite que o 
juízo avalie, não só os fatos, mas também as circunstâncias em que se deram, 
sempre de forma a preservar o interesse público de lisura eleitoral. 
Destarte, numa análise perfunctória, não vislumbro sejam os documentos juntados 
e as diligências postuladas inúteis ou meramente protelatórias (o que, aí sim 
justificaria seu indeferimento nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC). 
Ao contrário, são importantes para trazer luz aos fatos e balizar o destinatário da 
prova, razão pela fica deferida sua juntada aos autos. 
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da demanda, desde que assegurado o 

contraditório30.  

Assim, considerando o entendimento que o Tribunal 

Superior Eleitoral adotou nas decisões proferidas na AIME n.º 761 

e demais ações que questionaram as eleições de 2014, admitindo a 

ampliação objetiva das mesmas sob o fundamento de que o artigo 

23 da Lei Complementar 64/90 admite apreciação de fatos 

públicos e notórios para preservar o interesse público de lisura 

eleitoral, verifica-se que o julgamento final das ações configura um 

verdadeiro contra sensu, uma vez que a colheita de todas as provas, 

inclusive o compartilhamento das colaborações premiadas, foi 

precedida de decisão tomada pela Ministra Relatora e confirmada 

no julgamento do Agravo Regimental interposto pela defesa de 

Dilma Rousseff. 

CAPÍTULO III – APONTAMENTOS SOBRE AS PROVAS 
PRODUZIDAS COM BASE NA OPERAÇÃO LAVA JATO.  

Com a interseção entre a operação Lava Jato e as ações 

eleitorais, a produção das provas ganhou contornos de ficção, 

inimaginável em um país com tantos Órgãos de controle como o 

Brasil. Os depoimentos revelavam um vultoso sistema de doações 

eleitorais, razão pela qual a Ministra Relatora destacou em decisão 

proferida em 09 (nove) de agosto de 2016 a necessidade do TSE 

instaurar Representações em face do Partido dos Trabalhadores, 

Partido Progressista e Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro para apurar violações a disposições legais a que estejam 

sujeitos em matéria financeira, como autoriza o artigo 35 da Lei 

dos Partidos Políticos. 

                                                            
30 http://s.conjur.com.br/dl/michel-temer-encomenda-parecer-acoes1.pdf. 
Acessado em 03/05/2016, às 16h01min, apud CRUZ e TUCCI, José Rogério. A causa 
petendi no processo civil, 3ª ed., São Paulo: Revista dos tribunais, 2009, p. 189.     
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A Ministra Relatora em decisão monocrática considerou 

que os fatos existentes na ação denotavam a “suposta prática de 

pagamento de propina travestida de doação para partidos”. Além 

disso, a Ministra destacou que os fatos demonstravam “completa 

distorção no sistema da democracia representativa”, afirmando que, 

se comprovadas as condutas, estaríamos diante ”da prática de 

crimes visando a conquista do poder e/ou sua manutenção, nada 

muito diferente, portanto, dos períodos bárbaros em que crimes 

também eram praticados para se atingir o poder. A mera mudança 

da espécie criminosa não altera a barbaridade da situação31”. 

Outra prova produzida nos autos das ações eleitorais 

refere-se à contratação da Gráfica VTPB Ltda., pois em perícia foi 

verificado que a empresa não possuía em 2014 nenhum 

funcionário32. Em conclusão, os peritos entenderam que a “Gráfica 

                                                            
31 - Trata-se, como já consignou o e. Ministro Gilmar Mendes, de fatos denotadores 
da suposta prática de pagamento de "propina travestida de doação" para partidos 
(PC n° 976-13, DJe n° 162, 25/08/2015, p. 2-20). Entendo extremamente 
necessário e salutar, como todas as apurações sempre o são, a abertura de 
procedimento que possa verificar a eventual prática, por partidos políticos, de atos 
que violem a lei em matéria financeira.  
Efetivamente são fatos graves, que demonstram completa distorção no sistema da 
democracia representativa. Mais do que desequilibradores de qualquer disputa, 
são atentatórios a inúmeros princípios, não só constitucionais, mas também 
aqueles mais básicos que se espera devam nortear a convivência humana em 
sociedade. Uma vez comprovadas tais condutas, estaríamos diante da prática de 
crimes visando a conquista do poder e/ou sua manutenção, nada muito diferente, 
portanto, dos períodos bárbaros em que crimes também eram praticados para se 
atingir o poder. A mera mudança da espécie criminosa não altera a barbaridade da 
situação.  
Notícias de fatos como estes causam indignação e a apuração é fundamental, não 
só para a aplicação das sanções devidas, mas também para que o país vá virando 
suas páginas na escala civilizatória.  
Anoto que, quanto ao Partido dos Trabalhadores - PT, o Ministro Gilmar Mendes já 
encaminhou documentos informando tais fatos a esta Corregedoria-Geral Eleitoral, 
e já foi inclusive instaurada representação para apurá-los, que ora tramita sob n° 
363-22. http://www.tse.jus.br/internet/arquivos/aije-2014/TSE-aije-1943-58-
vol-09.pdf. Acesso em 26/06/2017, às 21:26. 
32 - Quesito 3 PSDB Os registros de empregados correspondentes ao período da 
campanha eleitoral de 2014 (julho a outubro) são compatíveis com as datas, os 
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VTPB não apresentou documentação que permita atestar que 

todos os bens e produtos contratados pela chapa presidencial 

eleita em 2014 foram integralmente produzidos e entregues à 

campanha, não afastando nessa hipótese, o desvio de finalidade 

dos gastos eleitorais para outros fins que não o de campanha33”. 

No dia 31 de agosto de 2016 as ações eleitorais foram 

redistribuídas ao Ministro Herman Benjamim, em razão das 

disposições contidas no artigo 16, § 7º do Regimento Interno do 

Tribunal Superior Eleitoral, que determina a prevenção do 

Ministro sucessor34. O Ministro Herman Benjamin ouviu inúmeras 

testemunhas antes de concluir seu voto. 

                                                                                                                            
valores e a quantidade de produtos e serviços declarados nas notas fiscais 
apresentadas pelos requeridos na prestação de contas? Informar o nimero de 
empregados registrados, nominando-os. Resposta: Não. Apesar de diligenciada, a 
empresa não apresentou quaisquer contratos de trabalho no período da campanha 
eleitoral e, conforme declarado pelo Sr. BECKEMIBAUER RWELINO DE ALENCAR 
BRAGA, Sócio-Administrador da empresa, havia cerca de seis funcionários "free-
lancer" e não havia nenhum contratado com registro em carteira de trabalho 
(celetista) na época da campanha (Protocolo 6.093, Volume Principal, fi. 6). No 
Recibo de Entrega da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - apresentado 
pela empresa, consta não haver vínculos entre a VTPB e quaisquer empregados no 
ano de 2014. Ausência de empregados confirmada conforme pesquisa na base da 
RAIS em 2014. Em 13.6.2016, foi encaminhado à Corregedoria Geral Eleitoral 
ofício da PGR, Protocolo n° 5.718, destacando que não foram identificados 
registros de empregados para a empresa nos anos de 2008 a 2014, em consulta ao 
sistema RAIS/MTE. http://www.tse.jus.br/internet/arquivos/aije-2014/TSE-aije-
1943-58-vol-08.pdf. Acssado em 26/06/2017, às 20:54. 
33 - op. cit. 
34 - Art. 16. A distribuição será feita entre todos os ministros. 
(..) 
§ 7º O ministro sucessor funcionará como relator dos feitos distribuídos ao seu 
antecessor, ficando prevento para as questões relacionadas com os feitos relatados 
pelo sucedido. 
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III. 1) A EFICÁCIA DO ARTIGO 23 DA LEI 
COMPLEMENTAR N.º 64/1990 E AS PROVAS OBTIDAS 
A PARTIR DA OPERAÇÃO LAVA JATO 

Michel Temer, em alegações finais, requereu “a anulação 

dos depoimentos que extrapolam a causa de pedir, não foram 

requeridos pelas partes ou deram-se de forma ilegal, retirando-os 

dos autos e julgando-se totalmente improcedentes as demandas”, 

dentre outros requerimentos.  

A conclusão da defesa de Michel Temer foi acompanhada de 

quatro Pareceres de juristas renomados, destacando-se os 

Pareceres de Gustavo Henrique Badaró e Ives Gandra da Silva 

Martins. 

Gustavo Badaró analisou a natureza da Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral e conclui ser um processo 

sancionador. Avaliando a pergunta formulada acerca da correlação 

entre pedido e sentença, o jurista teceu a seguinte consideração: 

A correlação entre os fatos constantes na 
imputação e na sentença implica uma 
relação de identidade. Cabe verificar se as 
representações que são feitas em 
momentos diversos, na imputação e na 
sentença, sobre esse mesmo fato objeto do 
processo, são idênticas. Em suma, a 
representação do fato imputado deve ser 
igual à representação do fato em que se 
funda a sentença. Se no curso da instrução, 
surgir prova de que os fatos ocorreram 
diverso do narrado na denúncia, será 
necessária a mutatio libelli, para que os 
novos elementos possam se considerados 

na sentença35. 

                                                            
35 - http://www.tse.jus.br/internet/arquivos/aije-2014/TSE-aije-1943-58-
vol-28.pdf. Acessado em 27/06/2017, às 10:48. 
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A consideração do eminente jurista se fez em razão da 

discussão instaurada no âmbito das ações eleitorais acerca do que 

foi aduzido na petição inicial e naquilo que foi descoberto após o 

compartilhamento das provas oriundas da operação Lava Jato. Em 

relação à eficácia do artigo 23 da Lei Complementar n.º 64/1990, 

Badaró entendeu que: 

Evidentemente que a interpretação de tal 
dispositivo não pode ser no sentido de 
liberar o juiz totalmente da delimitação do 
objeto do processo. Evidente que os fatos 
constantes da causa de pedir, como fatos 
constitutivos do direito do autor são o 
limite a atividade probatória. O que se pode 
admitir e que o juiz considere, na esteira da 
posição ampliativa defendida no processo 

civil italiano36, a consideração de fatos 
secundários não alegados pelas partes, mas 

desde que submetidos ao contraditório37. 

Na petição inicial dos autores da Aije n.º 1943-

58.2014.6.00.0000, consta o item “I.2.2 com o seguinte título: 

Financiamento de Campanha mediante doações de empreiteiras 

contratadas pela Petrobrás como parte da distribuição de 

propinas. Consta o seguinte trecho na narração fática: 

                                                            
36 - Nesse sentido: Mauro Cappelletti, La testimonianza dela parte nel sistema 
dell’oralità, Milano: Giuffrè, 1974. vol. I., p. 349; Eduardo Grasso, Dei poteri del 
giudice. In: Allorio, Enrico (Coord.). Commentario del Codice di Procedura 
Civile. Torino: Utet, 1973. p. 1303; Id., La pronunzia d’ufficio.Milano: Giuffrè, 
1967, p. 23; Giovanni Verde, Prova (dir. proc. Civ.) In Enciclopedia del Diritto, 
Milano: Giuffrè, t. XXXVII, 1988, p. 611-612; Michele Taruffo, Note per uma 
reforma del diritto dele prove, Rivista di Diritto Processuale, Milano: Giuffrè, 
1986, p. 289. apud BADARÓ, Gustavo Henrique. Parecer: 
http://www.tse.jus.br/internet/arquivos/aije-2014/TSE-aije-1943-58-vol-
28.pdf. Acessado em 27/06/2017, às 11:02. 
37 - BADARÓ, Gustavo Henrique. Parecer: 
http://www.tse.jus.br/internet/arquivos/aije-2014/TSE-aije-1943-58-vol-
28.pdf. Acessado em 27/06/2017, às 11:04. 
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Assim é que, como é público e notório, 
Paulo Roberto da Costa, ex-diretor da 
Petrobrás, juntamente com outras pessoas 
indicadas por políticos e nomeados pela 
requerida Dilma Rousseff, organizavam um 
grupo de grandes empreiteiras para, em um 
processo de cartelização, direcionar 
contratos superfaturados a empresas 
específicas, através dos quais se desviavam 
recursos públicos para o Partido dos 
Trabalhadores – PT, o Partido Progressista 
_ PP e o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro – PMDB, com pagamento de 
propina que variava entre 1% (um por 
cento e 3% (três por cento) do valor dos 

contratos38.  

A discussão sobre ampliação objetiva da demanda e 

correlação entre pedido e sentença no caso ora em análise ganha 

contornos tênues e extremamente sensíveis, visto que a petição 

inicial menciona a existência de doações de empreiteiras 

contratadas pela Petrobrás, mas não expõe os fatos que se 

tornaram conhecidos a partir dos depoimentos daqueles 

processados na operação Lava Jato. Em alegações finais, os autores 

da AIJE n.º 1943-58.2014.6.00.0000 destacaram trecho do 

depoimento de Monica Moura e requereram a procedência da 

ação. Vejamos: 

Depoente – Não. Eu só posso lhe dizer, 
reiterando uma coisa que eu não disse, mas 
que acho que é importante, talvez, é que a 
presidente Dilma sabia dos pagamentos 
feitos na Shellbill, sabia que existia essa 
conta, sabia que a Odebrecht pagou uma 
parte da campanha dela de 2010 e que 

                                                            
38 - http://www.tse.jus.br/internet/arquivos/aije-2014/TSE-aije-1943-58-
vol-01.pdf. Acessado em 27/06/2017, às 12: 11. 
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pagaria uma parte da campanha de 2014 
nessa conta. Ela sabia que existia, tanto é 
que, já com a Lava Jato um pouco 
adiantada, ela me chama no Palácio da 
Alvorada para perguntar se essa conta era 
segura, se não ia ter algum problema. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) – O Sr. 
Marcelo Odebrecht disse que esteve coma a 
senhora para falar sobre isso. 

Depoente – É, esteve. Ele me chamou, me 
ligou, não, mandou alguém me ligar, acho 
que foi o Hilberto.. 

Ministro – Permita-me, Dr. Flávio. Esse 
momento em que a Presidente Dilma 
Chamou a senhora foi no Palácio do.. 

Depoente – Alvorada, casa dela. 

Ministro – Alvorada, ocorreu antes ou 
depois da eleição? 

Depoente – Logo após, foi exatamente no 
final do ano de 2014. Eu estava de férias em 
Nova Iorque, inclusive ela me chamou, eu 
vim ao Brasil só para falar com ela. E a 
pergunta dela, a preocupação dela era 
justamente essa conta, seu eu estava segura 
de que essa conta não ia aparecer, se eu 
estava segugra de que essa conta não ia 
vazar. Porque já estava a Lava Jato, não 
estava tão forte como é hoje, mas estava 
bem adiantada. E ela me chamou para 
perguntar isso, como eu estava: “Está 
tranquila? Essa conta vai vazar? Tem algum 
problema? Na época, eu falei que não, que 
eu estava tranquila. 
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Gustavo Henrique Badaró, em seu Parecer, enfrentou 

especificamente o ponto referente aos depoimentos decorrentes 

de fatos conhecidos a partir de colaborações premiadas, afirmando 

que: 

Tais sujeitos, substancialmente são 
colaboradores, depondo sobre fatos que 
provavelmente estão incluídos no objeto 
do acordo de colaboração premiada. Aliás, 
foi exatamente a divulgação pela mídia, de 
forma ilegal e com violação do sigilo do 
conteúdo das delações, que levou o relator 
a determinar a produção de tal prova ex 
officio. Não é porque saíram do processo 
penal e ingressar em um processo eleitoral, 
que sua condição se transmuda. Do ponto 
de vista subjetivo, dos interesses pessoais 
que têm na manutenção da colaboração 
premiada e obtenção de seus benefícios, é 
inegável que se trata de fontes de provas 

comprometidas39.  

Portanto, e como colaboradores que se se 
deve analisar o valor probatório de seu 
depoimento, podendo se concluir que as 
palavras de Marcelo Bahia Odebrecht, 
Claudio Melo Filho e Alexandrino de Salles 
Ramos deverão ter valor probatório 
reduzido. Mesmo na ação de investigação 
judicial eleitoral, é de se aplicar o § 13 do 
artigo 4º da Lei n.º 12.850/2013, não 
bastando a palavra isolada dos delatores 
para fundamentar validamente a imposição 
da gravíssima sanção de cassação do 
mandato eletivo. 

                                                            
39 - BADARÓ, Gustavo Henrique. Parecer: 
http://www.tse.jus.br/internet/arquivos/aije-2014/TSE-aije-1943-58-vol-28.pdf. 
Acessado em 27/06/2017, às 11:38. 
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Gustavo Henrique Badaró, pautado na disposição do § 16 

do artigo 4º que prevê que “nenhuma sentença condenatória será 

proferida com fundamento apenas nas declarações do agente 

colaborador”, insere em suas delimitações construídas pela 

jurisprudência italiana acerca da valoração de depoimento de 

agente colaborador. Senão vejamos: 

Na aplicação de tal regra, a jurisprudência 
italiana considera que o controle sobre a 
valoração da declaração do coimputado 
deve se desenvolver sob um perfil tríplice: 
(i) em relação à credibilidade do delator, ou 
seja, a circunstância de que seja pessoa 
digna de fé (é o tema “de quem fala”); (ii) 
em relação à coerência e verossimilhança 
da narração (é o tema de “que coisa disse”); 
(iii) em relação aos chamados achados 
extrínsecos, isto é, a circunstância de que a 
declaração do delator, na parte significativa 
da reconstrução dos fatos, encontre 
confirmação em outros elementos de prova 
(fenômeno não diverso da convergência 
dos indícios sobre uma mesma 

proposição).40  

Com base nesse raciocínio, o parecerista entendeu que a 

regra inserta no § 16 do artigo 4º da Lei n.º 12850/2013 deve ser 

aplicada nas ações eleitorais, sendo impedida a condenação com 

base em depoimento de testemunha que tenha firmado acordo de 

colaboração premiada em processo penal.  

Contudo, na conclusão do Tribunal Superior Eleitoral, 

prevaleceu a tese de impossibilidade de ampliação objetiva das 

                                                            
40 - Paolo Ferrua, La prova nel processo penale: profili generali, in paolo Ferrua; 
Enrico Mazaduri, Giorgio Spangher (Corrd.), La prova penale, Torino: Giappichelli, 
2013, p. 39. apud BADARÓ, Gustavo Henrique. Parecer: 
http://www.tse.jus.br/internet/arquivos/aije-2014/TSE-aije-1943-58-vol-28.pdf. 
Acessado em 27/06/2017, às 11:02. 
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demandas, sustentada por Luís Fernando Pereira em parecer 

encomendado por Michel Temer. 

O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho divergiu 

inteiramente do voto do relator Herman Benjamin, destacando-se 

o seguinte: “O meu voto é no sentido de não dar por provada a 

imputação e pela improcedência total dos pedidos”, disse ao final 

do voto. De acordo com ele, “o juiz deve sempre se portar pelos 

limites da causa e deve ser mantida a congruência entre a causa de 

pedir e o pedido41”. 

O Ministro Admar Gonzaga, o segundo a proferir o voto, 

também divergiu do relator Herman Benjamin e julgou 

improcedentes as ações. Para o ministro, não se pode admitir que, 

uma vez instaurado o processo, um magistrado possa considerar 

fatos supervenientes alheios àqueles narrados na inicial. O 

Ministro Tarcísio Vieira concluiu o seu voto acolhendo a 

preliminar de ampliação da causa de pedir. Na análise do mérito, 

julgou totalmente improcedentes as ações movidas pelo PSDB42. 

O presidente do Tribunal Superior eleitoral, Ministro 

Gilmar Mendes, acompanhou a divergência iniciada pelo ministro 

Napoleão e julgou improcedentes os pedidos de cassação da chapa 

Dilma e Temer. Gilmar Mendes entendeu que “nas delações 

probatórias realizadas pelo relator, foram constatados fatos que 

surgiram no curso da ação na chamada ‘fase Odebrecht’ que não 

guardam relação com a causa de pedir da inicial” 43. 

                                                            
41 - Caderno de Direito Eleitoral & do Administrador Público. Edição 19 | Ano III | 
Junho de 2017 Publicação do VGP Advogados www.vgplaw.com.br. 
http://www.vgplaw.com.br/wp-content/uploads/2017/06/Caderno-de-Direito-
Eleitoral-19.pdf. pg. 6. Acessado em 27/06/2017, às 11:50.  
42 -  Caderno de Direito Eleitoral & do Administrador Público. Edição 19 | Ano III | 
Junho de 2017 Publicação do VGP Advogados www.vgplaw.com.br. 
http://www.vgplaw.com.br/wp-content/uploads/2017/06/Caderno-de-Direito-
Eleitoral-19.pdf. pg. 6. Acessado em 27/06/2017, às 11:50. 
43 - Caderno de Direito Eleitoral & do Administrador Público. Edição 19 | Ano III | 
Junho de 2017 Publicação do VGP Advogados www.vgplaw.com.br. 
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Com a conclusão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o 

Partido Rede Sustentabilidade ajuizou Reclamação Constitucional 

perante o Supremo Tribunal Federal, entendendo que a Corte 

Eleitoral desrespeitou a decisão proferida pelo STF no julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1082. 

Na ADI n.º 1.082/DF o Supremo Tribunal Federal 

considerou constitucional o artigo 23 da Lei Complementar 

64/1990, que permite ao juiz eleitoral formar convencimento a 

partir de fatos e circunstâncias não alegados pelas partes, desde 

que constem nos autos, ou com base em fatos públicos e notórios44. 

A Reclamação Constitucional n.º 27377 está sob a relatoria do 

Ministro Ricardo Lewandowski, que no dia 12 de junho de 2017 

determinou a solicitação de informações ao Tribunal Superior 

Eleitoral, bem como a citação dos demais interessados, nos termos 

do art. 989, III, do CPC e, após, negou seguimento 

monocraticamente, razão pela qual o Partido autor interpôs 

Agravo Regimental. 

CONCLUSÃO 

Com a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes 

ocorreu uma reviravolta no Tribunal Superior Eleitoral, que 

admitiu o processamento de Ação de Impugnação de Mandato 

Eletivo em face da chama Dilma-Temer, eleita em 2014. Em razão 

da admissão da AIME, outras ações eleitorais foram reunidas à 

mesma, momento em que foi determinado o compartilhamento de 

informações obtidas por meio de colaboração premiada.  

Durante a tramitação das ações eleitorais e produção das 

provas, foi votado o impeachment de Dilma Rousseff, culminando 

                                                                                                                            
http://www.vgplaw.com.br/wp-content/uploads/2017/06/Caderno-de-Direito-
Eleitoral-19.pdf. pg. 7. Acessado em 27/06/2017, às 11:50. 
44 - 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346450. 
Acessado em 27/06/2017, às 12:01. 
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no seu impedimento para o exercício da Presidência da República e 

a assunção do cargo pelo Vice-Presidente Michel Temer. 

Com isso, a defesa de Michel Temer desenvolveu inúmeras 

teses perante as ações eleitorais, destacando-se a (i) 

impossibilidade de ampliação objetiva das demandas; e (ii) 

impossibilidade de condenação com base em depoimento de 

testemunha que tenha firmado acordo de colaboração premiada. 

O Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, admitiu a tese 

de impossibilidade de ampliação objetiva das demandas e julgou 

improcedentes as ações eleitorais. Em seguida o Partido Rede 

Sustentabilidade ajuizou reclamação constitucional perante do 

Supremo Tribunal Federal pedindo que o Tribunal Superior 

Eleitoral seja compelido a proferir nova decisão no julgamento da 

chapa Dilma-Temer, levando em consideração o conteúdo de 

depoimentos de executivos da Odebrecht. 

Caso seja admitida a Reclamação Constitucional, o Tribunal 

Superior Eleitoral terá que enfrentar um dos temas mais 

instigantes do momento jurídico atual do Brasil, que se refere à 

força probatória de declarações realizadas por pessoas que 

firmaram acordo de colaboração premiada.  

Para o evento futuro e incerto fica a seguinte indagação: 

prevalecerá a proibição do § 16 do artigo 4º da Lei n.º 

12850/201345, que impede a condenação com base em 

depoimento de testemunha que tenha firmado acordo de 

colaboração premiada em processo penal, ou no âmbito eleitoral 

se admite a formação da convicção do juiz pela livre apreciação de 

                                                            
45 - Art. 4o  O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 
reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por 
restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com 
a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha 
um ou mais dos seguintes resultados: 
(..) 
§ 16.  Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas 
declarações de agente colaborador. 
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fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções de prova 

produzida, na forma do artigo 23 da Lei Complementar n.º 

64/1990?  

A discussão acerca da aplicação do artigo 23 da Lei 

Complementar n.º 64/1990 tende a se intensificar ainda mais, haja 

vista o Ministro Ricardo Levandowski ter negado seguimento à 

Reclamação da Rede Sustentabilidade sob o argumento de que a 

ADI n.º 1.082/DF firmou o entendimento sobre a possibilidade e 

não a obrigatoriedade de o juiz eleitoral apreciar situações fáticas 

não alegadas pelas partes, tendo em vista vigorar no direito 

brasileiro o princípio do livre convencimento motivado. 

Não se pode perder de vista que, no âmbito criminal, onde 

está inserida a Lei n.º 12850/2013, está em jogo a liberdade do 

delatado contra o poder punitivo do Estado. No âmbito eleitoral, 

está em jogo o interesse público de lisura eleitoral contra o direito 

político de exercício do mandato eletivo. 
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AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA E TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS: 

REFLEXÕES A PARTIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO TOCANTINS 

Marcelo Ulisses Sampaio46 
Rodrigo Alves Barcellos47 

Resumo 

As audiências de custódia vêm sendo implementadas no 

Estado do Tocantins, por meio de resoluções do seu Tribunal de 

Justiça, em consonância com os tratados internacionais de direitos 

humanos os quais o Brasil é signatário, de acordo com as diretrizes 

traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça. O presente estudo 

pretende identificar os antecedentes históricos das audiências de 

custódia no direito comparado, suas bases jurídicas, os objetivos 

que visam atingir e sua sistemática procedimental. Procura, ainda, 

analisar algumas situações práticas vivenciadas pelos atores do 

sistema de justiça, além de propor outras possibilidades como 

forma de mitigar a morosidade e o custo do processo. 

 

Palavras-chave 

Audiência de custódia. Prisão provisória. Direitos Humanos. 

Implementação. Estado do Tocantins. Limites e possibilidades. 

 

 

                                                            
46 Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins. Coordenador 
do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO. 
Especialização em Ciências Penais (UNISUL). 
47 Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins. Mestre em 
Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos (UFT) 
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INTRODUÇÃO 

 Atualmente, tem-se observado o aumento de discussões 

acaloradas sobre a atuação dos coletivos sociais com relação às 

práticas garantidoras dos direitos fundamentais e uma aguda 

rejeição, talvez por ignorância do alcance e conteúdo semântico, no 

que se refere à expressão direitos humanos. Em diversas situações, 

tanto no âmbito leigo quanto no jurídico, percebe-se de antemão a 

recusa em se aceitar ou discutir temas ligados à criminalidade e 

segurança pública na perspectiva dos direitos humanos. 

Prevalecem discursos marcados por uma construção reacionária 

que coloca em xeque a própria importância do instituto e 

defendem aplicações normativas próximas a uma esfera tribal da 

Lei do Talião.  

 É comum escutar não apenas nos meios de comunicação 

social, como também nos corredores de fóruns, delegacias de 

polícia, em visitas e inspeções aos estabelecimentos prisionais ou 

em audiências públicas, expressões jocosas ou preconcebidas 

acerca dos direitos humanos e daquelas pessoas que os tomam 

como bandeira de luta e compromisso de defesa da sociedade. “- Lá 

vem o povo dos direitos humanos querendo tirar bandido da cadeia”, 

“- Tudo um bando de sem juízo, querem dar liberdade para 

criminosos e ninguém faz nada pelas vítimas e suas famílias”. Os 

enunciados discursivos revelam, quando são proferidos, camadas 

de posicionamentos ideológicos que ora se misturam, criando 

equívocos jusfilosóficos, ora prevalecem sobre leis e fatos, gerando 

interpretações particulares perigosas que atrapalham a 

compreensão da aplicação do direito e o bom andamento da 

ritualística processual penal. No entanto, é preciso ter sempre em 

mente que a luta pela promoção e defesa dos direitos humanos 

representa uma conquista histórica dos povos civilizados e não 

pode ser desprezada. 
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 Nesse contexto, a relação entre as audiências de custódia e 

as práticas de defesa dos direitos humanos têm sido alvo de 

constantes polêmicas e discussões. A força dos discursos de opção, 

em grande parte das vezes, de cunho extremado e puramente 

político-ideológico, fragiliza a importância das audiências de 

custódia, colocando de lado a necessidade de se estabelecerem 

práticas que possam apresentar outras saídas para problemáticas 

constantes de violência, criminalização, encarceramento, 

contaminação prisional, além de sistemas e estabelecimentos 

penais em plena falência humana, social e gerencial. 

 A audiência de custódia é um instituto pertencente à esfera 

da processualidade, ou seja, existe para que toda pessoa presa48, 

excluindo-se as prisões cíveis decorrentes de obrigação alimentar, 

seja conduzida à presença da autoridade judicial, no prazo de até 

24 horas após prisão, para avaliação da legalidade e necessidade 

de sua manutenção em estabelecimento prisional. Decide-se sobre 

a liberdade da pessoa olhando nos seus olhos, ouvindo o que ela 

diz e aferindo qual a melhor solução a ser dada ao caso concreto. É 

interessante anotar que o Brasil é signatário de inúmeros pactos e 

tratados internacionais que remetem diretamente às questões 

afetas à liberdade deambulatória das pessoas e às garantias a elas 

inerentes. Existe o conhecimento dos tratados, embora muitos 

neguem sua aplicabilidade pragmática. Mesmo após resoluções do 

Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais de Justiça e Tribunais 

Regionais Federais regulamentando as audiências de custódia, a 

desconfiança e a rejeição pelo instituto continuam  veladas ou são 

abertamente manifestadas. 

O Ministério Público do Estado do Tocantins participou 

ativamente dos estudos e debates iniciais com membros da 

Magistratura, da Defensoria Pública, da Seccional da Ordem dos 

                                                            
48 O Enunciado 30 do II Fórum Nacional de Juízes Criminais (FONAJUC) enfatiza 
que: É prescindível a realização de audiência de custódia em casos de cumprimento 
de mandados de prisão. 
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Advogados do Brasil, além dos titulares das Secretarias de Estado 

da Segurança Pública e da Defesa Social acerca da implantação das 

audiências de custódia, os quais deram origem à Resolução nº 17, 

de 2 de julho de 2015, do Tribunal de Justiça do Estado do 

Tocantins, posteriormente alterada pela Resolução nº 4, de 2 de 

maio de 2016. Em Palmas, o Projeto Audiência de Custódia foi 

oficialmente lançado no dia 10 de agosto de 2015 e contou com a 

presença do então Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Ministro Ricardo Lewandowski.  

Atualmente vige a Resolução nº 36, de 19 de outubro de 

2017. Este ato normativo, além de interiorizar as audiências de 

custódia para as Comarcas de Araguaína e Gurupi, que até então 

eram levadas a efeito apenas na Comarca da Capital, oportuniza o 

instituto para toda pessoa presa em flagrante delito ou em 

decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou 

definitiva, salvo impedimento devidamente justificado49.  

O instrumento existe e está em prática. Apesar das 

polêmicas acerca da importância, utilidade e aplicabilidade que 

cercam o instituto, assim como sua dinâmica procedimental, é 

importante trazer para o seio do Ministério Público a discussão 

sobre a relação das audiências de custódia e a prática dos direitos 

humanos como forma de ampliar e depurar a atuação funcional de 

seus agentes políticos e administrativos, além do enlevo 

constitucional que a matéria enceta no controle externo da 

atividade policial. O presente texto busca ampliar os horizontes, as 

informações e reflexões sobre as audiências de custódia, direitos 

humanos e atuação do Parquet. 

                                                            
49 Resolução nº 36, de 19 de outubro de 2017, do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins: 
Art. 1º Fica implantada a audiência de custódia, com a finalidade de apresentar a 
pessoa presa em flagrante delito ou em decorrência de cumprimento de mandados 
de prisão cautelar ou definitiva, em até 24 (vinte e quatro) horas após a 
comunicação de sua prisão, salvo impedimento devidamente justificado. 
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2. AS BASES JURÍDICAS DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA 

A apresentação da pessoa presa provisoriamente aos atores 

do sistema de justiça criminal é prevista em vários tratados 

internacionais de direitos humanos. A Convenção Europeia de 

Direitos Humanos, adotada pelo Brasil através da promulgação do 

Decreto nº 40/1991, traça as primeiras linhas da audiência de 

custódia, em seu artigo 5.3: “Qualquer pessoa presa ou detida nas 

condições previstas no parágrafo 1, alínea c, do presente artigo 

deve ser apresentada imediatamente a um juiz ou outro 

magistrado habilitado pela lei para exercer funções judiciais (...)”. 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

internalizada através do Decreto nº 678/1992, estabelece que: 

Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal 

5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve 
ser conduzida, sem demora, à presença de 
um juiz ou outra autoridade autorizada por 
lei a exercer funções judiciais e tem o 
direito de ser julgada em prazo razoável ou 
de ser posta em liberdade, sem prejuízo de 
que prossiga o processo. Sua liberdade 
pode ser condicionada a garantias que 
assegurem o seu comparecimento em juízo. 

De maneira semelhante, o Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos, referendado pelo Decreto nº 592/1992, também 

salienta a importância da realização das audiências de custódia, 

nos seguintes termos: 

Artigo 9º 

3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada 
em virtude de infração penal deverá ser 
conduzida, sem demora, à presença do juiz 
ou de outra autoridade habilitada por lei a 
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exercer funções judiciais e terá o direito de 
ser julgada em prazo razoável ou de ser 
posta em liberdade. A prisão preventiva de 
pessoas que aguardam julgamento não 
deverá constituir a regra geral, mas a 
soltura poderá estar condicionada a 
garantias que assegurem o 
comparecimento da pessoa em questão à 
audiência, a todos os atos do processo e, se 
necessário for, para a execução da sentença. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem decidido 

reiteradamente pela essencialidade da audiência de custódia como 

forma de resguardar não apenas o primado da presunção de 

inocência, como também dos direitos fundamentais de primeira 

dimensão, especialmente a liberdade, a integridade física e a 

vida.50 Segundo precedentes da Corte, 

é essencial para a proteção do direito à 
liberdade pessoal e para outorgar proteção 
a outros direitos, como a vida e a 
integridade pessoal (...) o simples 
conhecimento por parte de um juiz de que 
uma pessoa está detida não satisfaz essa 
garantia, já que o detido deve comparecer 
pessoalmente e apresentar sua versão ante 
o juiz ou autoridade competente. 

Da mesma forma, a Comissão Nacional da Verdade, com os 

olhos voltados para o respeito à dignidade da pessoa humana, em 

                                                            
50 Caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentença de 22 de setembro de 2005; caso 
Cabrera Garcia e Montiel Flores vs. México, sentença de 26 de novembro de 2010; 
caso Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez vs. Equador, sentença de 21 de novembro de 
2007; caso Fleury e outros vs. Haiti, sentença de 23 de novembro de 2011. 
Disponíveis em 
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm
?lang=en. Acesso em 24 jan. 2017. 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=en
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=en
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seu Relatório Final, aprovou a Recomendação nº 25, nos seguintes 

termos: 

[25] Introdução da audiência de custódia, 
para prevenção da prática da tortura e de 
prisão ilegal 44. Criação da audiência de 
custódia no ordenamento jurídico 
brasileiro para garantia da apresentação 
pessoal do preso à autoridade judiciária em 
até 24 horas após o ato da prisão em 
flagrante, em consonância com o artigo 7º 
da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 
à qual o Brasil se vinculou em 1992.51  

O Conselho Nacional de Justiça lançou luzes sobre o Decreto 

nº 678, de 6 de novembro de 1992, que promulgou a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos/Pacto de San José da Costa 

Rica. Com isso, acabou por fortalecer a tradição jurídico-

constitucional da República Federativa do Brasil e a defesa de seus 

fundamentos, especialmente da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III, da Constituição de 1988). Nesse contexto, a edição da 

Resolução nº 213 - CNJ, de 15 de dezembro de 2015, fomentou a 

aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro do ato 

procedimental de encaminhamento imediato da pessoa presa aos 

órgãos do sistema de Justiça Penal, tradicionalmente chamado de 

audiência de custódia, mas que também tem recebido, por parte da 

doutrina, a denominação de audiência de apresentação ou de 

garantia. 

Apesar da diversidade de opiniões acerca da sua 

obrigatoriedade ou não, o certo é que várias entidades 

internacionais têm manifestado apoio à implementação das 

                                                            
51 BRASIL, Comissão Nacional da Verdade. Relatório Final. Parte V – Conclusões e 
recomendações, p. 972, disponível em 
http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/Capitulo%2018.pdf. Acesso em 25 
jan. 2017. 

http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/Capitulo%2018.pdf
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audiências de custódia, como o Conselho de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, a Anistia Internacional, a 

Associação para Prevenção da Tortura e a Human Rights Watch. No 

Brasil, da mesma forma, sob o viés de controle da violência e da 

tortura praticadas por organismos policiais, são favoráveis à 

implantação das audiências de custódia organizações de direitos 

humanos como a Justiça Global, a Conectas Direitos Humanos, a 

Pastoral Carcerária, o Instituto Sou da Paz, o Instituto de Defesa do 

Direito de Defesa, o Instituto da Terra, Trabalho e Cidadania 

(ITTC), dentre outras.  

A adoção das audiências de custódia no Brasil também 

levou em consideração a premissa de que a condução imediata da 

pessoa presa à autoridade judicial é o meio mais eficaz para 

prevenir e reprimir a prática de tortura no momento da prisão, 

assegurando, portanto, o direito à integridade física e psicológica 

das pessoas submetidas à custódia estatal. Afinal, conforme 

previsto no artigo 5.2 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, “ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou 

tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da 

liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade 

inerente ao ser humano”52. No mesmo sentido é o artigo 2.1 da 

Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que estabelece: Cada Estado 

Parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, 

judicial ou de outra natureza, a fim de impedir a prática de atos de 

tortura em qualquer território sob sua jurisdição.53 

                                                            
52 BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de1992. Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm. Acesso em 28 fev 
2017. 
53 BRASIL. Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991. Promulga a Convenção 
Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/D0040.htm. Acesso em 28 fev 2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2040-1991?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0040.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0040.htm
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A efetiva implantação das audiências de custódia na 

ritualística procedimental brasileira intensifica a promoção de 

dinâmicas para ampliação de ações de integração latino-americana 

em torno das normas de direitos humanos, haja vista que o 

instituto atualmente está contemplado no ordenamento jurídico de 

vários países como o Peru, Argentina, Chile, Colômbia e México. A 

Constituição peruana estabelece a necessidade de o flagrado ser 

apresentado ao Poder Judiciário no prazo de 24 horas. Na 

Argentina, o Código de Processo Penal Federal exige que nos casos 

de prisão sem ordem judicial, o detido seja levado perante a 

autoridade judicial no prazo de 6 horas após a prisão. O Código de 

Processo Penal chileno determina que, em casos de flagrante, o 

suspeito seja apresentado em 12 horas a um promotor de justiça, 

que poderá liberá-lo ou apresentá-lo a um juiz no prazo de 24 

horas da prisão. Na Colômbia, o Estatuto Processual Penal 

estabelece a apresentação ao juiz da pessoa presa em flagrante no 

prazo de 36 horas. No México, a maioria dos seus tipos penais 

impõe a entrega imediata da pessoa detida em flagrante delito ao 

Ministério Público, que em caso de não ser possível a liberação, 

deverá apresentá-la ao Poder Judiciário em até 48 horas. 

No Brasil, o texto do projeto de lei aprovado no Senado 

(PLS 554, de 2011)54 que seguiu para a Câmara dos Deputados traz 

algumas novidades que parecem desfigurar a finalidade da norma 

internacional de direitos humanos, como a possibilidade de a 

audiência de custódia ser realizada por meio de sistema de 

videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de 

som e imagem em tempo real; dilação do prazo de apresentação da 

pessoa presa ao juiz de 24 para 72 horas (art. 306, § 10) após a 

lavratura do auto de prisão em flagrante, em decorrência de 

dificuldades operacionais da autoridade policial, o que 

                                                            
54 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 554/2011. Disponível em: 
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102115. Acesso 
em 31 jan 2017. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102115
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possibilitará a apresentação do flagrado somente 4 dias após a 

prisão, haja vista que a autoridade policial tem 24 horas depois da 

prisão para encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz 

competente, ao Ministério Público e ao advogado ou Defensoria 

Pública (art. 306, §1º).  

A doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

apresentam posicionamentos divergentes acerca da hierarquia dos 

tratados e convenções internacionais ratificados pela República 

Federativa do Brasil, o que invariavelmente deságua na discussão 

acerca da necessidade de inovar a ordem jurídica interna, no plano 

legal, com a finalidade de efetivar normas de direitos humanos, 

como é o caso da implementação das audiências de custódia. 

Interpretando sistemática e materialmente os parágrafos 1º a 3º, 

do artigo 5º da Constituição Federal55, BULOS (2009, p.415) 

leciona que:  

Os tratados internacionais de direitos 
humanos assumem, na ordem positiva 
interna brasileira, qualificação 
constitucional, sendo que as convenções 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, celebradas pelo Brasil antes do 
surgimento da EC n. 45/2004, a exemplo do 
Pacto de São José da Costa Rica, reveste-se 
de caráter materialmente constitucional, 
compondo, sob tal perspectiva, a noção 
conceitual de bloco de constitucionalidade. 

                                                            
55  Artigo 5º da Constituição Federal: 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata. 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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(…) Tratados internacionais de direitos 
humanos não são meras leis ordinárias, 
pois sua hierarquia advém do art. 5º, §2º, 
preceito que promove a integração da 
ordem jurídica interna com a ordem 
jurídica internacional. 

No mesmo sentido é o escólio de Flávia Piovesan (2012): 

O valor da dignidade humana — 
ineditamente elevado a princípio 
fundamental da Carta, nos termos do artigo 
1º, III — impõe-se como núcleo básico e 
informador do ordenamento jurídico 
brasileiro, como critério e parâmetro de 
valoração a orientar a interpretação e 
compreensão do sistema constitucional 
instaurado em 1988. A dignidade humana e 
os direitos fundamentais vêm a constituir 
os princípios constitucionais que 
incorporam as exigências de justiça e dos 
valores éticos, conferindo suporte 
axiológico a todo sistema jurídico 
brasileiro. Na ordem de 1988 esses valores 
passam a ser dotados de uma especial força 
expansiva, projetando-se por todo universo 
constitucional e servindo como critério 
interpretativo de todas as normas do 
ordenamento jurídico nacional. 

É neste contexto que há de se interpretar o 
disposto no artigo 5º, § 2º do texto, que, de 
forma inédita, tece a interação entre o 
Direito Brasileiro e os tratados 
internacionais de direitos humanos. Ao fim 
da extensa Declaração de Direitos 
enunciada pelo artigo 5º, a Carta de 1988 
estabelece que os direitos e garantias 
expressos na Constituição "não excluem 
outros decorrentes do regime e dos 
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princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte". A 
Constituição de 1988 inova, assim, ao 
incluir, dentre os direitos 
constitucionalmente protegidos, os direitos 
enunciados nos tratados internacionais de 
que o Brasil seja signatário. Ao efetuar tal 
incorporação, a Carta está a atribuir aos 
direitos internacionais uma natureza 
especial e diferenciada, qual seja, a 
natureza de norma constitucional. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal pacificou 

entendimento que a posição hierárquico-normativa dos tratados 

internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico 

brasileiro, desde a adesão do Brasil ao Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7) –, 

ambos de 1992, reserva-lhes lugar específico, estando abaixo da 

Constituição, porém acima da legislação interna. O status 

normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos 

humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação 

infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou 

posterior ao ato de adesão56. 

Logo, os tratados internacionais de direitos humanos 

referendados pelo Brasil posicionam-se na estrutura piramidal de 

Kelsen acima da legislação infraconstitucional e abaixo apenas da 

Carta da República de 1988, conforme assentado pelo Supremo 

Tribunal Federal. Apesar desta força normativa dos tratados 

internacionais prescindir de alterações do Código de Processo 

Penal para a efetiva implantação das audiências de custódia no 

                                                            
56 STF. RE 349.703/RS. Relator: Min. Carlos Ayres Brito. Relator para o Acórdão: 
Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 02 de dezembro de 2008. Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno. 
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sistema de justiça brasileiro, sua expressa previsão em lei 

ordinária, por certo dissipará as discussões acerca da necessidade 

ou não de sua obrigatória realização. 

3. ASPECTOS IMPORTANTES DAS AUDIÊNCIAS DE 
CUSTÓDIA 

Um primeiro ponto a ser considerado sobre a 

implementação das audiências de custódia reside no fato de 

oportunizar à pessoa presa a tranquilidade de saber, pessoal e 

diretamente, haja vista que participa do ato, que sua prisão foi 

imediatamente levada ao conhecimento de todos os órgãos 

encarregados do sistema de justiça penal, superando assim o mero 

formalismo procedimental do encaminhamento do auto de prisão 

em flagrante ao juiz e evitando-se prisões arbitrárias, ilegais ou 

desnecessárias. Se de um lado é notório que a distância dá uma 

visão desfocada da realidade, por outro, a proximidade e 

imediatidade contribuem sobremaneira para um olhar cristalino 

acerca do destino a ser dado naquele primeiro momento à pessoa 

presa.  

A audiência de custódia viabiliza, convenientemente, não 

apenas o caráter antropológico, como também humanitário do 

processo penal, resultando em ganho de qualidade para a 

prestação jurisdicional. O contato pessoal e direto dos órgãos do 

sistema de justiça penal com a pessoa presa é de extrema utilidade 

e importância, pois será nesta audiência que o juiz, o Ministério 

Público e a Defesa poderão sopesar qual ou quais medidas 

cautelares diversas da prisão melhor atenderá à necessidade do 

processo, do custodiado e da sociedade.                                                                                                                                                                                                                                             

A implementação das audiências de custódia no Tocantins 

ajustou o Estado às normas jurídicas de direito internacional, 

especialmente tratados e convenções de Direitos Humanos, 

incumbência posteriormente estabelecida também pelo Conselho 

Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 213, de 2015. Em 
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Palmas, a experiência das audiências de custódia tem se mostrado 

exitosa. A ritualística adotada observa a seguinte metodologia, até 

mesmo nos sábados, domingos e feriados:  

1. Após a ocorrência da prisão, a pessoa 
detida é encaminhada ao Instituto Médico 
Legal e a Autoridade Policial formaliza e 
disponibiliza os autos do inquérito no 
sistema judicial de procedimentos 
eletrônicos (e-Proc). 

2. O Juiz do Conselho Militar ou plantonista 
designa a audiência e a pessoa presa é 
apresentada ao Magistrado, ao Ministério 
Público e à Defesa, no prazo máximo de 24 
(vinte quatro) horas, oportunidade em que 
se afere a legalidade da prisão, se as 
formalidades do auto de prisão em 
flagrante foram observadas, são dirimidas 
dúvidas acerca da qualificação e condições 
pessoais do flagrado, além de eventuais 
abusos, excessos ou tortura praticados por 
agentes públicos durante a prisão. 

3. Importante salientar que a pessoa 
conduzida para audiência de custódia, após 
sua qualificação, é indagada apenas sobre 
as circunstâncias da prisão e não sobre a 
sua conduta, em tese, delituosa. As 
perguntas ater-se-ão a:  

 - Como foi sua prisão?  

- Em que circunstâncias ela ocorreu?  

- Houve alguma intercorrência durante a 
abordagem policial?  
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- O senhor(a) foi conduzido (a) ao Instituto 
Médico Legal e oportunizada a realização do 
exame? 

4. Em seguida, após manifestação das 
partes, delibera-se pelo relaxamento da 
prisão57 ou concessão da liberdade 
provisória, com ou sem aplicação das 
medidas cautelares diversas da prisão58, 
inclusive com a imposição de 
monitoramento eletrônico, ou pela 
conversão da prisão em flagrante em 
preventiva, se for o caso. 

Contrariando posicionamento que vem se consolidando, ao 

nosso sentir, nenhum prejuízo acarreta à pessoa presa ao se 

admitir que a Defesa formule perguntas em audiência de custódia, 

adentrando no meritum causae, com finalidade de produzir prova 

para a investigação ou eventual ação penal, relativas aos fatos 

                                                            
57 O relaxamento da prisão ilegal é direito fundamental estabelecido na 
Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 5º, inciso 
LXV, que assim preceitua: “A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 
autoridade judiciária”. 
58 O artigo 319 do Código de Processo Penal elenca as medidas cautelares diversas 
da prisão: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas 
pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou 
frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao 
fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o 
risco de novas infrações; III - proibição de manter contato com pessoa 
determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou 
acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca 
quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou 
instrução; V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga 
quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; VI - suspensão 
do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou 
financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações 
penais; VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados 
com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou 
semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; VIII - fiança, 
nas infrações que a admite, para assegurar o comparecimento a atos do processo, 
evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à 
ordem judicial; IX - monitoração eletrônica.  
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objeto do auto de prisão em flagrante, especialmente aquelas 

pertinentes às causas de exclusão do crime. Assim o fazendo, é 

possível lançar luzes em circunstâncias que poderão influenciar 

diretamente na decisão do juiz, propiciando liberação da pessoa 

custodiada, ao invés de aguardar presa a conclusão do inquérito 

policial. 

Um outro aspecto almejado pela aplicabilidade das 

audiências de custódia no Brasil, levava em conta também que sua 

implementação diminuiria o percentual de presos provisórios no 

sistema penitenciário. Entretanto, segundo dados recentes do 

Departamento Penitenciário Nacional, desde a Resolução nº 213, 

de 15 de dezembro de 2015 do Conselho Nacional de Justiça até 

junho de 2016, houve significativo crescimento do percentual de 

prisões cautelares. Estes dados colocam em dúvida a questão da 

efetividade das audiências de custódia como forma de reduzir o 

número de presos provisórios no país.59 

 

Tabela 1 – Evolução percentual das prisões cautelares após 
a Resolução 213/15-CNJ 

 Dezembro 2015 Junho 2016 

Distrito Federal 21,3 24 

Paraíba 39,9 42 

Rio Grande do Sul 34,5 38 

Santa Catarina 23,6 36 

São Paulo 29,2 32 

Tocantins 37,8 39 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

                                                            
59 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Audiência de Custódia, Prisão Provisória e 
Medidas Cautelares: Obstáculos Institucionais e Ideológicos à Efetivação da 
Liberdade como Regra. Brasília, DF: CNJ, p. 13, 2017. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/01/de5467478e38e2f29d
1345d40ac6ba54.pdf>. Acesso em: 11 mai. 2018. 
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A presença ministerial nas audiências de custódia deve ser 

efetiva, não bastando a simples intimação e ciência da designação 

do ato processual. O Ministério Público é instituição 

constitucionalmente essencial à função jurisdicional do Estado, 

atuando na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, tendo por atribuição 

privativa promover a ação penal pública, além de exercer o 

controle externo da atividade policial. Logo, é obrigatória a 

participação do Ministério Público nas audiências de custódia, por 

se tratar de ato jurisdicional, ainda que praticado na fase de 

investigação. Se o Ministério Público não estiver presente na 

referida audiência, e não houver requerimento de que a prisão em 

flagrante seja convertida em alguma medida cautelar, nos termos 

do artigo 310, caput, do Código de Processo Penal, entendemos que 

o juiz não poderá decretar a prisão preventiva ou outra medida 

cautelar diversa da prisão, por falta de requerimento do Ministério 

Público. Em síntese, o juízo a ser realizado na audiência de 

custódia é complexo, pois não se destina apenas a controlar a 

legalidade do ato já realizado, mas também de valorar a 

necessidade e adequação da prisão cautelar para o futuro.60    

A atuação ministerial nas audiências de custódia realizadas 

no Estado do Tocantins vem se pautando pela fiel observância das 

hipóteses legais em que a manutenção da prisão é indispensável, 

requerendo o promotor de justiça o relaxamento da prisão quando 

ilegal ou a concessão da liberdade provisória, quando possível, a 

teor do art. 5º, LXVI, da Constituição Federal61. Lado outro, o 

                                                            
60 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Yvahy. Audiência de custódia no 

Rio de Janeiro tem três aspectos preocupantes. Revista Consultor Jurídico, 

2015. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2015-set-09/gustavo-

badaro-audiencia-custodia-rj-pontos-preocupantes> Acesso em 21 mai 

2018. 
61 Constituição Federal, art. 5º, LXVI - Ninguém será levado à prisão ou nela 

mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. 

https://www.conjur.com.br/2015-set-09/gustavo-badaro-audiencia-custodia-rj-pontos-preocupantes
https://www.conjur.com.br/2015-set-09/gustavo-badaro-audiencia-custodia-rj-pontos-preocupantes
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Ministério Público tem atuado na defesa intransigente da 

coletividade, aterrorizada com a escalada vertiginosa da 

criminalidade, evitando que criminosos perigosos ou reincidentes 

retornem ao convívio social, ameaçando a segurança e a paz 

públicas. Nestes casos, observamos que o Ministério Público, voz 

da sociedade no sistema de justiça penal, ao manifestar pela 

necessidade da constrição da liberdade, tem recebido resposta 

firme do Poder Judiciário, que acolhendo a pretensão ministerial, 

tem mantido as prisões cautelarmente.  

A atuação prática vivenciada em audiências de custódia tem 

possibilitado a resolução de situações circunstanciais aos fatos, 

que ao nosso sentir, não seriam detectadas sem a apresentação 

física e imediata da pessoa presa. Exemplificativamente, 

mencionamos algumas ocorrências inusitadas: a) o caso de um 

flagrado que residia sozinho, sem parentes no Estado, e criava cães 

e galinhas em seu quintal; na audiência, ao demonstrar 

preocupação de seus animais morrerem de inanição, foi possível 

indicar um vizinho para deles cuidar; b) casal flagrado pela 

subtração de uma pia quebrada no canteiro de obras de uma escola 

pública, na audiência, percebeu-se ausência de dolo na conduta, 

por imaginarem tratar de res nullius; c) alguns casos, em que 

somente foi possível aferir a falsa identidade ou homonímia pela 

mídia audiovisual produzida na audiência de custódia.  

4. CONCLUSÃO 

Alguns pesquisadores questionam a necessidade atual de se 

implementar as audiências de custódia no Brasil, destacando que o 

instituto adveio de uma época de ditaduras na América Latina, em 

que os defensores dos direitos humanos tiveram a preocupação de 

proteger aquelas pessoas detidas por motivações políticas e que 

simplesmente desapareciam nos órgãos de repressão do Estado, 

situação bem diversa da que vivemos hoje.  



 

77 

No entanto, a apresentação física e imediata da pessoa 

presa ao sistema de justiça penal parece sim inverter a lógica de 

que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a regra. A 

prática cotidiana demonstra que ainda estamos longe de construir 

um procedimento no qual a subjetividade do custodiado seja 

plenamente reconhecida. A audiência de custódia tem o mérito de, 

em muitos casos, retirar dos presídios quem nem precisaria entrar 

neles, evitando-se a contaminação criminógena. Ideal seria que as 

pessoas a serem apresentadas nem fossem levadas aos 

estabelecimentos prisionais antes das referidas audiências. 

Um outro enfoque a ser levado em conta, reside em 

aproveitar as audiências de custódia para oportunizar, de 

imediato, o oferecimento de propostas de transação penal ou 

outros institutos despenalizadores, incluindo a profilática 

reparação do dano, como forma de mitigar a morosidade e o custo 

do processo penal. Tal iniciativa pode contribuir sobremaneira 

para revelar um sistema de justiça eficiente, que laborando com 

adequação e compromisso social resolva conflitos penais e resgate 

a necessária credibilidade do Estado-Juiz62. 

Lado outro, é difícil sustentar que a implementação das 

audiências de custódia proporcionou diminuição do número de 

pessoas encarceradas, já que não havia levantamento prévio do 

percentual de prisões em flagrante convertidas em preventivas. 

Ademais, nem sempre o banco de dados do Sistema de Audiência 

de Custódia - SISTAC é efetivamente preenchido ou atualizado.  

Vislumbra-se também a necessidade de se estruturar o 

aparato das audiências de custódia, inclusive aos finais de semana 

e feriados, com profissionais e instrumentos de assistência social, 

notadamente no que se refere ao amparo dos envolvidos em 

                                                            
62 O Enunciado 29 do II Fórum Nacional de Juízes Criminais (FONAJUC) informa 
que: A audiência de custódia poderá concentrar os atos de oferecimento e 
recebimento da denúncia, citação, resposta à acusação, suspensão condicional do 
processo e instrução e julgamento. 
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violência doméstica, apoio aos dependentes de álcool e outras 

drogas, acompanhamento na comunicação com familiares, 

alimentação, vestuário e transporte, pois quando liberados pela 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não raras 

vezes, experimentam constrangimentos vinculados a estes direitos 

fundamentais. 

A implantação das audiências de custódia no Estado do 

Tocantins, ao nosso sentir, apresenta-se como mais um passo do 

sistema de justiça visando efetivar direitos humanos, tanto da 

pessoa presa como da própria sociedade que se vê amparada 

contra eventuais arbitrariedades. Enfim, nas trilhas de Beccaria, 

não podemos nos contentar com a ideia de força e de poder, mas 

buscarmos um ideal de justiça. Não é possível que aceitemos atirar 

na mesma cela, sem distinção alguma, o inocente suspeito e o 

criminoso convicto. As audiências de custódia além de impedir que 

a prisão provisória seja apenas utilizada como um suplício por si 

mesmo; antes disso, tem também o papel de prevenir que a prisão 

ocorra estritamente nas hipóteses e condições que a lei autoriza, 

somando-se ao viés da necessidade extrema. 
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CRÍTICA AO SISTEMA ELETIVO PROPORCIONAL 
BRASILEIRO: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA 

LIBERDADE INDIVIDUAL DE ESCOLHA E O 
PLURALISMO DEMOCRÁTICO 

Ercílio Bezerra de Castro Filho63 

RESUMO 

O Estado é o instrumento político capaz de tornar a vida em 

sociedade possível e para tal mister, necessita de governança. 

Dentre as formas de Estado, existem os democráticos que elegem 

seus representantes através do sufrágio, que são legitimados pela 

vontade popular. Nesse artigo, será tratado do sistema eleitoral 

proporcional adotado no Brasil, desde a conceituação e 

demonstração da importância do voto no Estado Democrático, 

destacando as particularidades do pluralismo político nacional e a 

integração e representatividade das minorias no escrutínio. O 

sistema proporcional fora concebido para que houvesse maior 

acesso aos cargos políticos para os grupos menos desfavorecidos. 

Será analisado nesse estudo se essa função tem sido cumprida ou 

se o instituto se desvirtuou ao longo de sua história, para tanto, foi 

utilizado o método dedutivo de pesquisa, guiado por meio de 

levantamento bibliográfico. Espera-se conferir pequena 

contribuição para o delicado tema, visto que muito se fala em 

reforma política no Brasil, mas efetivamente não se tem 

vislumbrado qual a extensão exata da reforma pretendida.  

 

                                                            
63 Advogado no Escritório de Advocacia Bezerra de Castro. Bacharel em direito 
pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Especialista em Direito Processual 
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Palavras chaves: Voto. Sistema eleitoral proporcional. 

Democracia. 

INTRODUÇÃO 

O voto é o exercício democrático da livre opção para 

apontar quem deverá assumir os mais diversos cargos políticos na 

organização estatal. No Brasil o voto é obrigatório, haja vista que a 

participação no sufrágio é universal e não é opcional.  

A Constituição Federal do Brasil consagra no artigo 1ª, 

parágrafo único, que todo poder emana do povo, que elegerão seus 

representantes para todos os níveis de governo, no poder 

executivo e legislativo, mediante o exercício do voto direto. A 

vantagem deste sistema adotado é que o eleitor opta diretamente 

por seu candidato afim. Outros modelos, como o norte americano, 

no voto indireto, há uma modalidade de repasse da escolha, onde o 

eleitor indica um representante para exercer seu direito de voto.64 

Ainda no sistema brasileiro, o voto tem importante valor 

unitário, visto que há isonomia plena entre os eleitores. É vedado 

disparidade de valor subjetivo no anelo individual. Não importa 

ser o presidente da república ou um simples cidadão, a 

importância do voto é a mesma. Não se releva raça, religião, opção 

política, sexo, ou qualquer outra característica. Há igualdade entre 

os cidadãos e basta um voto para se decidir um pleito eleitoral. 

Estas características adotadas no ordenamento jurídico 

brasileiro se delinearam na tentativa, vista sob a ótica da 

hermenêutica legislativa, de trilhar a ordem democrática para a 

república. Portanto, brevemente, pode-se apontar o voto como 

direto, obrigatório, unitário, valorativamente igualitário ou 

isonômico, além do escrutínio se dar de forma secreta. 

                                                            
64 Nos Estados Unidos da América os eleitores votam em delegados que irão 
indicar ou direcionar a escolha aos verdadeiros candidatos. 
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Essa última característica é uma nítida tentativa de blindar 

o exercício democrático, tendo em vista a clara crítica da doutrina 

de que as massas estão vulneráveis as mais diversas influências 

externas: os ricos possuem amplo poder de empenho nos meios de 

comunicação, o que possibilitam manobras e promessas de 

benefícios das mais diversas ordens e, por vezes e não menos 

ilícitas doações de bens materiais e dinheiro em troca de 

favorecimento. 

1. SOBERANIA POPULAR E O PLURALISMO 
BRASILEIRO 

O voto foi concebido para o exercício da soberania popular 

dentro da organização estatal. O Estado é a ordem soberana 

constituída em um território, parte superior de um corpo político65 

que serve de instrumento para a organização da sociedade civil. De 

tal forma, o Estado precisa de um governo para dirigir suas ações. 

No Brasil, o seu pressuposto de validade é a soberania popular que 

dará legitimidade à regência. 

Canotilho ao tratar do assunto ponderou o que seria a 

soberania popular:  

A teoria da soberania popular concebe a 
titularidade da soberania como 
pertencendo a todos os componentes do 
povo, atribuindo a cada cidadão uma 
parcela de soberania. É uma teoria que se 
reconduz a Rousseau: "Ora, o soberano, 
sendo formado somente pelos particulares 
que o compõem..." (Livro I, Tit. II, Cap. VII); 
"Suponhamos que o Estado seja composto 
por 10 000 cidadãos ... Cada membro do 
estado só tem, por sua parte, a décima-

                                                            
65 MENDONÇA, Valda de Souza. VOTO LIVRE E ESPONTÂNEO: Exercício de 
cidadania política consciente. OAB/SC Editora. Florianópolis/SC: 2004. 
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milésima parte da autoridade soberana ..." 

(Livro III, Cap. I). 66 

Nessa teoria o poder emana do povo e não se exaure na 

própria Constituição. O poder é dito e transcrito no Texto 

Fundamental, porém ele não é criado pelo povo, ele é eminente ao 

povo. Nessa premissa, o voto é a forma inicial do exercício de 

poder. É a peça crucial para dizer o poder e conferir legitimidade. 

Naturalmente, o voto não é a única forma de exercício do 

poder popular, haja vista que há outras possibilidades de seu gozo. 

Entretanto, foi a partir do voto que se elegeram os constituintes 

originários, a promulgação da Constituição, dentre outros fatos 

notórios.  

O voto traz uma sequência de atos concatenados que se 

tornaram possíveis através do poder conferido pelo povo aos seus 

representantes e, consequentemente, podem ser alterados se não 

satisfeitas às expectativas pretendias. Ou seja, o exercício de poder 

se renova e se remodela conforme a vontade popular. Daí se diz 

que a soberania popular direciona as atividades Estatais. 

Ao povo é conferido o poder de modelar a sociedade civil. 

Caso determinada política pública, ainda que de gestão ou 

organizacional, não seja aprovada, qualquer mudança proposta 

poderá ocorrer com a alteração do grupo político governante, que 

ocorrerá através do sufrágio. 

Esse fenômeno há muito foi apontado caracterizado como 

fatores reais do poder e embasaram algumas das teorias da 

constituição. Dentre os escritores destacam-se os percussores 

Konrad Hesse, Ferdinand Lassalle e Gramsci. Canotilho 

comparando tais teorias sob a ótica de Emmanuel Joseph Sieyès, 

conclui: 

                                                            
66 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. DIREITO CONSTITUCIONAL. 6ª Ed. Revisada. 
Coimbra: Livraria Almedina, 1993. P. 100 
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A soberania popular consiste 
essencialmente no poder constituinte do 
povo. Os poderes criados pela constituição 
são poderes múltiplos e divididos, mas 
todos, sem distinção, são uma emanação da 
vontade geral, todos vêm do povo, isto é, da 
Nação. E se o povo delega certas partes do 
seu poder às diversas autoridades 
constituintes, ele conserva, no entanto, o 
poder constituinte. Conservando nas suas 
mãos o poder constituinte, o povo não está 
vinculado à constituição. A Nação é uma 
realidade natural que não pode estar 
submetida a nenhuma constituição: "il suffit 
que sa volonté paraisse pour que tout droit 
positif cesse devant elle, comme devant la 
source et le maltre suprème de tout droit 
positif". A distinção feita por SIEYÉS entre 
poder constituinte & poderes constituídos 
parece uma verdade evidente. No entanto, 
ela representa uma compreensão 
inteiramente nova do fenómeno 
constitucional. Ao dizer-se que uma 
constituição supõe um poder constituinte 
significa que ela não é um dado mas uma 
criação. O poder constituinte surge, assim, 
como uma espécie de natura naturans, uma 
força originária da nação que "organiza a 

organização" do poder político. 67 

Neste contexto, poderia-se aprofundar e iterligar conceitos. 

A democracia surge da soberania popular que é o fator real do 

poder. Qualquer inferência a essa ordem desnaturaria a sua 

existência. Natualmente, a sociedade civil é composta de diversos 

grupos distintos que muitas vezes não comungam do mesmo 

pensamento ou ideal. Fato notório e comum das socidades 

                                                            
67 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. DIREITO CONSTITUCIONAL. 6ª Ed. Revisada. 
Coimbra: Livraria Almedina, 1993. P 94. 



 

86 

pluralistas como a brasileira. Desta feita, incia-se a disputa pelo 

poder a fim de que o Estado se organize na forma como cada qual 

achar mais conveniente.  

O resultado que se espera através do voto é a democracia 

pluralista, onde haja uma razão justa e que cada grupo possa ter 

voz e participação. Por esta lógica, mesmo as minorias possuem 

cadeiras no congresso nacional e, de forma direta, podem apontar 

os rumos da nação.  

Sobre democracia popular pluralista o constituiconalista 

José Afonso da Silva:  

O que se apresenta, em face disso, lembra 
Burdeau, são as condições às quais o 
pluralismo responde para constituir a base 
efetiva de um sistema de governo: primeira, 
“é preciso que exista no grupo um acordo 
sobre os princípios e as práticas essenciais 
que facilitem a competição pacífica e sua 
aceitação pelos cidadãos”; segunda, “que o 
pluralismo social resulte da coexistência de 
organizações sociais autônomas umas em 
face das outras e cuja razão de ser não seja 
exclusivamente, nem mesmo 
principalmente, de ordem política”; 
terceira, “existência na sociedade de 
relativa igualdade dos recursos dos 
indivíduos; igualdade não significa 
nivelamento”; “pode haver ricos e pobres, 
mas é necessário que a pobreza não revista 
o caráter de uma irremediável maldição, e 
que a riqueza exija para conservá-la tanto 
esforço como para adquiri-la”; enfim, a 
última mas fundamental condição é que as 
decisões políticas não venham a gerar 
divisões irredutíveis na sociedade. De tudo 
isso se deduz a importância de ter a 
Constituição conjugado a concepção de 
uma sociedade pluralista com as de uma 
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sociedade livre, justa, fraterna e solidária 
(art. 3º, I), pois, se o pluralismo é uma 
concepção liberal, o solidarismo, de fundo 
socialista, aponta para uma realidade 
humanista de fundo igualitário, que supõe a 
superação dos conflitos, e, assim, 
fundamenta a integração social, que evita 
os antagonismos irredutíveis que destroem 
o princípio pluralista. Forma-se, assim, uma 
sociedade integrada em que, por um lado, 
“cada uma das unidades componentes 
ocupa nela um lugar conforme seu papel no 
conjunto”, e em que, por outro lado, “seus 
membros admitem os mesmo valores, 
participam das mesmas crenças, unem-se 
nas mesmas representações, aderem os 
mesmos símbolos”. Se tais pressupostos 
faltarem, o pluralismo resultará desastroso 
e não se manifestará como um princípio 

democrático. 68 

Neste contexto, seria o sistema eleitoral proporcional uma 

violação ao princípio da soberania popular e da liberdade de 

escolha, ou sua existência se justifica pelo pluripartidarismo e pelo 

estado pluralista brasileiro? Antes de adentrar nesse mérito, 

necessário a conceituação e demonstração da evolução histórica 

do sistema. 

2. SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO 

Diversos são os critérios que poderão ser utilizados para 

definir nos países democráticos, onde o povo governa por 

intermédio de representantes eleitos, quem serão considerados 

eleitos por gozarem da confiança e representar a maioria. Cada um 

                                                            
68 SILVA. José Afonso da. CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO. 32ª Ed. 
São Paulo: Malheiros Editores. ISBN 978-85-7420-929-6. P. 144. 



 

88 

dos métodos corresponde a um “sistema eleitoral”. No Brasil, 

adotam-se dois sistemas: o majoritário e o proporcional. 

2.1 DO SISTEMA MAJORITÁRIO  

O sistema majoritário é o mais antigo, no qual um 

determinado grupo elege-se por alcançar a maioria dos votos, não 

importando a diferença. Existem duas vertentes diversas no 

sistema, a relativa e a absoluta. 

Pelo sistema de maioria relativa, também tida como 

simples, considerar-se-á eleito o candidato que alcançar o maior 

número de votos, independentemente do percentual ou diferença 

alcançada. Resulta, daí, que as eleições neste sistema se dão 

sempre em turno único. 

Atualmente adotas o sistema de maioria simples nas 

eleições do Parlamento do Reino Unido, Bangladesh, Canadá, 

Estados Unidos, Índia, Nepal, Nova Zelândia, Paquistão e Zâmbia. 

No sistema de maioria absoluta, os votos do eleito devem 

corresponder necessariamente a mais de 50% dos votos válidos. 

Se a maioria absoluta não for alcançada no primeiro turno das 

eleições, apenas os dois candidatos mais votados disputarão o 

segundo turno, sendo eleito aquele que obtiver a maioria simples 

dos votos. 

Tal sistema atualmente é adotado na Áustria, Bélgica, 

Bulgária, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Rússia e Ucrânia.  

Segundo o art. 83 do Código Eleitoral “na eleição direta 

para o Senado Federal, para Prefeito e Vice-Prefeito, adotar-se-á o 

princípio majoritário”. Como se vê a referida norma não prevê 

eleições majoritárias para Presidente da República, nem para 

Governador de Estado, uma vez que o Código Eleitoral foi 

elaborado em 1965, período da ditadura militar no qual as 

escolhas de Presidente da República e Governador de Estado se 

davam de forma indireta. Somente em 1982, com a abertura 

política e o fim do período ditatorial, os governadores voltaram a 
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ser eleitos pelo voto direto. Quanto ao cargo de Presidente da 

República, apenas em 1989 foram retornadas as eleições diretas. 

A Carta Política de 1988, em seu art. 77, § 2º, e nos arts. 28 

e 32, § 2º, instituiu eleições majoritárias para Presidente e Vice-

Presidente da República e para Governadores e Vice-Governadores 

de Estado e do Distrito Federal. 

Pelo sistema majoritário, considera-se eleito o candidato 

que obtiver, na respectiva circunscrição, o maior número de votos 

dentre os competidores. O sistema majoritário é subdividido em 

majoritário de maioria simples e majoritário de maioria absoluta.  

Nas eleições para Senador e Prefeito e Vice-Prefeito de 

municípios com até 200.000 (duzentos mil) eleitores, utiliza-se o 

sistema majoritário de maioria simples: só possui um turno, o 

candidato que obtiver o maior número de votos é eleito, 

independentemente da proporção dos votos obtidos em relação ao 

total de votos válidos (cabe lembrar que votos válidos são todos 

aqueles que não são brancos ou nulos). 

Nas eleições para Presidente e Vice-Presidente da 

República, Governador e Vice-Governador de Estado ou do DF e 

Prefeito e Vice-Prefeito de municípios com mais de 200.000 

(duzentos mil) eleitores, utiliza-se o sistema majoritário de 

maioria absoluta: vence o candidato que obtiver a maioria absoluta 

dos votos válidos (primeiro número inteiro acima da metade). 

No sistema de maioria absoluta, os votos do eleito devem 

corresponder necessariamente a mais de 50% dos votos válidos. 

Se a maioria absoluta não for alcançada no primeiro turno das 

eleições, apenas os dois candidatos mais votados disputarão o 

segundo turno. 

2.2 DO SISTEMA PROPORCIONAL – CONCEITO E 
EVOLUÇÃO  

O sistema proporcional foi introduzido no ordenamento 

jurídico brasileiro com a promulgação do Código Eleitoral de 1932 
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(Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932), resultante das 

promessas da Revolução de 1930. As inovações contidas naquele 

diploma, basicamente foram: voto feminino e para os maiores de 

18 anos; alistamento eleitoral em todas as instâncias; apuração dos 

votos, reconhecimento dos eleitos e a proclamação dos eleitos 

passaram a ser de competência exclusiva da recém criada Justiça 

Eleitoral. 

No mesmo bojo das reformas, foi introduzido em 

substituição ao voto distrital (que vigorou do Império até a 

República Velha), o voto proporcional, através de quocientes 

eleitoral e partidário. Todas estas inovações foram inspiradas na 

obra: “Democracia Representativa: Do Voto e do Modo de Votar,” 

do Chefe do Partido Libertador, o gaúcho Joaquim Francisco de 

Assis Brasil. 69  

Basicamente os fundamentos defendidos por Assis Brasil 

para sustentar o sistema proporcional era assegurar a 

representação das minorias de forma efetivamente verdadeira. 

Vale dizer, contudo, que a ideia do sistema se voltava para a 

composição nacional.  

Os ideários do sistema proporcional sustentam que o 

objetivo é o de viabilizar que todos os segmentos sociais sejam 

representados junto ao Estado, na proporção direta do peso desses 

segmentos no total de votos válidos apurados. Sustentam que 

assim universalizam de forma mais democrática o sufrágio, e, por 

consequente, a representação popular. 

Pelo sistema proporcional, o eleito é conhecido por 

intermédio de cálculos matemáticos que determinam o quociente 

eleitoral e o quociente partidário.  O quociente eleitoral 

determina o número mínimo de votos que um partido ou coligação 

deve alcançar para eleger um de seus candidatos. Por seu turno, o 
                                                            
69 ASSIS BRASIL, Joaquim Francisco de, Democracia Representativa: Do 

Voto e do Modo de Votar, 3ª Ed, Paris/Lisboa, Guilllard, Aillaud & Cia, p. 

62. 
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quociente partidário determina quantos candidatos o partido ou 

coligação que alcançou o quociente eleitoral terá direito a eleger.  

No sistema proporcional é possível que um candidato de 

determinado partido seja eleito com menos votos do que outro 

candidato de partido diverso. Ou seja: nem sempre os mais 

votados são eleitos. Resulta daí, um dos fundamentos mais 

contundentes para o sistema, que se somatiza com a eleição nos 

últimos tempos de candidatos que foram alçados ao parlamento 

(Municipal, Estadual ou Federal), com votação inexpressiva. Por 

igual, contribui para as insurreições de toda ordem o fato de os 

eleitos, eventualmente, não serem aqueles que alcançaram uma 

densidade eleitoral maior. 

Esta realidade contrasta com os fundamentos iniciais de 

Assis Brasil, no sentido de que o sistema proporcional garante a 

participação das minorias. Contrário sensu, o que se vê atualmente 

é que o sistema está sendo deturpado da maneira mais sórdida, 

pois determinadas agremiações, muitas das vezes tidas como 

“nanicas” ou partidos de aluguel, arregimentam nomes conhecidos 

do universo cultural ou artísticos que detém simpatia popular, 

para servirem de puxadores de votos, e, sozinhos conseguem além 

de se elegerem, levarem consigo outros tantos sem qualquer 

expressão ou densidade eleitoral. 

Do mesmo modo, contrariando as teses iniciais, também faz 

parte da realidade atual, o uso do poder político e econômico de 

determinados candidatos para levarem consigo igual número de 

candidatos com sufrágios insignificantes, graças a expressiva 

votação que obtém por força de tal poderio. 

3. CRÍTICA 

Das criticas que surgem do sistema proporcional nos 

moldes que atualmente vige no Brasil, resultam na dúvida se o 

sistema viola o princípio da soberania popular e da liberdade de 
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escolha, ou se sua existência se justifica pelo pluripartidarismo e 

pelo estado pluralista. 

Dúvidas não há que o sistema proporcional nos moldes 

existentes atualmente e vigentes no País, tem gerado inúmeros 

casos que destoam do sentido primário buscado ainda no Código 

Eleitoral de 1932, pois não é crível que no afã de se garantir a 

participação das minorias, que muitas eleições revelem-se 

totalmente heterodoxas, com a eleição de figuras bizarras ou 

mesmo velhas raposas políticas, que arrastam consigo alguns 

parlamentares totalmente inexpressivos, pelo simples fato de 

terem aqueles, votação acima da média nacional. 

O Brasil é pródigo em matéria eleitoral, pois ao longo de 

sua história, mesmo considerando a evolução democrática 

passada, já viveu diferentes momentos políticos, passando por sete 

períodos históricos partidários que vão desde o Império (1822-

1889) – primeiro período, até o sétimo e atual que surgiu com a 

redemocratização (1985). 

Por outro lado, não há argumento minimamente 

consistente do ponto de vista político, quanto sociológico, para 

sustentar que o pluripartidarismo não seja a melhor garantia do 

modelo democrático, pois por seu intermédio se assegura a 

participação dos mais distintos segmentos da sociedade no 

processo eleitoral. 

O tecido social brasileiro é multi facetado e fragmentado, 

daí a exigir a multiplicação de bandeiras ou agremiações políticas 

que assentem estes diversos segmentos sociais e políticos. Foi 

exatamente dentro desta visão pluralista da sociedade que o 

Supremo Tribunal Federal rejeitou70 em 2006, por vício de 

inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 9.096/95 (Lei dos 

Partidos Políticos), que visavam impor restrições a partidos 

                                                            
70 ADIs 1351 e 1354, ajuizadas, respectivamente, pelo Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB) e pelo Partido Socialista Cristão (PSC). 
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políticos que não obtivessem certo índice de votos, conhecida 

como “cláusula de barreira ou de desempenho”. Posteriormente, 

após críticas de vários segmentos organizados da sociedade, 

inclusive de membros do próprio STF, foi promulgada a Emenda 

Constitucional 97, que, dentre outras medidas relevantes, 

estabeleceu normas de acesso pelos partidos políticos aos recursos 

do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e 

televisão, com isso restabeleceu-se uma nova modalidade de 

“clausula de desempenho ou de barreira”. 

Mesmo assim, malgrado o sagrado direito de escolha, bem 

como a soberania do voto como instrumentos garantidores dos 

princípios democráticos, tem-se que o sistema nos moldes vigentes 

necessita ser aperfeiçoado, seja pela modificação do pensamento 

do eleitor (tarefa que demanda décadas e alterações 

comportamentais do tecido social), ou pela alteração do sistema 

eleitoral. Neste último caso, ter-se-ia algumas outras opções que 

poderiam ser aplicadas, tais como o voto distrital puro ou misto, e, 

ainda, listas abertas ou fechadas. 

Em todas as opções temos correntes favoráveis e 

desfavoráveis, contudo, é imperioso que seja dado novo rumo ao 

sistema eleitoral brasileiro, sob pena de se continuar vendo, a cada 

nova eleição, candidatos das mais variadas matizes negativas 

serem eleitos, mesmo sem alcançarem votação minimamente 

expressiva.  Contudo, também é imperioso reconhecer que os 

eleitos refletem exatamente a sociedade que os elege, resultando, 

desta nefasta realidade a constatação de que debalde as críticas ou 

mesmo as incompreensões, o sistema proporcional ainda é a 

melhor forma de participação democrática para escolha dos 

representantes políticos. Porém, a sociedade há tempos está a 

reclamar e clamar por medidas que alterem a quadra política 

nacional, e, para tanto, mister se faz que seja reformulado o 

sistema eleitoral brasileiro, com adoção de mecanismos que 

garantam a soberania popular e a liberdade de escolha, mas que 
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também proporcione mecanismos de ampliação qualitativa dos 

representantes do povo, comprometidos com os ideais 

democráticos e republicanos. 

CONCLUSÃO 

O sistema eleitoral brasileiro está consolidado, seja do 

ponto de vista administrativo, através da absoluta eficiência da 

Justiça Eleitoral, seja na condução dos processos de registros das 

candidaturas em todos os níveis. Igual acerto se revela no 

procedimento de apuração que é realizado em fração de tempo 

invejável para praticamente o restante do mundo. 

Da mesma maneira é o sistema proporcional que possibilita 

nos seus fundamentos primários igualdade de oportunidades para 

que as minorias tenham garantido, ao menos em tese, o acesso aos 

cargos eletivos em todas as esferas. Entretanto, apesar destas 

certezas tidas como absolutas, também é imperioso reconhecer 

que o sistema eleitoral brasileiro precisa ser aperfeiçoado com a 

máxima urgência. Para tanto a classe política tem o dever de se 

comprometer com uma reforma política eficiente e eficaz, 

retirando do corpo normativo brasileiro todas as excrescências e 

penduricalhos legais que favorecem o surgimento a cada eleição de 

ingratas surpresas, seja do ponto de vista dos eleitos, quanto do 

próprio resultado das eleições, quando determinados candidatos 

são alçados ao parlamento com sufrágio significativamente inferior 

àqueles que não alcançaram a vitória. 

Para tanto, somente uma reforma política ampla, que venha 

a debater o sistema eleitoral nas suas variadas formas, tais como 

em listas abertas ou fechadas, e ainda, se distrital puro ou misto; 

financiamento público de campanha; voto proporcional ou 

majoritário; obrigatoriedade do voto; perda da vaga pelo partido 

político em caso de cassação do mandato parlamentar. Enfim, é 

imperioso um amplo debate da sociedade através dos seus 
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representantes para que efetivamente a democracia se consolide 

sob todos os aspectos.  

REFERÊNCIAS  

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 2004. 14ª Ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2004. 
 
BRASIL, Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa 
do Brasil. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocom
pilado.htm> Acesso em: 01 de ago. 2018. 
 
______, Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Código Eleitoral. Brasília. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4737.htm> Acesso em: 
01 de ago. 2018.  
 
______, Decreto-Lei n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Código 
Eleitoral. Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-
21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-1-pe.html > 
Acesso em: 30 de jul. 2018. 
 
______, Emenda Constitucional n. 97, de 4 de outubro de 2017. 
Altera a Constituição Federal para vedar as coligações partidárias nas 
eleições proporcionais, estabelecer normas sobre acesso dos partidos 
políticos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda 
gratuito no rádio e na televisão e dispor sobre regras de transição. 
Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/e
mc97.htm> Acesso em: 08 de ago. 2018. 
 
BRASIL, Joaquim Francisco de Assis, Democracia Representativa: Do 
Voto e do Modo de Votar, 3ª Ed, Paris/Lisboa, Guilllard, Aillaud & Cia. 
1895. 
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª Ed. 
Revisada. Coimbra: Livraria Almedina, 1993.  
 



 

96 

COELHO. Marcus Vinicius Furtado. Direito Eleitoral e Processo 
Eleitoral. 2ª Ed. São Paulo/SP: Renovar, 2010. 
 
MENDONÇA, Valda de Souza. Voto Livre e Espontâneo: Exercício de 
cidadania política consciente. Florianópolis/SC: OAB/SC Editora. 
2004. 
 
REIS, Marlon. Direito Eleitoral Brasileiro. 1ª Ed. São Paulo: Alumnus, 
2012. 
 
SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª 
Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. 
 
STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI. 1351. 
Relator: Ministro Marco Aurélio. DJ: 30/03/2007. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?ba
se=ADIN&s1=1351&processo=1351>.  Acesso em: 03 ago. 2018. 

______, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI. 1354. 
Relator: Ministro Marco Aurélio. DJ: 30/03/2007. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?bas
e=ADIN&s1=1354&processo=1354>.  Acesso em: 03 ago. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

O IPTU PROGRESSIVO COMO CONCRETIZADOR DA 
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE: UMA ANÁLISE 

SOBRE OS VAZIOS URBANOS DE PALMAS. 

Júlio Cesar Suarte71 
Sinvaldo Conceição Neves72 

RESUMO 

O presente trabalho se propõe a analisar a tributação do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo, 

com finalidade de concretização da função social da propriedade e 

erradicação dos vazios urbanos de Palmas-TO. Dessa forma, a 

pesquisa desenvolveu-se preliminarmente traçando os institutos 

jurídicos que garantem ao Estado poder para intervir na 

propriedade privada aplicando-lhe sanções. Posteriormente foram 

tecidas as noções gerais a respeito dos tributos, quanto à 

conceituação e os princípios que norteiam as relações entre o 

FISCO e o contribuinte chegando até a contextualização da regra-

matriz de incidência tributária, aonde foram estruturados dentro 

da hipótese antecedente os critérios material, temporal e espacial 

e, sob a norma de consequência tributária os critérios pessoal e 

quantitativo. Foi ainda analisado o IPTU na sua característica 

extrafiscal, traçando neste ponto sua finalidade sancionatória. Por 

fim, buscou-se com este trabalho uma análise sobre a legislação 
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tributária municipal, bem como sobre a aplicação dos mecanismos 

atribuídos pela Constituição Federal aos municípios para 

solucionar os problemas dos vazios urbanos. 

Palavras-chave: Função Social; Propriedade Urbana; IPTU 

Progressivo; Palmas-TO. 

INTRODUÇÃO 

A análise do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 

progressivo no tempo com instrumento de concretização da 

função social da propriedade tem como objetivo primordial 

conhecer um dos meios estatais de intervenção na propriedade 

privada, bem como sua eficiência na erradicação dos vazios 

urbanos da cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins 

Oportuno esclarecer que o tema abordado é bastante 

relevante e controverso, despertando entre os apaixonados do 

direito as mais diversas reações, entretanto a presente análise se 

limitará em abordar a legislação sobre o tema, além do 

posicionamento da doutrina e da jurisprudência no que tange à 

interpretação dessas normas.   

Para tal mister, se abordará noções gerais sobre tributação, 

em especial sobre a regra-matriz de incidência do IPTU, além das 

normas pertinentes a sua progressividade com a finalidade de 

persuadir os proprietários em buscar o cumprimento da função 

social.  

Também será objeto análise as normas e dados envolvendo 

o Município de Palmas. Principalmente as informações referente a 

quantidade de imóveis vagos no plano diretor da cidade e quanto à 

aplicação dos institutos de intervenção na propriedade urbana, a 

fim de apurar se o poder público municipal está aplicando aos 

proprietários urbanos as sanções lhe atribuídos pela Constituição 

Federal para buscar a função social da propriedade.  
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1. A PROGRESSIVIDADE DOS TRIBUTOS COMO 
MECANISMO DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
URBANA  

Nasceu das primeiras ideias de convivência em sociedade a 

criação de uma entidade hierarquicamente superior, capaz de criar 

regras de conduta para tutelar os mais diversos interesses do 

cidadão, dentre eles o patrimônio. Surgiu, portanto, dessa 

necessidade o Estado e dele a ideia de consecução do bem comum.  

No entanto, para que esse Estado exista e atinja sua 

precípua finalidade de interesse público é preciso obter recursos 

financeiros, o que faz, basicamente por meio de duas modalidades 

distintas. A primeira consiste em obter receitas originárias e a 

segunda em obter receitas derivadas.  

As receitas originárias derivam-se do próprio patrimônio 

do Estado, que explora suas atividades econômicas na obtenção de 

riqueza. De acordo com Ricardo Alexandre “para obter receitas 

originárias, o Estado se despe das tradicionais vantagens que o 

regime jurídico de direito público lhe proporciona e, de maneira 

semelhante a um particular, obtém receitas patrimoniais ou 

empresariais”.73 

Por outro lado, as receitas derivadas originam-se do 

patrimônio do particular, que mediante o poder de império do 

Estado é obrigado a contribuir. Nesse sentido leciona Ricardo 

Alexandre74:  

Na obtenção de receitas derivadas, o 
Estado, agindo como tal, utiliza-se das suas 
prerrogativas de direito público, edita uma 
lei obrigando o particular que pratique 

                                                            
73 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado, 3ª ed. São Paulo: 
Método, 2009, p.32 
74 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado, 3ª ed. São Paulo: 
Método, 2009, p.32. 
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determinados atos ou se oponha em certas 
situações a entregar valores aos cofres 
públicos, independentemente de sua 
vontade.  

Nessa modalidade de arrecadação não há livre 

manifestação de vontade do particular em contribuir, uma vez que 

o regime traçado na obtenção de receita derivada é o regime 

jurídico de Direito Público e, portanto, há uma verticalização na 

relação jurídica entre o Estado e o particular, sendo que o Estado 

está um pouco acima e o particular um pouco abaixo.  

Utilizando de sua supremacia, o Estado avança sobre o 

patrimônio do contribuinte e retira uma parcela pecuniária que 

recebe o nome de tributo. 

De acordo com o art. 3º do CTN, “Tributo é toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.  

Na lição de Kiyoshi Harada, ao analisar o citado conceito 

legal “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória (...)” – quer 

dizer que o cidadão tem obrigação de contribuir com o Estado, 

essa obrigação é de dar.  “(...) em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir (...)” – a regra é que a satisfação da obrigação de 

contribuir seja feita em moeda corrente, porém, nada impede de 

ser feita por algo equivalente, desde que previsto em legislação 

ordinária. “(...) que não constitua sanção de ato ilícito (...)” – essa 

expressão serve basicamente para distinguir o tributo da multa, 

sendo aquele uma contraprestação e esta uma sanção de ato ilícito. 

“(...) instituída em lei (...)” – os tributos somente podem ser criados 

ou majorados por lei, a obrigação tributária é ex lege de acordo 

com art. 150, I, da CF, segundo o qual é vedado aos entes 

tributantes exigir ou aumentar tributo sem lei anterior que o 

estabeleça. “(...) cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada”. – significa dizer que somente poderá 
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processar a cobrança do tributo por meio de atos administrativos 

vinculados, afastando a discricionariedade do ente administrativo 

na edição do lançamento, que é quando constitui o crédito 

tributário. 75 

Dentre das espécies tributárias previstas na Constituição 

Federal, está o imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana.  

A regra-matriz de incidência tributária é um conceito 

amplo do qual se aplica a todos os tributos, sendo que para cada 

espécie tributária existe uma regra de incidência, criada 

basicamente com o objetivo de auxiliar a estruturação da norma 

jurídica a ser aplicada num caso concreto.  

O esqueleto firmado para traçar as regras tributária é 

constituído a partir de uma hipótese de incidência antecedente, 

quando a norma geral é criada prevendo um fato lícito e futuro, 

que somente vai produzir efeito se ele acontecer e; a norma 

consequente ou de consequência tributária que descreve uma 

relação onde o fato prescrito na norma gera uma obrigação a partir 

de um acontecimento.76 

Ainda de acordo com o autor a hipótese antecedente 

descreve um fato abstrato, criado para produzir efeito no futuro, 

ao passo que a consequência tributária é a exteriorização do fato 

pretérito, apto a produzir efeitos no mundo jurídico.  

A regra-matriz de incidência sobre o IPTU é norma jurídica 

em sentido estrito, com características peculiares que não podem 

ser aplicadas aos demais. Pois bem, partindo do texto 

constitucional, o fato gerador da obrigação tributária basicamente 

do IPTU é o fato de “ser proprietário de bem imóvel urbano”. O 

                                                            
75 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário, 18ª ed. São Paulo: Atlas, 
2009, p.302/303 
76 BARBOSA, Evandro Paes. Progressividade do IPTU. São Paulo: Pilares, 2007, 
p.61. 
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conceito, entretanto, é complementado pelo Código Tributário 

Nacional (LC nº 5.172/1967), da seguinte forma: 

Art. 32. O imposto, de competência dos 
Municípios, sobre a propriedade predial e 
territorial urbana tem como fato gerador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de 
bem imóvel por natureza ou acessão física, 
como definido na lei civil, localizado na 
zona urbana do Município.  

Subtrai-se desse conceito que os institutos citados no 

referido diploma são do Direito Civil e que são usados pelo Direito 

Tributário apenas para construir a norma jurídica de incidência 

tributária.  

A presença de um direito real, instituto típico do Direito 

civil na construção dos critérios da regra matriz do IPTU, 

comprova a teoria de que “o direito é uno, tecido por normas que 

falam do comportamento social, nos mais diferentes setores de 

atividade e distribuídas em vários escalões hierárquicos”. 77 

A norma jurídica elencada no art. 32 do CTN reporta-se ao 

bem imóvel, matéria de direito civil listada nos artigos 79, 80 e 81 

do Código Civil de 2002. Portanto, além da hipótese prevista pela 

Constituição Federal (ser proprietário) como fato gerador do IPTU, 

são também hipóteses de incidência na regra-matriz do IPTU as 

formas de exteriorização dos poderes do domínio, quais sejam o 

usufruto e a posse “ad usucapionem”.  

Importante salientar que usufruto é o direito que se confere 

a alguém, para que, possa usufruir da coisa alheia como se fosse 

sua, enquanto que a posse “usucapionem” é aquela utilizada com 

“animus domini”, ou seja, intenção de ser dono definitivo do bem. 

Em ambas as hipóteses a materialização da regra matriz de 
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incidência tributária está perfeita e, portanto, poderá ser aplicada 

no caso concreto.  

Dessa forma, não haverá, por falta de previsão, a incidência 

tributária do IPTU em face do detentor ou do mero possuidor, 

como por exemplo, o locatário, comodatário e outros que a estes se 

assemelham.  

No que tange ao critério espacial do IPTU, Evandro Paes 

Barbosa78 dispõe: 

Esse critério se refere ao local onde está 
situada a propriedade imóvel. 
Necessariamente, deverá estar localizada 
na zona urbana da cidade. Se o imóvel é 
edificado, o Imposto é predial. Não 
edificado, a hipótese de incidência é do 
territorial urbano.  

Primeiramente é imperioso observar qual é o ente público 

competente para delimitar os limites do perímetro urbano. Sobre 

esse assunto surgem três correntes doutrinárias divergentes. 

A primeira advoga pela fixação do critério espacial de 

acordo com a destinação do imóvel. Nessa visão, haveria a 

incidência do imposto de acordo com a destinação que o 

proprietário está dando ao seu imóvel, se habitação, comércio e 

etc. a incidência seria a do IPTU; se a atividade for rural, como 

agricultura e pecuária, o imposto incidente seria o ITR. Segundo 

essa corrente a incidência do imposto ocorreria de acordo com a 

vontade do proprietário. 

A segunda corrente doutrinária defende que os limites de 

separação entre zona urbana e zona rural deveriam ser feitas pela 

legislação, como ocorre com o CTN que, em seu artigo 32, dispõe: 
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Art. 32. § 1º Para os efeitos deste imposto, 
entende-se como zona urbana a definida 
em lei municipal; observado o requisito 
mínimo da existência de melhoramentos 
indicados em pelo menos 2 (dois) dos 
incisos seguintes, construídos ou mantidos 
pelo Poder Público: 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização 
de águas pluviais; 

II - abastecimento de água; 

III - sistema de esgotos sanitários; 

IV - rede de iluminação pública, com ou sem 
posteamento para distribuição domiciliar; 

V - escola primária ou posto de saúde a uma 
distância máxima de 3 (três) quilômetros 
do imóvel considerado. 

A terceira corrente doutrinária advoga que o §1º do art. 32 

do CTN é uma afronta ao texto Constitucional (art. 182 e §§), que 

atribuiu ao poder público municipal a competência de executar a 

política urbana dos municípios, a fim de “ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes”, não podendo lei infraconstitucional, 

contrariar o perfil do tributo, traçado pela Magna Carta.  

É nesse sentido que Valéria Furlan79 leciona que: 

Compete, pois, apenas ao Município, traçar 
os limites da área urbana, sob seus próprios 
critérios, para que possa assegurar a 
observância do princípio da função social 
da propriedade urbana e, por via de 
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consequência, para fins de tributação, já 
que, por expressa disposição constitucional, 
é dever do legislador municipal utilizar-se 
do IPTU como instrumento de política de 
desenvolvimento e de expansão urbana.  

De acordo com essa corrente, somente o poder público 

municipal, mediante seu poder legislativo poderá, mediante lei, 

elaborar o plano diretor, no qual fixará o perímetro urbano da 

cidade, obedecendo ou não o imposto no §1º do art. 32 do CTN. 

Em suma, pode-se dizer que a jurisprudência dominante 

dos tribunais superiores utiliza um pouco de cada teoria, pois o STJ 

entende no sentido de aplicar o ITR em imóvel urbano com 

destinação agrária, acatando em parte a primeira corrente. 

Delimitar o plano diretor do município conforme o art. 32 do CTN, 

incidindo o IPTU sobre os imóveis urbanos e o ITR sobre os 

imóveis rurais, também acatando em parte a segunda corrente e 

relativizar a regra do §1 do art. 32 do CTN para garantir aos 

Municípios o desenvolvimento de suas políticas urbanas, aplicando 

o IPTU em áreas urbanizáveis e de expansão não situadas dentro 

das delimitações do Plano Diretor, acatando em parte a terceira 

corrente, que será melhor explicada no terceiro capítulo. 

No tocante ao critério pessoal, que se refere quem serão os 

sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, nesses termos 

Evandro Paes Barbosa80 discorre que:  

Em razão da relação de imputação, 
ocorrido o fato descrito abstratamente na 
norma e relatado por autoridade 
competente, através do lançamento, surge 
um vínculo entre dois sujeitos: o ativo, a 
quem é atribuído o direito de exigir uma 
prestação, em dinheiro, do sujeito passivo, 

                                                            
80 BARBOSA, Evandro Paes. Progressividade do IPTU. São Paulo: Pilares, 2007, 
p.82. 



 

106 

que deve cumpri-la. Assim, temos o sujeito 
ativo, a Fazenda Pública Municipal, e o 
sujeito passivo, o contribuinte do tributo, 
que conforme edita o CTN (art. 34) é o 
proprietário do imóvel, o titular do domínio 
útil ou o possuidor.  

Importante frisar, que a Constituição Federal atribuiu aos 

Municípios à competência tributária para legislar acerca do IPTU, 

sendo este o ente político competente para votar suas leis e 

instituir os tributos que lhe foram outorgados pela Carta Magna. 

Ressalta-se o Distrito Federal, em razão de suas peculiaridades, 

também pode ser sujeito ativo do IPTU e, excepcionalmente, a 

União nos territórios que não forem divididos em municípios. 

Evandro Paes Barbosa 81, leciona que “a competência 

legislativa tributária do Município é indelegável”, ou seja, o ente 

público municipal não poderá repassar a sua competência de 

legislar para outro ente administrativo, muito embora possa deixar 

de exercê-la, pois a competência é facultativa. Por outro lado, o 

autor dispõe que “já a capacidade tributária ativa pode ser 

transferida a terceiro, e, sendo devido o tributo, não pode a 

Administração deixar de exigi-lo”.  

Na seara do aspecto quantitativo do IPTU será considerado 

o valor venal do imóvel, que é o valor que poderá ser alcançado na 

venda à vista do imóvel, tendo em vista o mercado financeiro, as 

diretrizes imobiliárias e a respectiva zona aonde se encontra 

localizado aquele imóvel.  
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Evandro Paes Barbosa82 conclui a matéria da seguinte 

forma: 

Estabelecida a base de cálculo do IPTU, que 
é o valor venal, como o preço à vista do 
imóvel, na lei elaborada pelo Poder 
Legislativo municipal, a hipótese de 
incidência tributária fixa a base de cálculo 
“in abstracto”. Quando a autoridade 
lançadora apura o valor efetivo do imóvel, 
no lançamento, é estabelecida a base de 
cálculo em concreto.  

Portanto, será estabelecida o valor do imóvel e sobre ele 

recairá a alíquota, que pode ser fixa ou variável, podendo no caso 

de ser fixa estabelecer uma forma neutra e no caso de ser variável 

poderá ser progressiva ou regressiva, a ser estabelecida conforme 

o caso concreto.  

Feita preliminarmente essa análise morfológica da 

estrutura normativa do IPTU, passa-se a analisar a seu papel como 

instrumento de intervenção do estado na propriedade privada. 

Os tributos, quanto a sua finalidade, podem ser 

classificados em fiscais ou extrafiscais. Terão finalidade 

precipuamente fiscal quando forem utilizados para arrecadar 

dinheiro para os cofres públicos como forma de contraprestação e 

custeio aos serviços prestados pelo Estado. Por outro lado, os 

tributos terão finalidade extrafiscal quando sua característica 

principal não for meramente arrecadatória, no sentido de intervir 

numa situação política, social ou econômica, fundada no poder 

regulatório do Estado.  

O IPTU, sob a análise finalística, pode ser considerado como 

um tributo de característica predominantemente fiscal, utilizado 

pelo município como importante meio de arrecadação para os 
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cofres públicos. Entretanto, não se pode olvidar que o aludido 

imposto será, excepcionalmente, utilizado com uma finalidade 

extrafiscal, quando for manejado com fins de desenvolvimento 

urbano para atingir a função social da propriedade.  

Pode-se afirmar que a finalidade extrafiscal do IPTU terá 

mais função de penalidade do que de tributação, sendo a 

arrecadação apenas uma consequência, um meio, utilizado pelo 

município através da competência lhe atribuída pela Constituição 

para gerir e cuidar das funções sociais das cidades.  

Quanto à progressividade dos impostos, Hugo de Brito 

Machado83 ensina que: 

Na linguagem da Ciência das Finanças 
Públicas e do Direito Tributário, 
progressividade dos impostos significa 
alíquotas diversas, crescentes na medida 
em que cresce a base de cálculo do imposto, 
ou excecionalmente um outro elemento 
eleito pelo legislador para esse fim.  

Quando o mencionado autor se refere à progressividade 

dos impostos de acordo com a base de cálculo, está se referindo a 

progressividade fiscal, enquanto que a progressividade extrafiscal 

é a exceção apontada pelo autor, que no caso do IPTU, para a 

atingir a função social da propriedade faz a progressão da alíquota 

até no patamar de 15%, o que onera o patrimônio do proprietário 

e o estimula a parcelar, utilizar ou edificar o imóvel urbano.  

A progressividade extrafiscal, prevista no art. 182, §4º, da 

CF, permite que o Poder Público Municipal, mediante lei especifica, 

a criação de um plano diretor e com ele exigir, nos termos da lei 

federal, aos proprietários de solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, o adequado aproveitamento do solo 
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urbano, sob pena de ver invadido seu direito de propriedade pela 

figura estatal.  

Sob este aspecto, leciona Evandro Paes Barbosa84 que: 

A extra fiscalidade consiste em inserir, nos 
critérios da regra-matriz do tributo, um 
tratamento mais benevolente quando o 
legislador quer estimular determinada 
atividade, e mais gravoso, quando quer 
orientar a conduta do contribuinte aos 
objetivos desejados pelo ente público 
tributante.  

Resumidamente, a progressividade do IPTU busca nada 

mais do que estimular o desenvolvimento econômico e social, 

proteção do meio ambiente, planejamento urbano e o 

cumprimento da função social da propriedade.  

O Estado busca de todas as formas atribuir uma finalidade 

social aos imóveis inseridos no plano diretor dos municípios, 

aplicando aos proprietários sucessivas sanções a fim de direcionar 

sua propriedade ao interesse público. No âmbito administrativo 

impõe o parcelamento ou edificação compulsórios, no tributário, 

estipula a progressividade do IPTU e no civil aplica a 

desapropriação se as imposições anteriores não tiverem sido 

suficientemente capazes de “ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais e garantir o bem estar dos seus habitantes”.  

Diz o art. 182 da Constituição da República Federativa do 

Brasil: 

Art. 182. A política de desenvolvimento 
urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais 
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
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pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem- estar de seus 
habitantes. 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara 
Municipal, obrigatório para cidades com 
mais de vinte mil habitantes, é o 
instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis 
urbanos serão feitas com prévia e justa 
indenização em dinheiro. 

§ 4º É facultado ao Poder Público 
municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos 
da lei federal, do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento,     sob pena, 
sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação 
compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento 
mediante títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo 
Senado Federal, com prazo de resgate de 
até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da 
indenização e os juros legais. 
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Sendo assim, decorre o IPTU progressivo de um ato 

omissivo do proprietário que não destina sua propriedade ao 

estabelecido no plano diretor do município, caracterizando um ato 

sancionatório do Estado, mediante seu poder de polícia.  

No que pese a vedação prevista no art. 3º do CTN de que o 

tributo “não constitua sanção de ato ilícito”, isto não quer dizer que 

a progressividade do IPTU é caracterizada como um ato ilícito, pois 

o fato a ser tributado é licito “ser proprietário de bem imóvel”, o 

que ocorre nesse caso é o agravamento do critério quantitativo do 

imposto, que, com certeza onera de maneira significativa seu 

patrimônio, podendo ser considerada uma sanção de ordem 

tributária, diferente das multas e outras medidas punitivas.  

Ricardo Alexandre85 analisa a progressividade do IPTU 

pelos seguintes motivos: 

a) Tem objetivo extrafiscal, pois o escopo 
da regra é estimular o cumprimento da 
função social da propriedade por meio de 
um agravamento da carga tributária 
suportada pelo proprietário do solo urbano 
que não promove seu adequado 
aproveitamento. A arrecadação advinda de 
tal situação é mero eleito colateral do 
tributo.  

b) O parâmetro para a progressividade 
não é o valor do imóvel, mas sim o 
passar do tempo sem o adequado 
aproveitamento do solo urbano. Assim, 
na progressividade fiscal prevista no art. 
156, §1º, I, da CF/1998, quanto mais 
valioso o imóvel, maior a alíquota incidente. 
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Já na progressividade extrafiscal, prevista 
no art. 182, §4º, II, da CF/1998, quanto 
mais tempo mantida a situação agressiva à 
finalidade social da propriedade, maior 
será a alíquota aplicável no lançamento do 
IPTU. 

A progressividade do IPTU deve, além de obedecer aos 

parâmetros constitucionais de sucessividade sancionatória, ou 

seja, só impor outra medida se a anterior não for eficaz, observar 

ainda as regras contidas no Estatuto da Cidade, que somente prevê 

a possibilidade de progressão da alíquota, no aspecto temporal por 

no máximo 5 anos consecutivos e no critério quantitativo 

respeitada a alíquota máxima de 15%. 

Essas garantias atribuídas aos proprietários são para 

resguardar seu direito fundamental a propriedade, evitando os 

efeitos confiscatórios do Estado, que é totalmente vedado pela Lei 

Maior. Assim, ao mesmo tempo em que o Estado garante a 

propriedade privada ele a limita, do mesmo modo que impõe 

sanções aos proprietários também os protege dos excessos. 

2. A CONCRETIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE PELA APLICAÇÃO DO IPTU 
PROGRESSIVO NO MUNICÍPIO DE PALMAS. 

O direito de propriedade, concebido atualmente como um 

direito fundamental indispensável para promoção da dignidade da 

pessoa humana, é fruto de um processo histórico que acompanha a 

evolução da sociedade desde seus primórdios, sendo atualmente 

relativizada em prol do interesse coletivo. 

A propriedade privada, concebida na maior parte do 

sistema jurídico mundial, característica marcante dos Estados 
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democráticos e capitalistas, “individual por excelência”86, vem 

sofrendo ao longo dos anos, se não séculos, um processo de 

relativização na incansável busca do que se chama atualmente de 

“função social”. 

Silvio de Salvo Venosa87 explica que: 

Antes da época romana, nas sociedades 
primitivas, somente existia propriedade 
para as coisas móveis, exclusivamente para 
objetos de uso pessoal, tais como peças de 
vestuário, utensílios de caça e pesca. O solo 
pertencia a toda a coletividade, todos os 
membros da tribo, da família, não havendo 
o sentido de senhoria, de poder de 
determinada pessoa. A propriedade 
coletiva primitiva é, por certo, a primeira 
manifestação de sua função social.  

A primeira ideia de propriedade privada nasceu na 

sociedade romana envolvendo a figura do “pater famílias” (pai de 

família) começou a construir moradia em um determinado local, 

vivendo ali com sua família, cultivando a terra, criando seus 

animais, adorando a seus Deuses e ancestrais até falecer.88 

Com passar do tempo, o conceito de propriedade passou a 

ter características absolutas, ou seja, o proprietário de um imóvel 

poderia usar e gozar daquele bem indefinidamente. 89 
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Ainda lhe atribuindo o caráter absoluto a propriedade, na 

Revolução Francesa foi proclamado como um direito “individual e 

ilimitado”, enquanto que a “Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão” de 1789, o instituiu como um “direito inviolável e 

sagrado”. Já, o Código de Napoleão por sua vez, deu com o mesmo 

viés individualista lhe definindo como “o direito de gozar e dispor 

da coisa da maneira mais absoluta”90.  

Portanto, a partir da segunda metade do século XIX 

começaram a surgir novas concepções política e econômica sobre a 

reestruturação da ideologia ilimitada do direito de propriedade, 

buscando sua adequação às novas perspectivas sociais.  

Quando trata da evolução do direito de propriedade, aduz 

que “aos poucos o seu campo foi ampliando, com a tendência, para 

condicionar, cada vez mais, o exercício do direito de propriedade 

ao bem-estar social”91. 

No Brasil a função social da propriedade foi abordada 

primeiramente na Constituição de 1934, que condicionava o uso da 

propriedade ao interesse social e coletivo. Mais tarde com a 

revogação dessa Carta Constitucional pela outorga da Constituição 

de 1937, essa condição limitadora de Direito foi suprimida e, de 

novo viveu-se o direito de propriedade como absoluto. 

Com a Constituição Federal de 1946, a propriedade foi 

novamente condicionada ao bem-estar coletivo, o que atualmente 

na Constituição de 1988 é tratado como direito individual, 

irrenunciável, imprescritível e perpétuo, mas com a condição de 

garantia social.  
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Ao referir-se sobre a mutação do direito de propriedade no 

Brasil, Maria Sylvia Zanela de Pietro92 explica que:  

Hoje, prevalece o princípio da função 
social da propriedade, que autoriza não 
apenas a imposição de obrigações de não 
fazer, como também as de deixar fazer e, 
hoje, pela Constituição, a obrigação de 
fazer, expressa no artigo 182, $ 4º, consiste 
no adequado aproveito do solo urbano. 

A função social da propriedade foi recepcionada pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tanto na 

disciplina dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, XXII e 

XXIII) como na dos princípios da ordem econômica (art. 170, II e 

III), como um elemento inerente ao próprio direito de propriedade, 

sendo que este princípio condiciona o uso da rés de acordo com os 

interesses coletivos e enseja sanções aos proprietários que não 

cumprirem suas imposições.  

Destarte, de acordo com todo exposto acima, vislumbra-se 

que a propriedade privada é fruto de uma construção histórica 

travada numa série de relativizações, onde se encontra atualmente 

como um direito fundamental do homem, indispensável para lhe 

promover uma existência digna.  

Não pode-se olvidar, contudo, de lhe atribuir uma função 

social, posto que se o proprietário assim não fizer dará margens 

para a intervenção Estatal por meio da supremacia do interesse 

público.  

Para se dar efetividade a função social, a Constituição da 

República Federativa do Brasil disponibiliza vários institutos 

jurídicos ao Poder Público, dentre os quais está o IPTU. 
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O aludido tributo, em sua finalidade extrafiscal, é utilizado 

para dissuadir a manutenção da propriedade com finalidade 

meramente especulativa, o que faz surgir os chamados vazios 

urbanos. 

Como é sabido existem grandes áreas urbanas localizadas 

no Município de Palmas fruto do processo irregular de ocupação e 

implantação da cidade. 

Com a criação do Estado de Tocantins em 1989, foi 

instalada a mais jovem capital do Brasil em uma área no centro do 

Estado, situada a esquerda do Rio Tocantins com grandes 

capacidades de infraestrutura e sustentabilidade. 

O projeto inicial do Plano Diretor projetava uma cidade 

ampla, com sistema de quadras enfileiradas, adensamento 

populacional equilibrado, igualdade entre os habitantes e acesso às 

áreas de lazer para toda população.  

De acordo com Eliseu Pereira de Brito “o empenho sobre 

um projeto que consolidaria um mercado produtor e consumidor 

de bens anunciava uma projeção de uma cidade que, em cinco 

anos, contaria com 500 mil pessoas nela habitando”. Desse modo, 

como a região em que Palmas foi implantada tinha uma baixa 

população, o Governo do Estado estimulou o crescimento 

habitacional da cidade por meio de divulgação de propaganda na 

mídia nacional, fazendo com que pessoas do Brasil inteiro viesse 

para região e ajudasse a cidade crescer.   

O citado autor continua ensinando que:  

O período compreendido entre a criação de 
Palmas, em 1989, ao ano 2000 foi marcado 
por um intenso marketing urbano, 
possibilitando, assim, um crescimento 
populacional de 28% ao ano. A população 
de Palmas, que em 1991, era de 17.499 
habitantes (IBGE 1991) em 2000 chegou a 
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ser de 130.528 habitantes (IBGE 2000) no 

espaço projetado da cidade. 93 

Em que pese o crescimento populacional neste período ter 

sido bem elevado, ainda assim foi considerado pequeno, pois o 

projeto de implantação do plano diretor foi elaborado para abrigar 

mais de 1,2 milhões de habitantes. 

Germana Pires Coriolano 94 salienta que: 

O Plano Diretor Urbanístico de Palmas (2) 
previa uma densidade mínima de 300 
habitantes por hectare, racionalizando a 
implantação da infra-estrutura urbana, 
estimou-se uma população nos dois 
primeiros anos de 30 mil habitantes que 
deveriam ocupar 2.500 hectares. A segunda 
etapa previa uma expansão de 1.600 
hectares, que deveria absorver uma 
população aproximada de 100 mil 
habitantes, prevista para até 1995. A 
implantação das terceira e quarta etapas 
estava prevista para abrigar 
aproximadamente 1 milhão de habitantes. 
As áreas de expansão urbana foram 
previstas para uma etapa posterior. A 
cidade, com a ocupação destas áreas 
chegaria a 38.400 hectares podendo 
abrigar aproximadamente 2,5 milhões de 
habitantes. 

                                                            
93 BRITO, ELISEU PEREIRA. Palmas: As duas faces da cidade. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/10.120/3496>. 
Acesso em: 02/05/2017. 
94 CORIOLANO, Germana Pires. Palmas: entre o planejamento e a exclusão. 
Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/11.122/3587>. 
Acesso em: 02/05/2017. 
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O sistema de ocupação era basicamente adensar a 

população partindo do centro da cidade para as áreas periféricas, 

onde somente se iniciaria uma fase de ocupação depois que a 

anterior já estivesse concluída, o que evitaria na visão dos 

idealizadores do projeto, os vazios urbanos e a ocupação 

desordenada, tendo em vista que essas situações elevariam o custo 

do desenvolvimento da cidade.  

Ocorre que, a proposta do Plano Diretor não foi observada 

pelo Poder Público, que ao invés de cumprir o projeto elaborado 

para implantação e ocupação da cidade, segregou a população mais 

pobre da capital em áreas mais afastadas do centro, criando micro 

povoamentos em regiões que somente seriam habitadas nas fases 

de expansão urbana quando o Plano Diretor da cidade já estivesse 

suficientemente ocupado.  

Assim, pode-se afirmar que os vazios urbanos de Palmas 

existentes atualmente surgiram por problemas de gestão criados 

pelos governantes da época que contribuíram para gerar em uma 

única cidade, dois opostos: por um lado vê-se um Plano Diretor 

desenvolvido, bem delineado, mas cheio de vazios urbanos e; por 

outro lado percebe-se vários aglomerados de pessoas em locais 

distantes sem infraestrutura e serviços públicos. 

A Lei Complementar Municipal nº 155/07 que trata das 

Políticas Urbanas de Palmas, dispõe em seu art. 74 que para 

planejamento e gestão do desenvolvimento urbano serão adotadas 

algumas medidas utilizando-se dos instrumentos jurídicos, 

econômicos e urbanísticos. Dentre elas estão previstos: “(...) c) 

IPTU com alíquotas maiores em áreas vazias urbanas para fins de 

incentivo de ocupação; d) IPTU reduzido em imóveis construídos 

em áreas de adensamento prioritário”. 

O IPTU progressivo apesar de ter sido instituído no 

Município no ano de 2007, somente teve regulamentação em 2009, 

por meio da Lei Complementar Municipal nº 195, que dispõe sobre 
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a Regulamentação e Aplicação do Parcelamento, Edificação e 

Utilização Compulsório – PEUC: 

Art. 4º Em caso de descumprimento das 
obrigações e dos prazos previstos no art. 76 
do Plano Diretor Participativo de Palmas, a 
Prefeitura aplicará, nos imóveis notificados, 
o Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU progressivo no 
tempo, nos termos previstos nos arts. 63 a 
65 do Código Tributário Municipal – Lei 
Complementar nº 107, de 30 de setembro 
de 2005. 

O diploma legal consagra o IPTU como sendo o segundo 

instituto jurídico aplicável à propriedade para cumprimento da 

função social, devendo obedecer a regra anterior do PEUC para ser 

aplicado no caso concreto. 

De acordo com o Município, há ainda no Plano Diretor de 

Palmas, 96 quadras inabitadas, chamadas de glebas, sem o 

cumprimento da função social da propriedade. Dessas 96 quadras 

inabitadas apenas uma (ASR SE 35) já sofreu algum tipo de 

edificação, sendo construídos 2 imóveis no espaço da gleba, o que 

ainda é muito pouco, tendo em vista que é uma área privilegiada, 

consideravelmente próxima ao centro da capital. 

Insta salientar que das 94 glebas restantes, muitas delas se 

encontram em áreas indispensáveis para o crescimento da cidade, 

localizadas muitas das vezes a pouca distância do centro em zonas 

comerciais e residenciais de grande importância para o 

desenvolvimento da economia e para o combate a especulação 

imobiliária. 

Em contraste com esse imenso vazio urbano da cidade de 

Palmas, existem inúmeros aglomerados de pessoas, muito das 

vezes fruto de invasões de terra e de loteamentos ilegais, vivendo 

em locais que o poder público ainda não consegue chegar para 
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proporciona-lhes serviços públicos essenciais, como saúde, 

educação e segurança.  

Ademais, há atualmente no Plano Diretor, em quadras já 

habitadas, 23.788 (vinte e três mil setecentos e oitenta e oito) lotes 

sem edificação e/ou sem utilização, descumprindo, portanto, sua 

função social.  

Para reverter esse cenário o Município de Palmas notificou 

no ano de 2013, 152 (cento e cinquenta e dois), em 2014, foram 

158 (cento e cinquenta e oito), em 2015, 146 (cento e quarenta e 

seis) e 2016, foram 77 (setenta e sete) proprietários para que 

cumprissem com a função social da propriedade seja por meio de 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Sendo que 

deste universo apenas 148 (cento e quarenta e oito) proprietários 

cumpriram as imposições do Poder Público.  

Quanto ao uso do IPTU como instrumento de combate ao 

vazio urbano, isso somente veio a ocorrer no ano de 2015, sendo 

atingido na primeira fase 197 imóveis, localizados 

primordialmente em áreas especulativas onde os imóveis são mais 

caros e os proprietários não edificam, não parcelam e não 

vendemos seus imóveis.  

No ano de 2016, segundo ano da progressividade, 307 

imóveis foram atingidos com a progressividade da alíquota, 

devendo-se observar que a maioria deles já com alíquota dobrada 

e outros entrando na primeira fase de progressividade. 

Já no ano de 2017, foram 355 proprietários atingidos com a 

progressividade do IPTU, devendo-se observar que desse 

montante, existem proprietários na primeira alíquota progressiva, 

outros na segunda e outros na terceira.  

Portanto, a aplicação do IPTU progressivo no tempo é uma 

medida eficiente que se impõe aos proprietários de terra em 

Palmas que buscam a qualquer custo supervalorizar os seus 

terrenos, causando a tão maléfica especulação imobiliária que 
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desde a criação do município até os dias atuais causa transtornos à 

população mais carente e eleva os custos da cidade.  

CONCLUSÃO 

O legislador constituinte originário reconheceu a 

propriedade como um direito fundamental, entretanto o 

condicionou ao cumprimento da função social. Assim, a 

propriedade não deve servir apenas ao seu titular, mas a toda a 

coletividade. 

Visando concretizar essa premissa constitucional, inúmeros 

institutos jurídicos buscam persuadir o proprietário de um imóvel 

urbano ou rural que não estejam cumprido com a função social 

legalmente caracterizada. 

Apesar de ter características basicamente arrecadatória, o 

IPTU pode ser utilizado como instrumento de combate aos 

malefícios do uso inadequado da propriedade. 

Dentre os males provocados pela inobservância da norma 

constitucional está o vazio urbano, que, em síntese, é a existência 

de grandes áreas desabitadas dentro das cidades. 

Inegavelmente a especulação imobiliária é um problema 

urbano grave no Município de Palmas, pois impacta severamente 

no custo de vida da população, além de causa um desastroso 

desequilíbrio na planta de valores dos imóveis, torna os lotes 

caros, os aluguéis astronômicos, prejudicando a livre concorrência 

de mercado.  

Quando se trata de baixo adensamento populacional, que 

no município de Palmas é ocasionado não pela falta de habitantes, 

mas pelo espalhamento da população, surgem consequências como 

o alto custo de manutenção da cidade, o que afeta drasticamente 

na qualidade dos serviços públicos, como transporte urbano, 

pavimentação nas quadras mais distantes, policiamento, sistema 

de coleta de lixo, sistema de drenagem de agua da chuva, rede de 

esgoto, entre outros. 
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Analisando os danos pertinentes a aplicação da 

progressividade do IPTU no Município de Palmas, percebe-se que 

se trata de um importante instrumento de combate à especulação 

imobiliária e o vazio urbano. No que pese o fato de ainda não ter 

produzido os resultados desejados pois sua implantação somente 

veio ocorrer no ano de 2015. 

Percebe-se também que o aludido instituto deve ser 

utilizado juntamente com outras ações do Poder Público, tudo de 

forma sistêmica e planejada. 

Somente com políticas públicas de incentivo ao 

desenvolvimento do solo urbano, como por exemplo através de 

isenções parciais do IPTU em áreas adensadas e a elevação da 

alíquota em áreas de especulação, poderia induzir os proprietários 

que mantém seus terrenos ociosos a dá uma destinação social para 

ele e contribuir com a coletividade. 
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A VIABILIDADE DA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PELOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS 

Danilo Bezerra de Castro 95 
Fernando Costa da Silva96 

RESUMO 

O trabalho em apreço tem a seguinte problemática: há 

viabilidade financeira e atuarial na criação e manutenção de 

regime próprio de previdência social - RPPS pelos municípios do 

Estado do Tocantins? O objetivo é demonstrar a viabilidade 

financeira e atuarial na criação e manutenção de RPPS e fomentar 

a constituição de novos regimes para os municípios que ainda não 

formularam previdência pública própria. Foi realizada uma 

pesquisa jurídico-cientifico de método indutivo, tendo como fontes 

as legislações sobre o tema, além da coleta de dados públicos de 

três exemplos pontuais, sendo eles municípios do Estado do 

Tocantins com RPPS já criados: Araguaína, Paraíso do Tocantins e 

Dois Irmãos. Desta forma a pesquisa realizada foi de caráter 

quantitativo, explicativo e aplicada. O resultado alcançado foi que 

há sim viabilidade financeira e atuarial tanto na criação e na 

posterior manutenção de RPPS pelos municípios do Tocantins, 

desde que haja uma avaliação atuarial inicial, uma quantidade 

mínima de servidores ativos e reavaliações anuais para 

manutenção do regime próprio de previdência social.  
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Palavras-chave: Regime próprio de previdência social; 

Previdência municipal tocantinense; Viabilidade financeira e 

atuarial.  

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo geral o estudo quanto a 

viabilidade da criação e manutenção de regime próprio de 

previdência social - RPPS pelos municípios do Estado do Tocantins. 

Os objetivos específicos consistem em conceituar o que é regime 

próprio de previdência social, pesquisar o que é viabilidade 

financeira e atuarial e explanar como criar e manter um regime 

próprio de previdência social viável financeiramente. Desta forma, 

todo o desenvolver do trabalho será em torno da problemática 

inicial, ou seja: há viabilidade financeira e atuarial na criação e 

manutenção dos regimes próprios de previdência social pelos 

municípios do Estado do Tocantins?  

No Brasil, a previdência social é dividida em dois regimes, 

sendo: regime geral de previdência social - RGPS e regime próprio 

de previdência social - RPPS. A previsão legal do primeiro está no 

Art. 201 da CF/88 e, quanto ao último, sua previsão encontra-se no 

Art. 40 do mesmo diploma. Serão abrangidos e beneficiados pelo 

RPPS todos os servidores ativos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. No tocante aos servidores celetistas, 

comissionadas, contratados, temporários, serão inscritos 

automaticamente no RGPS, conforme §13º do Art. 40 da 

Constituição Federal do Brasil. 

A presente análise tratará dos regimes próprios de 

previdência no âmbito municipal, na qual serão analisados alguns 

exemplos pontuais de RPPS já criados pelos municípios do Estado 

do Tocantins. O Estado em comento é novo, foi criado com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e é composto por 

139 municípios, dentre os quais, 23 já criaram seu RPPS e já estão 

concedendo benefícios previdenciários aos servidores efetivos e 
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seus dependentes. Há, entretanto, uma dúvida quanto a viabilidade 

financeira e atuarial destes regimes próprios de previdência social 

municipais em cidades de diferentes escalas populacionais. Por 

isso, o presente trabalho é de grande relevância jurídica e social. 

Este artigo divide-se em quatros tópicos fundamentais a 

sua compreensão e foi dirigido por meio de uma pesquisa 

classificada pelo método indutivo. Inicialmente será demonstrado 

o passo a passo da criação de um RPPS desde a avaliação atuarial 

até a aprovação de lei especifica, as fontes de custeio e os 

benefícios previdenciários. Na segunda etapa será destacado como 

se dá a manutenção de tal regime. Na sequência, será discorrido 

quanto às principais causas que levam a inviabilidade financeira e 

atuarial de um RPPS. Por fim, na quarta frente serão apontadas as 

medidas para sanar o problema da pesquisa. 

Em análise da realidade local dos RPPS já criados, chegar-

se-á a conclusão se há ou não viabilidade financeira e atuarial. É 

importante mencionar que esta pesquisa tem grande relevância, 

pois caso o resultado seja positivo contribuirá para assegurar o 

direito constitucional dos servidores efetivos de ter seu regime 

próprio de previdência social e ser beneficiado por ele, como 

também estimulará a criação de novos RPPS pelos municípios do 

Estado do Tocantins. 

1. A CRIAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

O regime próprio de previdência social exerce um papel 

indispensável para a garantia de benefícios previdenciários dos 

servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, conforme previsto no artigo 40 da Constituição Federal 

de 1988 (CF/88). Para que esse direito constitucional seja 

assegurado, a CF/88 autoriza que, cada ente, possa mediante lei 

especifica, criar a sua própria previdência, levando em 
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consideração o caráter solidário e contributivo, visando o 

equilíbrio financeiro e atuarial do regime. Preliminarmente, faz-se 

necessário se definir o que venha a ser regime próprio de 

previdência. Para tanto, o conceito emitido pelo Ministério da 

Previdência (2009) no Art. 2°, II da Orientação Normativa 

n.02/2009: 

Art. 2° Para os efeitos dessa Orientação 
Normativa, considera-se: 

(...) 

II - Regime Próprio de Previdência Social – 
RPPS: o regime de previdência, 
estabelecido no âmbito de cada ente 
federativo, que assegure, por lei, a todos os 
servidores titulares de cargo efetivo, pelo 
menos os benefícios de aposentadoria e 
pensão por morte previstos no art. 40 da 
Constituição Federal; 

O conceito acima citado é singelo ao tratar quanto ao RPPS 

e seus benefícios mínimos. Marcelo da Fonseca Guerreiro e Larissa 

Moreira Zottis (2016, p. 55) chamam a atenção no sentido de que 

para esses benefícios possam ser concedidos e mantidos, o regime 

próprio de previdência deverá estabelecer suas bases em normas 

gerais de contabilidade e atuária, de forma a garantir seu equilíbrio 

financeiro e atuarial. Portanto, quando se fala em criar um RPPS, 

inicialmente far-se-á uma avaliação atuarial visando cumprir o 

disposto na Lei Federal n. 9.717/98, na qual dá diretrizes gerais de 

organização dos regimes próprios de previdência social. 

A avaliação atuarial está regulamentada pela Portaria MPS 

n. 403/2008, e visa exatamente cumprir o princípio do equilíbrio 

financeiro-atuarial, através de estudos técnicos realizados por um 

profissional com formação acadêmica em ciências atuariais e 

legalmente habilitado para exercer o mister. Ou seja, devidamente 
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registrado no Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Este por sua 

vez, irá elaborar o que se denomina Nota Técnica Atuarial, na qual, 

de acordo o site da Previdência Social, informa que aquela deverá 

conter as características gerais dos planos de benefícios, a 

formulação para o cálculo do custeio e das reservas matemáticas 

previdenciárias, as suas bases técnicas e premissas a serem 

utilizadas nos cálculos.  

Posteriormente, através de peculiaridades do ente 

analisado, tais como: quantitativo de servidores efetivos, inativos, 

pensionistas e seus respectivos dependentes (base cadastral 

atualizada), expectativa de vida destes, taxa de crescimento 

salarial, taxa de ingressos e exonerados, situação econômica do 

ente – irá realizar um estudo estatístico completo do plano de 

viabilidade para a criação do regime. 

A criação de um regime próprio de previdência social 

poderá ser tanto em forma de autarquia, como também na de 

fundo contábil97, o que irá determinar a modalidade será o 

resultado da avaliação atuarial. Uma vez determinada à forma de 

organização administrativa, será elaborado pelo Chefe do 

Executivo do ente federativo, um projeto de lei para a criação do 

RPPS, levando em consideração o princípio da legalidade. Por isso 

há a necessidade do RPPS ser constituído mediante lei especifica e 

ser aprovada na Câmara de Vereadores. 

Entretanto, antes da edição da lei, a priori, necessário é a 

definição do que venha a ser a fonte de custeio do regime. Sobre o 

tema, Rosana Cólen Moreno (2016, p. 62) informa que se entende 

pelos meios econômicos e financeiros, na qual sua destinação será 

para a concessão e manutenção das prestações previdenciárias. 

                                                            
97 Segundo Matheus Carvalho (2017, p. 161) a descentralização é a delegação das 
atividades para uma pessoa jurídica diversa, diferentemente da desconcentração 
na qual ocorre uma distribuição interna de competência no âmbito de uma mesma 
pessoa jurídica, mediante especialização interna. Enquanto no primeiro caso criar-
se-á uma autarquia conforme inciso XIX, do Art. 37 da CF/88, no segundo ocorrerá 
a criação de um novo órgão em forma de fundo contábil.  
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Conforme já citado, a previdência é regida por princípios próprios, 

dentre eles destacam-se o princípio do caráter contributivo e o da 

solidariedade, sendo que este último encontra-se expresso no 

“caput” do Art. 40 da CF/88, destinado a assegurar a criação dos 

regimes próprios de previdência nos entes federativos deste 

Estado soberano.  

No que tange ao princípio do caráter contributivo, 

compreende a obrigatoriedade dos servidores e dos entes 

federativos em contribuir para o RPPS mediante alíquotas fixas 

determinadas em lei, uma vez que são as contribuições que 

ordinariamente sustentam a base de financiamento da 

Previdência. O princípio da solidariedade por seu turno vai além, 

disciplinando que todos os que fazem parte do regime devem 

contribuir, seja servidor ativo, inativo ou pensionista. Desta forma, 

objetiva o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência própria.98  

A contribuição previdenciária é um tributo e deve ser 

instituída mediante lei, objetivando atender o princípio da 

legalidade, uma vez que o Art. 150 da CF/88 veda aos entes exigir 

ou instituir qualquer tipo de contribuição se assim não o for feito. 

Eduardo Sabbag (2016, p. 65) traz que a lei deve servir de 

parâmetro para criar ou extinguir o tributo, aumentar e reduzir a 

exação. Quando se fala em contribuição previdenciária há uma 

dicotomia, sendo contribuição do segurado e contribuição 

patronal. A primeira está prevista no Art. 26 da orientação 

normativa do MPS n. 02/2009, na qual deverá ser fixa e o valor não 

poderá ser inferior a dos servidores da União, hodiernamente 

fixada em 11%, enquanto a segunda não poderá ser inferior 

àquela, nem superior ao dobro, conforme Art. 2° da Lei Federal 

9.717/98. 

Ocorre que, além das contribuições há outras receitas que 

compõe a base de financiamento da previdência pública, na qual 

                                                            
98 É importante salientar que há imunidades parciais de contribuições 
previdenciárias para determinados servidores inativos. 
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Marcelo da Fonseca Guerreiro e Larissa Moreira Zottis (2016, p. 

107 – 108) elencam, a saber: receitas decorrentes de 

investimentos dos valores das contribuições e patrimoniais; 

valores recebidos a título de compensação previdenciária em razão 

do disposto no § 9° do Art. 201 da CF/88; aportes dos entes 

federativos; demais dotações previstas no orçamento federal, 

estadual, distrital e municipal; e outros bens, direito e ativos com 

finalidade previdenciária. A Lei 9.717/98 dispõe que as 

contribuições previdenciárias e demais recursos vinculados ao 

RPPS só poderão ser utilizados para pagamento de benefícios 

previdenciários, ressalvadas as despesas administrativas. A 

referida Lei também afirma no § 1° do Art. 2°, que o ente federativo 

é responsável por eventuais insuficiências de recursos do 

respectivo RPPS. 

2. MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA 

A Lei Federal n. 9.717/98 decreta em seu Art. 1° que os 

regimes próprios de previdência deverão ser organizados de forma 

a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, levando em 

considerações alguns critérios, dentre os quais se destacam a 

avaliação atuarial anual e as reavaliações em cada exercício 

seguinte. As informações que serão utilizadas na avaliação em 

apreço deverão ter como base sempre o último dia do exercício 

anterior ao da sua exigência, a saber: 31 de dezembro. 

O objetivo da reavaliação é verificar se o plano de custeio 

elaborado de acordo a avaliação atuarial inicial está sendo 

corretamente aplicado, se a alíquota patronal na qual é adotada 

sobre a base de cálculo das contribuições dos servidores está 

suprindo a meta atuarial estabelecida.  Para tanto, levar-se-á em 

consideração os dados fornecidos pelo ente federativo, tais como: 

taxa de mortalidade; quantidade e o tipo de aposentadorias 

concedidas; rentabilidade das aplicações; taxa de reajuste salarial 
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dos servidores ativos; taxa de reajuste dos servidores inativos com 

e sem paridade; taxa de servidores exonerados; acontecimentos de 

invalidez; quantidade e valores de servidores que entraram de 

auxilio doença, salário maternidade, salário família e auxilio 

reclusão; se houve parcelamento de dívida de contribuições não 

repassadas; valor da base de cálculo das contribuições dos 

servidores ativos, inativos e pensionistas; se há valores de 

compensação previdenciária a receber; se houve aportes 

repassados pelo ente; total de receitas do RPPS com folhas de 

pagamento dos benefícios, despesas administrativas e valores a 

pagar de compensação previdenciária.  

No decorrer da reavaliação atuarial, levando em 

consideração os dados informados pelo ente, e uma análise 

comparativa entre os resultados das três últimas avaliações, 

observa-se além da presente situação do regime próprio de 

previdência social, como também futura. Uma das questões que se 

observa na reavaliação é a existência ou não de déficit atuarial, ou 

seja, insuficiência de recursos para o pagamento dos benefícios 

previdenciários.  

De forma simples, para identificar se há déficit atuarial é 

necessário verificar se o montante em reserva calculado (leia-se: 

reserva matemática) em determinada data é correspondente aos 

encargos previdenciários acumulados e futuros, contabilmente 

falando: método das partidas dobradas. 

A reavaliação indicando um déficit atuarial para o RPPS, 

logo deverá ser apresentado um plano de amortização para o 

equacionamento daquele. O referido plano será apresentado no 

parecer atuarial com observância do disposto no Art. 18 da 

Portaria n. 403/2008 do MPS, o qual deve estabelecer um prazo 

máximo de 35 anos para acumular recursos para o pagamento das 

prestações previdenciárias. As formas de equacionamento do 

déficit poderão ser através de definição escalonada de alíquotas 

suplementares para a contribuição patronal, aportes repassados 
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pelo município (observando questões orçamentárias), ou ainda em 

caso de insuficiência, poderá admitida a segregação de massa – 

tema que será tratado no tópico seguinte. 

O Ministério da Fazenda através do site oficial da 

Previdência Social disponibiliza na aba estatística, as informações 

dos RPPS constantes no banco de dados do sistema CADPREV. A 

pesquisa realizada em 30 de junho de 2018 informa que de um 

quantitativo de 139 municípios tocantinenses, 23 já criaram seus 

regimes próprios de previdência social, sendo que os demais 

continuam contribuindo para o regime geral de previdência social. 

Ora, necessário se faz mencionar os municípios na qual já 

criaram seus RPPS, sendo eles: Abreulândia; Araguatins; 

Araguacema; Araguaína; Colinas; Dianópolis; Dois irmãos; Fátima, 

Figueirópolis; Formoso do Araguaia; Guaraí; Gurupi; Marianópolis 

do Tocantins; Miranorte; Monte do Carmo; Monte Santo do 

Tocantins; Oliveira de Fátima; Palmas; Paraíso do Tocantins; Porto 

Nacional; Pium; Silvanópolis; Taguatinga; e por fim, para título de 

informação, o Estado também tem o seu RPPS, na qual denominou 

de Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – 

IGEPREV-TO. A presente pesquisa tem como objetivo utilizar os 

regimes próprios de previdência já criados no Estado, como 

parâmetro, a fim de verificar se há viabilidade financeira e atuarial 

na criação e manutenção de regime próprio de Previdência no 

referido Estado. Para tanto serão analisados 03 municípios, 

distribuídos não por região, mas sim, por tamanho, pequeno, 

médio e grande porte, conforme dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE.  

1° Município: Araguaína – TO. 

Em 30 de Abril de 1998 o referido município cria o seu 

RPPS, denominando-o de Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores do Município de Araguaína – IMPAR através da Lei 

municipal n. 1.808/98, posteriormente reestruturado pelas Leis 

1.947/2000 e 2.3242/2004. Quanto aos demais dados do IMPAR, 
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tem-se na tabela abaixo, na qual foram extraídos do demonstrativo 

de resultado da reavaliação atuarial - DRRA 2018, com ano base 

2017 e do demonstrativo de informações previdenciárias e 

repasses – DIPR – 2017: 

 

Tabela 01. Dados do IMPAR em 31 de dezembro de 2017 

Servidores Ativos Servidores Inativos Pensionistas 

2.491 304 64 

Base de Cálculo das 
Contribuições 

Contribuição dos 
Segurados 11% 

Contribuição Patronal 
15,49% 

R$ 116.816.155,10 R$ 12.849.777,06 R$ 18.094.822.42 

 
Custo Suplementar 11% R$ 12.849.777,06 

 
Valores recebidos dos parcelamentos de 

débitos previdenciários  
R$ 13.075.912,32 

 
Rendimento das aplicações em 

2017 
R$ 15.368.637,70 

 
Valores gastos com 

Aposentadorias e Pensões 
R$ 12.341.324,00 

Valores gastos com Aux, Doença, 
Sal. Maternidade, Sal. Família e 

Aux. Reclusão 

 

R$ 2.239.229,61 

Total R$ 14.580.553,60 

 
Valor gasto com despesa 
administrativa em 2017 

R$ 794.633,28 
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Valor do Déficit Atuarial R$ -379.257.812,98 

Valor atual em caixa R$ 251.865.917,59 

 
Resumo Geral 

Receitas em 2017 Despesas em 2017 Superávit Financeiro 
2017 

R$ 72.238.926,40 R$ 15.375.186,90 R$ 56.863.739,50 

Fonte: Autores 

 

Atualmente, o IMPAR encontra-se irregular perante a 

Previdê1ncia Social, estando à municipalidade inabilitada para 

realizar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como 

receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral 

de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da 

União, dado a ausência de repasses. O último Certificado de 

Regularidade Previdenciária – CRP foi emitido em 31 de Maio de 

2017 e esteve vigente até 27 de Novembro de 2017. O presente 

município é considerado um ente de grande porte dado a sua base 

populacional de 150.484 habitantes de acordo com dados oficiais 

do IBGE/censo 2010. 

2° Município: Paraíso do Tocantins - TO. 

O município em comento criou o seu regime próprio de 

previdência social no ano de 2006 através da Lei municipal de n. 

1.344/2006, posteriormente foi reestruturado pela Lei municipal 

n. 1.577/2009. PREVIPAR, esta foi à sigla denominada para o 

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paraíso do 

Tocantins, de acordo com o parágrafo único do Art. 2° da sua lei de 

criação.  O referido RPPS foi instituído em forma de natureza 

autárquica, ocorrendo então o fenômeno da descentralização. O 

DRAA de 2018 com ano base 2017 e o DIPR – 2017 trazem dados 

específicos do PREVIPAR, na qual foram extraídos e inseridos na 

tabela abaixo: 
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Tabela 02. Dados do PREVIPAR em 31 de dezembro de 2017 

Servidores Ativos Servidores Inativos Pensionistas 

688 79 15 

Base de Cálculo das 
Contribuições 

Contribuição dos 
Segurados 11% 

Contribuição Patronal 
13,40 

R$ 22.953.857,44 R$ 2.524.924,31 R$ 3.075.816,89 

 
Custo Suplementar 0,60 R$ 137.723,14 

Valores recebidos dos parcelamentos de débitos 
previdenciários 

R$ 0,00 

 
Rendimento das aplicações em 

2017 
R$ 4.327.376,59 

 
Valores gastos com 

Aposentadorias e Pensões 
R$ 1.179.717,12 

Valores gastos com Aux, Doença, 
Sal. Maternidade, Sal. Família e 

Aux. Reclusão 

 

R$ 664.212,00 

Total R$ 1.843.929,12 

 
Valor gasto com despesa administrativa 

em 2017 
R$ 350.530,11 

Valor do Déficit Atuarial  R$ -54.758.826,76 

Valor atual em caixa R$ 43.841.039,66 
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Resumo Geral 

Receitas em 2017 Despesas em 2017 Superávit Financeiro 
2017 

R$ 10.065.840,93 R$ 2.194.459,23 R$ 7.871.381,70 

Fonte: Autores 

 

O município em análise é considerado de médio porte com 

44.417 habitantes conforme dados do IBGE/censo de 2010. O seu 

RPPS está sem o CRP, na qual esteve válido até 30 de junho de 

2018, vale ressaltar que tal irregularidade não é devido à ausência 

de repasse das contribuições, mas sim, devido uma auditoria 

externa. Após a resposta da referida auditoria, o município estará 

habilitado para realizar acordos, contratos, convênios ou ajustes, 

bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e 

subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração 

direta e indireta da União.  

3° Município: Dois irmãos do Tocantins - TO. 

O RPPS do município da presente municipalidade foi 

instituído em 09 de junho de 2010, através da Lei Municipal n. 

354/2010, na qual foi denominado de Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Dois Irmãos do Tocantins/TO 

– FUNPREM. Este por sua vez é organizado na forma de fundo 

contábil nos termos do art. 71 da Lei Federal n.º 4.320/64, 

vinculado à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 

Administração. No tocante aos demais dados deste, tem-se na 

tabela abaixo, na qual foram extraídos do DRRA 2018, com ano 

base 2017 e do DIPR - 2017: 
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Tabela 03: Dados do FUNPREM em 31 de dezembro de 2017 

Servidores Ativos Servidores Inativos Pensionistas 

125 16 1 

Base de Cálculo das 
Contribuições 

Contribuição dos 
Segurados 11% 

Contribuição Patronal 
Normal 11,99 

R$ 3.015.883,89 R$ 331.747,22 R$ 361.604,47 

 
Custo Suplementar 2,95% R$ 88.968,57 

 
Valores recebidos dos parcelamentos de 

débitos previdenciários 
R$ 0,00 

 
Rendimento das aplicações em 

2017 
R$ 386.242.58 

 
Valores gastos com Aposentadorias 

e Pensões 
R$ 312.125,83 

Valores gastos com Aux, Doença, 
Sal. Maternidade, Sal. Família e Aux. 

Reclusão 

 

R$ 125.457,56 

Total R$ 437.883,39 

 
Valor gasto com despesa administrativa 

em 2017 
R$ 56.094,19 

Valor do Déficit Atuarial  R$ -9.143.874,60 

Valor atual em caixa R$ 4.042.902,09 
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Resumo Geral 

Receitas em 2017 Despesas em 2017 Superávit Financeiro 
2017 

R$ 1.168.562,84 R$ 493.977,58 R$ 674.585,26 

Fonte: Autores 

 

Dois irmãos do Tocantins é considerado um município de 

pequeno porte, sendo sua base populacional de 7.161 de 

habitantes. Este RPPS encontra-se regular perante a Previdência 

Social, na qual o último CRP foi emitido em 05 de março de 2018 e 

estará vigente até 01 de setembro de 2018. Destarte, está 

habilitado para realizar acordos, contratos, convênios ou ajustes, 

bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e 

subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração 

direta e indireta da União, de acordo com a redação prevista o 

inciso II, do Art. 7° da Lei Federal n. 9.717/98. 

3. PRINCIPAIS CAUSAS QUE LEVAM A INVIABILIDADE 
FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS 

Umas das fontes de custeio do RPPS, se não a mais 

importante, diga-se de passagem, são as contribuições 

previdenciárias, cuja base de cálculo para incidência de desconto 

previdenciários são as verbas de caráter permanentes dos 

segurados efetivos. Sobre aquela, será aplicada as alíquotas da 

parte dos segurados, da parte patronal, como também do custo 

suplementar (leia-se plano de amortização), ambas serão definidas 

em lei, levando em consideração os princípios constitucionais da 

legalidade e anterioridade. A lei que reger o RPPS terá a previsão 

legal referente à data na qual o ente federativo irá realizar os 

devidos repasses previdenciários para o cofre do RPPS municipal. 
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A lei que instituir o RPPS deverá ter também a previsão 

quanto a eventuais irregularidades no repasse das contribuições, 

na qual deverá incidir multa e juros de acordo os índices oficiais de 

atualização e as porcentagens definidas em lei. É de se observar 

que a falta de repasses das contribuições traz um prejuízo enorme 

para o RRPS. Uma vez não havendo, obviamente não terá aplicação 

e, consequentemente, não terá rendimentos. Os recursos dos 

regimes próprios de previdência, com já foi discorrido, têm a 

função precípua de manter os benefícios previdenciários. Desta 

forma, caso haja irregularidade nos repasses, caracterizará uma 

lesão e um crime contra o RPPS. 

No que se refere às contribuições previdenciárias 

recolhidas dos segurados e não repassadas para o RPPS, o Código 

Penal Brasileiro – CPB tratou do assunto no Art. 168-A, imputando 

pena de reclusão de 02 a 05 anos, e multa. De acordo com o 

disposto, a Lei penal definiu como apropriação indébita 

previdenciária a prática tanto do recolhimento das contribuições 

previdenciárias e não repasse, o não recolhimento das 

contribuições que integraram as despesas contábeis, como 

também deixar de pagar benefícios previdenciários devido a 

aquela primeira prática.  

O RPPS é responsável por gerir um razoável volume de 

recursos financeiro, decorrente das fontes de custeio, que por sua 

vez, será gerenciada pelo gestor da autarquia ou do órgão/fundo 

contábil. Outro dos grandes problemas enfrentados e que pode 

contribuir para a inviabilidade financeira e atuarial de um regime 

próprio de previdência é um gestor ou um corpo diretório que não 

esteja qualificado para exercer tal mister, ou que esteja no cargo 

não visando o interesse primário da administração pública que é o 

bem comum de todos, mas sim, seus próprios interesses ou de 

terceiros. No que se refere a qualificação de um gestor de RPPS, 

Rosana Cólen Moreno, discorre sobre o assunto, conforme citação 

abaixo: 
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O gestor deve ter conhecimento, ainda que 
perfunctório, das principais áreas que 
envolvem o RPPS: direito constitucional, 
administrativo, previdenciário, financeiro, 
orçamentário, tributário, penal, civil, 
processual; políticas públicas; ética 
profissional, ciência política; economia, 
economia política, economia empresarial; 
sistemas previdenciários (plano de custeio 
– sistemas de financiamento e plano de 
benefícios); evolução funcional dos 
servidores públicos; contabilidade pública; 
questões atuariais; parcelamentos e déficit 
público; mercado financeiro e de capitais; 
tecnologia da informação (TI); 
controladoria; auditoria; planejamento 
estratégico; gestão pública (gestão de 
processos, gestão de pessoal); governança; 
comitê de investimentos; comunicação 
previdenciária; compensação 
previdenciária; controles internos e 
externos; português previdenciário; 
práticas de concessão e perícias médicas; 
responsabilidade social; dentre outros. 99 

Ora, diante do trecho acima citado, observa-se que a 

qualificação do gestor de um RPPS é imprescindível, levando em 

consideração às matérias que estão ligadas a gestão de um regime 

previdenciário. Entretanto, essa é uma das dificuldades 

enfrentadas devido a rotatividade dos gestores, que na maioria das 

vezes são cargos de confiança nomeados pelo Chefe do Executivo. 

Em alguns municípios isso não ocorre, uma vez que há previsão 

legal para que os gestores sejam escolhidos através de eleição, na 

qual será feito por uma assembleia geral e participarão de todos os 

                                                            
99 MORENO, Rosana Cólen. Manual de gestão dos regimes próprios de previdência 
social: foco na prevenção e no combate à corrupção. São Paulo, SP: LTr, 2016. P. 49 
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segurados efetivos daquela municipalidade. Um exemplo desse 

modelo é o RPPS do município de Guaraí – TO. 

O gestor do RPPS ao realizar qualquer ato administrativo 

ou decisão, terá que observar os princípios elencados no “caput” 

do Art. 37 da CF/88, sendo eles: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Todo e qualquer ato exarado 

sem a observância dos princípios mencionados, ou com finalidade 

diversa do interesse primário da administração pública, é 

considerada uma má gestão, ou, além disso, uma gestão 

fraudulenta seja na contratação de bens e serviços, no pagamento 

de benefícios não devidos, na má aplicação dos recursos 

financeiros não observando as resoluções e normas da CVM, uma 

vez que o rendimento das aplicações compõem uma das fontes de 

custeio do RPPS. Destarte, aquele que agir de tal forma, está 

causando uma lesão ao erário público, e contribuindo para a 

inviabilidade financeira e atuarial do RPPS.  

No tocante o levantamento dos dados para reavaliação 

atuarial, as informações com um elevado grau de veracidade são 

imprescindíveis, duas delas se destacam aqui, sendo: a taxa e 

inatividade e de mortalidade. O objetivo de tal levantamento é 

saber quantos servidores contribuíam para o financiamento do 

regime e agora não mais, todavia, perceberão um benefício 

previdenciário de valor fixo devido ter alcançado os requisitos de 

uma determinada regra de aposentadoria, ou um dependente 

receberá uma pensão por morte por prazo determinado ou 

vitalício, decorrente da morte de um servidor efetivo. Quanto a 

esses servidores que não mais contribuirão para o RPPS, dado a 

inatividade ou óbito, acontecerá o que a doutrina denomina de 

vacância. 

O fenômeno da vacância e a não manutenção do cargo 

mediante efetivação de um novo servidor através de concursos de 

provas ou provas e títulos de acordo com o inciso II do Art. 37 da 

CF/88, ou a contração temporária de um servidor para ocupar o 
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cargo vago, seria mais uma causa que contribui para a 

inviabilidade financeira e atuarial do RPPS. Uma vez que o servidor 

contratado de forma temporária contribui obrigatoriamente para o 

financiamento do RGPS de acordo com o § 13 do Art. 40 da CF/88. 

Desta forma, não havendo a manutenção da fonte de custeio do 

regime próprio de previdência social.  

4. MEDIDAS PARA SANAR AS CAUSAS DE 
INVIABILIDADE FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS 

Uma das primeiras medidas a ser levada em consideração é 

a capacitação do gestor e/ou diretório do instituto de previdência. 

É bem verdade que tal capacitação ocorrerá em longo prazo, 

havendo então a necessidade de uma assessoria previdenciária 

para dar suporte à diretoria do RPPS, uma vez que muitas são as 

obrigações e prestações de contas para os órgãos fiscalizadores, 

sendo os principais: Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – 

TCE-TO, Secretaria de Previdência Social - SPS e Receita Federal.  

No que se refere as contribuições recolhidas e não 

repassadas pelo município aos cofres previdenciários, o certo é 

que haja o repasse na data designada em lei. Não ocorrendo, 

haverá na lei a previsão quanto à atualização monetária dos 

valores. Caso não haja de forma alguma os devidos repasses, a SPS 

trouxe nos Arts. 5 e 5-A da Portaria MPS n. 402/2008 a previsão 

para o parcelamento das dividas referente as contribuições dos 

segurados como também da parte patronal. 

É importante destacar que caso não haja o pagamento das 

contribuições previdenciárias e nem mesmo parcelamento, a parte 

responsável pelo recolhimento e repasse responderá por 

apropriação indébita previdenciária referente a parte do segurado, 

por sonegação de contribuição previdenciária de acordo com o Art. 

337-A do Código Penal Brasileiro e por improbidade 

administrativa conforme a Lei Federal n. 8.429/92.  
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Conforme citado em capítulo anterior, uma das causas que 

contribuem para a inviabilidade financeira e atuarial do RPPS é a 

ausência de concursos públicos. Há na administração pública uma 

prática de nomeação temporária através de contratos dado aos 

acordos políticos oriundos de promessas eleitorais, caracterizando 

então o que a doutrina denomina de “cabide de emprego”. É 

necessário salientar que caso haja excessivas contratações, não 

havendo contribuições destes para o RPPS, haverá acréscimo no 

déficit atuarial, desta forma, haverá necessidade de majorar a 

alíquota do custo normal ou suplementar.  

Os servidores públicos efetivos são para o RPPS, assim 

como o sol é para a terra, uma vez que são as contribuições 

daqueles que compõem a base da previdência, e que dão vida para 

ela. Quando o Representante legal do município opta por não 

realizar concursos públicos, está contribuindo para apequenar o 

direito do servidor em ter sua previdência pública municipal e 

como também contribui para o aumento dos gastos do município, 

sendo que consequentemente a alíquota da parte patronal terá um 

aumento crescente. Destarte, entende-se que há a necessidade de 

novos concursos públicos nos municípios para manutenção 

continua do sistema previdenciário.  

Não obstante, de acordo com o previsto na Lei n. 9.796/99, 

o regime na qual o servidor se aposenta é denominado de regime 

instituidor – RI, e o regime que o servidor por sua vez contribuiu e 

houve aproveitamento de tempo de contribuição averbando em 

outro regime é chamado de regime de origem – RO. Ocorre que, o 

RI não pode ficar com todo o ônus de pagamento de benefício 

sendo que o servidor contribuiu para outro regime durante um 

determinado tempo, destarte, podendo então requerer as 

contribuições daquele servidor ao RO. Tal procedimento é 

realizado através de um sistema de compensação previdenciária 

denominado de COMPREV. 
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A compensação previdenciária é tida pela doutrina como 

um avanço, na qual trouxe a CF/88, haja vista, que anteriormente a 

aquela não havia previsão legal para a aplicação desse instituto, 

sendo que o ônus do benefício era assumido de forma integral pelo 

regime instituidor da aposentadoria, mesmo sendo contabilizado 

tempo na qual as contribuições ficaram para outro regime.  Logo, 

observa-se que a compensação previdenciária é de suma 

importante para RPPS, porque com a realização desta, o ônus do 

pagamento da aposentação é distribuído não ficando somente no 

órgão que concedeu a aposentadoria.  

Outro fator que pode sanar a inviabilidade vem após a 

reavaliação atuarial.  Ao findar a análise, o atuário poderá propor 

novas alíquotas patronais, tanto a do custo normal como também a 

do custo suplementar, visando amortizar o déficit atuarial. Com 

base no princípio da legalidade, as propostas para majorar as 

alíquotas deverão ser encaminhadas para a Câmara Municipal 

através de um projeto de lei, na qual os vereadores decidiram 

mediante votação a aprovação ou não das novas alíquotas. 

Em último caso, quando a reavaliação atuarial demonstrar 

que o plano de amortização está sendo inviável, que as alíquotas 

da parte patronal, sendo custo normal e especial já não são mais 

suficientes para amortizar o déficit atuarial de um determinado 

RPPS, estar-se-á diante da possibilidade da separação de 

servidores em dois fundos na previdência, o que se denomina de 

segregação de massa. 

A segregação de massa está prevista no Arts. 20 a 22 da 

Portaria MPS n. 403/2008. Tal medida é proposta com base em 

avaliações atuarias, na qual tem que ser analisada pela SPS. 

Efetiva-se com a aprovação de lei em plenário na câmara de 

vereadores, de acordo com as bases atuariais, determinará quais 

servidores comporão o fundo financeiro e quais irão compor o 

fundo previdenciário, sendo que aquele primeiro plano será 

composto por um grupo fechado e em extinção, e os demais 
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servidores que ingressarem mediante concurso público após a 

implementação da segregação de massa comporão o fundo 

previdenciário. Aquele primeiro fundo será gerenciado pelo RPPS, 

todavia o seu financiamento será de responsabilidade do ente 

federativo. Quanto aquele último fundo, será administrado pela 

previdência pública municipal e o seu financiamento dar-se-á pelas 

próprias fontes de custeio. À vista disto, compreende-se que a 

segregação de massa é mais uma forma de sanar as causas de 

inviabilidade financeira e atuarial do RPPS, objetivando manter um 

fundo previdenciário com novos contribuintes, para assegurar o 

direito constitucional do servidor público de ter seu regime 

próprio de previdência e ser beneficiado por ele.  

4.1 REALIDADE LOCAL 

Como dito, a análise se dá com os exemplos dos Municípios 

de Araguaína, Paraíso do Tocantins, e Dois Irmãos do Tocantins, 

escolhidos em razão do censo populacional. Primeiramente, vê-se 

na tabela abaixo qual o parecer da última reavaliação atuarial no 

tocante a realização de novos concursos públicos: 

 

Tabela 04: Dados dos municípios referente a  
novos concursos públicos 

N. Município Parecer do Atuário 

 

1 

 

Araguaína 

Dado a elevação no número de 
servidores Ativos, não serão 
necessários novos concursos nos 
próximos 3 anos. 

 

2 

 

Paraíso do Tocantins 

Dado a redução no número de 
Servidores Ativos, logo, há a 
necessidade da realização de novos 
concursos públicos. 

 



 

148 

 

3 

 

Dois Irmãos do Tocantins 

Dado a redução no número de 
Servidores Ativos, logo, há a 
necessidade da realização de novos 
concursos públicos. 

Fonte: Autores 

 

Conforme demonstrado na tabela acima, o município de 

Araguaína teve um aumento no número de servidores inscritos no 

RPPS, desta forma não há nos próximos 03 anos a necessidade da 

realização de concursos públicos. Os demais municípios tiveram 

uma redução no número de servidores devido à inativação, 

exoneração e óbitos. À vista disso, para manter a continuidade do 

serviço público prestado deverá ocorrer à manutenção do RPPS 

através da realização de novos concursos públicos. 

Como já antes discorrido em capítulo oportuno, as 

contribuições previdenciárias são uma das principais, se não a 

principal fonte de custeio do RPPS. Uma das formas de verificar se 

as contribuições previdenciárias estão em dias, ou se foram 

parceladas e as parcelas estão em dias é a vigência do CRP, uma 

vez que só há a emissão deste certificado caso todas as 

informações forem devidamente prestadas e regularizadas perante 

a SPS. Para tanta é necessário demonstrarmos na tabela a baixo o 

prazo de vigência do CRP das municipalidades em análise: 

 

Tabela 05: Dados da vigência do CRP 

N. Município Data da vigência do CRP 

1 Araguaína Esteve vigente até 27/11/2017 

2 Paraíso do Tocantins Esteve vigente até 30/07/2018 

3 Dois Irmãos do Tocantins Estará vigente até 01/09/2018 

Fonte: Autores 
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Diante da tabela acima, verifica-se que apenas dois dos 

municípios em apreço estão sem o CRP vigente, estando, o 

primeiro dado a ausência de repasses e o segundo devido uma 

auditoria externa, o terceiro encontra-se regular. Outra fonte de 

custeio do RPPS são os valores decorrentes de compensação 

previdenciária. Assim vejam-se abaixo qual o valor que os 

municípios em tela terão para receber em 2018: 

 

Tabela 06: Valores de Compensação Previdenciária a receber 
N. Município Valor a receber em 2018 

1 Araguaína R$ 50.813.570,63 

2 Paraíso do Tocantins R$ 1.601.350,07 

3 Dois Irmãos do Tocantins R$ 466.899,25 

Fonte: Autores 

 
Na tabela acima estão demostrados os valores de 

compensação previdenciária para serem recebido em 2018, que 

foram calculados com base nas certidões de tempo de 

contribuição, na qual constam as contribuições dos servidores 

para o RGPS. Os tempos de contribuições foram devidamente 

averbação e utilizados para fins aposentadoria nos RPPS das 

municipalidades em comento. Devendo então, os processos já 

homologados pelo TCE-TO, serem submetidos ao crivo do regime 

de origem através do sistema de compensação – COMPREV.  

Na sequência, necessário é tecer sobre as propostas de 

novas alíquotas para o ano de 2018, uma vez que o objetivo das 

reavaliações atuariais é garantir o equilíbrio financeiro e atuarial 

do RPPS através de planos para a amortização do déficit atuarial. 

Quanto as alíquotas da parte do segurado não terão alteração, 

continuaram 11% em ambos os municípios, como também as 

alíquotas patronais do custo normal. Ocorre que a majoração da 
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alíquota de contribuição será para a alíquota suplementar, 

conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 07: Alíquotas a serem aplicadas em 2018 

N. Município Alíquota Patronal - Custo Suplementar 

2017 2018 

1 Araguaína 11% 12% 

2 Paraíso do Tocantins 0,60% 0,70% 

3 Dois Irmãos do 

Tocantins 

2,95% 3,35% 

Fonte: Autores 

 

Dos 03 municípios em apreço nenhum deles há a 

necessidade do fenômeno da segregação de massa, pois, as 

alíquotas patronais, normais e suplementares estão em uma 

porcentagem razoavelmente baixa, exceto o Município de 

Araguaína que está com 12% o custo suplementar, mesmo assim 

os valores recolhidos são suficientes para pagarem os benefícios 

dos servidores e a longo prazo reduzir o déficit atuarial do RPPS. 

CONCLUSÃO 

A questão central deste trabalho foi verificar se há 

viabilidade financeira e atuarial na criação e manutenção de 

regime próprio de previdência social pelos municípios do Estado 

do Tocantins. O RPPS, como já foi mencionado, passa por uma 

avaliação atuarial na sua criação objetivando verificar a 

quantidade mínima de servidores efetivos e definir as alíquotas 

para aplicar sobre a base de contribuição daqueles, formando, 

assim, a sua principal fonte de custeio. Posteriormente, é de 
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caráter obrigatório ao regime próprio de previdência passar por 

uma reavaliação anual, levando em consideração critérios que 

visam manter o equilíbrio financeiro e atuarial, por força da Lei 

Federal n. 9.717/98. 

Ao longo dos anos, o RPPS pode vir a enfrentar situações 

que podem contribuir para o aumento do déficit atuarial, dentre 

elas se destacam: não repasse das contribuições aos cofres 

previdenciários, má gestão dos recursos financeiros, vacância de 

cargos decorrentes de inativação, exoneração, óbitos e ausência de 

concursos públicos. Por outro lado, no presente trabalho, 

observaram-se também as causas que podem contribuir para a 

redução do déficit e para sanar as causas de inviabilidade 

financeira e atuarial, sendo: capacitação dos gestores, 

parcelamentos de débitos previdenciários, realização de novos 

concursos públicos, compensação previdenciária e, em último caso, 

a segregação de massa, dividindo a previdência pública em fundo 

financeiro e fundo previdenciário. Desta forma, ocorrendo à 

manutenção do RPPS. 

O presente trabalho cuidou da análise da realidade local de 

03 municípios do Estado do Tocantins na qual ao longo dos anos 

criaram o seu regime próprio previdenciário, sendo eles: 

Araguaína, Paraíso do Tocantins, e Dois Irmãos do Tocantins. Os 

dados utilizados são públicos, disponíveis no DRRA 2018 e DIPR 

2017 no site oficial da Secretária de Previdência Social, dentre os 

quais foram colhidos: as bases de contribuição, as alíquotas de 

contribuição, quantidade de servidores efetivos, inativos e 

pensionistas, rendimentos das aplicações, valores recebidos 

decorrentes de parcelamentos, valores a receber de compensação 

previdenciária, valores gastos com benefícios permanentes e 

temporários, com despesas administrativas, o valor déficit atuarial 

e o superávit financeiro. 

Diante da análise realizada nos municípios em apreço, 

observou-se que, levando em consideração a quantidade de 
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servidores efetivos, as alíquotas de contribuições e a sua 

regularização perante a SPS, que há sim viabilidade financeira e 

atuarial, tanto na criação quanto na manutenção de RPPS. Ocorre 

que, para que haja a viabilidade, seja no município de pequeno, 

médio ou grande porte, é necessária a manutenção do RPPS, na 

qual será definida através das reavaliações atuariais realizadas 

anualmente. Assim, sendo assegurado o direito constitucional do 

servidor público efetivo em ter seu regime próprio de previdência 

social e se beneficiar por ele, bem como os seus dependentes. 
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A EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOR 
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COMO REFORÇO 

PARA A EXECUÇÃO PELO FISCO DE TRIBUTOS 
PRESCRITOS SOB O ENFOQUE DA ANÁLISE 

COMPORTAMENTAL DO DIREITO 

Márcio Gonçalves Moreira100 

RESUMO 

O presente artigo inicialmente aborda as modalidades de 

lançamentos tributários e o ajuizamento de execuções de créditos 

tributários prescritos. Em seguida faz análise de contingências 

jurídicas: a ausência de punição dos agentes públicos e 

procuradores públicos pelo prejuízo do fisco quando há extinção 

da execução fiscal pela prescrição (custo processual e 

sucumbência) e risco-proveito da execução em relação à 

quantidade em que se questiona a prescrição, levando em 

consideração que a exigência de garantia do juízo como condição 

de procedibilidade dos embargos à execução fiscal se apresenta 

como um elemento punidor para o executado e incentivador para o 

fisco. 

PALAVRAS-CHAVE: LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. 

EXECUÇÃO. CRÉDITOS PRESCRITOS. 
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1. INTRODUÇÃO 

Escrever acerca do assunto sob este enfoque é um desafio, 

pois a doutrina não se ocupa, ou quase não dá atenção, a respeito 

da análise comportamental do Direito. 

A análise do direito sob a ótica comportamental é de grande 

relevância, pois a partir dela podemos perceber as contingências 

que rodeiam o Direito tanto na fase de elaboração da norma 

quanto na fase de aplicação. 

O Direito é, inegavelmente, um sistema de contingências 

sociais. Sob a ótica da abordagem behaviorista101 esse sistema de 

contingências sociais tem a finalidade de punir ou recompensar 

determinadas condutas. “O pressuposto subjacente a tal 

abordagem é que as contingências normalmente prevalentes nas 

situações reguladas pelo direito são tais que os destinatários das 

normas jurídicas tendem a se comportar de modo contrário aos 

fins nelas estabelecidos, a menos que sejam dissuadidos por 

punições ou encorajados por recompensas legalmente 

impostas”102. 

Disto isto, voltando ao tema em específico, é possível fazer 

a seguinte indagação: quais as contingências se atribuem ao Fisco 

pelo procedimento de executar créditos tributários já prescritos, 

mesmo ciente que tal situação é causa extintiva do tributo? 

As contingências responsáveis pelo comportamento em tela 

são basicamente: a) de uma banda, o reforço imediatamente 

financeiro consistente em obter recursos para os cofres públicos e 

satisfazer as despesas do Estado, e reforço aos procuradores em 

virtude que isso representa produtividade aliado ao fato que 

recebem sucumbência, e, mediatamente, cumprir a lei de 

                                                            
101 Behaviorismo, também conhecido como comportamentalismo, é uma área 
da psicologia que tem  o comportamento como objeto de estudo. 
102 AGUIAR, J. C. de. O direito como sistema de contingências sociais. Revista da 
Faculdade de Direito da UFG, volume 37, número 02, 2013, p. 164-193. 
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responsabilidade fiscal que proíbe a renúncia de receitas ou 

omissão na arrecadação, e a dificuldade de se estabelecer o termo 

inicial de prescrição em relação a alguns tipos de lançamento 

tributários. Tais situações representam o problema jurídico; b) de 

outra banda, se apresenta a dificuldade do contribuinte executado 

se defender porque a lei exige a garantia do juízo para oposição de 

embargos à execução fiscal. Tal situação decorre de uma regra 

jurídica. 

Neste caso, a situação se encaixa no modelo da rede 

jurídico-comportamental, pois temos o problema jurídico; a regra 

jurídica; e o comportamento jurídico, modelo sob o qual faremos a 

abordagem deste artigo, lembrado que não analisaremos os outros 

dois modelos, quais sejam, a regra de controle comportamental e 

contingências jurídicas de 2º grau. 

O direito é inegavelmente um sistema de contingências 

sociais, “cujo objetivo é punir ou recompensar determinadas 

condutas, consideradas pelos instituidores de normas jurídicas 

como sendo, respectivamente, prejudiciais ou benéficas à obtenção 

de fins socialmente desejáveis. O pressuposto subjacente a tal 

abordagem é que as contingências normalmente prevalentes nas 

situações reguladas pelo direito são tais que os destinatários das 

normas jurídicas tendem a se comportar de modo contrário aos 

fins nelas estabelecidos, a menos que sejam dissuadidos por 

punições ou encorajados por recompensas legalmente 

impostas”103. 

Segundo Skinner, “o direito é basicamente controle social 

do comportamento individual por meio de punições (SKINNER, 

1989). O mesmo autor observa também que o direito não é o único 

sistema social que se baseia no controle punitivo, havendo outros, 

                                                            
103AGUIAR, J. C. de. O direito como sistema de contingências sociais. Revista da 

Faculdade de Direito da UFG, volume 37, número 02, 2013, p. 164-193. 
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entre os quais ele destaca o controle religioso e o que ele chama de 

controle ético do grupo; ...”104. 

O presente artigo objetiva analisar estas contingências, e 

está modulado em três seções. Na Seção 1 discorre-se sobre as 

modalidades de lançamentos tributários e retratar a situação do 

ajuizamento de execuções de créditos tributários prescritos, 

levando em consideração a controvérsia doutrinária e jurídica 

quanto ao termo inicial de prescrição. 

Na Seção 2 aborda-se a análise das contingências jurídicas, 

quais sejam, a ausência de punição dos agentes públicos e 

procuradores públicos pelo prejuízo do Fisco quando há extinção 

da execução fiscal pela prescrição (custo processual e 

sucumbência); risco-proveito da execução em relação à quantidade 

em que se questiona a prescrição. 

E por último a Seção 3, na qual será abordada a dificuldade 

do contribuinte em se opor a uma execução fiscal, tendo em vista a 

exigência de garantia do juízo como condição de procedibilidade 

dos embargos à execução fiscal, o que se apresenta como um 

elemento reforçador para o fisco, e a contradição com o fato de que 

a sociedade não deseja que o fisco arrecade tributos prescritos. 

Ao final, então, serão feitas breves conclusões sobre o 

trabalho em epígrafe. 

2. DAS MODALIDADES DE LANÇAMENTOS 
TRIBUTÁRIOS E DO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES DE 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRESCRITOS 

2.1 Modalidades de lançamentos tributários 

Não é fácil, mas para entender o porquê da execução de 

créditos tributários prescritos, é necessário abordar as espécies de 

                                                            
104AGUIAR, J. C. de. Passos para uma abordagem evolucionária do direito. 
Artigo ministrado na disciplina análise comportamental do direito do curso de 
Mestrado em Direito na UCB – 2014/2. 
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lançamentos tributários, já que a depender da espécie há 

divergência jurisprudencial e doutrinária quanto ao termo inicial 

da prescrição. 

Assim que implementada no campo fático a situação 

definida em lei como hipótese de incidência tributária, nasce a 

obrigação tributária - que é um vínculo jurídico entre credor/fisco 

e devedor/contribuinte, tendo por objeto uma prestação em 

dinheiro nos moldes do art. 3º do CTN. 

É possível, então, afirmar que obrigação tributária nasce no 

exato momento da ocorrência do fato gerador. Tal premissa é 

controvertida, mas é importante que o leitor saiba, desde logo qual 

a linha seguida nesse estudo. 

Uma vez nascida a obrigação tributária, é necessário 

definir, com precisão, o montante do tributo a ser pago, além de 

individualizar o devedor, definir a data do pagamento, tudo de 

forma a conferir a essa obrigação tributária certeza (quanto à 

existência) e liquidez (quanto ao valor). Essa definição - do 

quantum e an debeatur – portanto, é feita pelo lançamento. 

Isso é necessário para que seja possível, caso não ocorra o 

pagamento voluntário, que contra o devedor seja feita, em 

momento futuro, a cobrança do tributo. 

O lançamento é o termo final da caducidade, pois uma vez 

ocorrido o lançamento, não há mais que se falar em transcurso de 

prazo decadencial, de modo que fica obstada, impedida a 

ocorrência da decadência. 

Mas seria o lançamento realmente o termo inicial da 

prescrição?. Pelo que diz o Código Tributário Nacional, no artigo 

173, caput, a resposta tem que ser negativa. Tal dispositivo prevê 

que o prazo de prescrição somente inicia a partir da constituição 

definitiva do crédito tributário, e não do lançamento. A rigor, 

somente quando o lançamento não é mais passível de discussão na 

esfera administrativa (seja porque não houve recurso ou porque 
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todos os recursos possíveis já foram julgados) é que se iniciaria o 

prazo prescricional, que é de cinco anos. 

Seria então correto afirmar que o fato de o prazo 

prescricional tributário somente correr a partir da constituição 

definitiva do crédito tributário implica na existência de um 

lançamento provisório e um lançamento definitivo?  Cremos que 

não. O lançamento é sempre definitivo, o que absolutamente não 

significa dizer que seja imutável. 

Existem em nosso ordenamento tributário três espécies de 

lançamento. 

i) Lançamento direto ou por ofício: O lançamento direto, de 

ofício ou ex officio, é a modalidade mais tradicional do direito 

brasileiro. Nela, o procedimento de lançamento é completamente 

feito pelo sujeito ativo (Fisco). Sua utilização é frequente 

em impostos lançados a partir de dados cadastrais, mas vem sendo 

substituído por outras formas de constituição. Também é usado 

em caso de declarações prestadas de forma irregular. Um exemplo 

de sua utilização é o IPTU. 

ii) Lançamento por declaração: O lançamento por 

declaração passa obrigatoriamente por três etapas: declaração à 

autoridade; lançamentos pela autoridade, e; notificação do 

contribuinte. Há atos tanto do sujeito passivo quanto do ativo, por 

isso, é também conhecido por lançamento misto. A retificação da 

declaração só poderá ser feita entre o seu lançamento pela 

autoridade e a notificação ao contribuinte. O lançamento por 

declaração é utilizado em impostos de transmissão. No 

Lançamento misto ou por declaração, o contribuinte deve declarar 

previamente sua intenção de realizar o negócio jurídico que gera a 

incidência do ITCMD ou do ITBI. Somente poderá ser realizado 

mediante o pagamento prévio do tributo. 

iii) Lançamento por homologação: O lançamento por 

homologação é a modalidade em que a constituição do crédito é 

feita sem prévio exame da autoridade. O sujeito passivo apura, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
http://pt.wikipedia.org/wiki/IPTU
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informa o valor do tributo e efetua o pagamento. Nos casos de 

lançamento por homologação, a lei exige o pagamento 

independentemente de qualquer ato prévio do sujeito ativo. O 

lançamento por homologação ocorre quando é confirmado, pelo 

sujeito ativo, de forma expressa (por ato formal e privativo do 

sujeito ativo) ou tácita (consistente no decurso do prazo legal para 

se efetuar a homologação expressa e havendo omissão do sujeito 

ativo em realizá-la), o pagamento efetuado pelo sujeito passivo.  

Ocorrido o fato gerador o sujeito passivo tem o dever legal 

de praticar as operações necessárias à apuração do valor da 

obrigação tributária, bem como o de recolher o montante apurado, 

independentemente da prática de qualquer ato pelo sujeito ativo, 

ressalvada a possibilidade deste aferir a regularidade do 

pagamento realizado. 

Tecnicamente, deveria haver a homologação pela 

autoridade administrativa, mas esta não é feita expressamente. 

Prevê o artigo 150 do Código Tributário Nacional que se a lei não 

fixar prazo para a homologação ele se dá em cinco anos a contar da 

ocorrência do fato. Se houver problema em alguma etapa do 

lançamento por homologação, a autoridade procederá a um 

lançamento direto. A utilização do lançamento por homologação é 

crescente, e podem ser considerados impostos com lançamentos 

por homologação o ICMS e o IPI. 

2.23 Ajuizamento de execuções de créditos tributários 
prescritos e a controvérsia doutrinária e jurídica 
quanto ao termo inicial de prescrição 

Viu-se na seção anterior as várias espécies de lançamento 

tributário. Tal análise é necessária para se estabelecer o termo 

inicial da prescrição dos tributos, ou seja, para verificar a partir de 

que momento se inicia a contagem do prazo prescricional da ação. 

A contagem do prazo decadencial e prescricional nos 

tributos sujeitos a lançamento por homologação é causa de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Montante
http://pt.wikipedia.org/wiki/ICMS
http://pt.wikipedia.org/wiki/IPI
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celeumas jurídicas. Essa divergência jurídica representa uma 

contribuição incentivadora para o fisco, por vezes, e não raro, 

propõe execuções fiscais de tributos já prescritos. 

O prazo para o Fisco realizar essa aferição é de cinco anos, 

dado pela redação do parágrafo 4º, do art. 150 do Código 

Tributário Nacional: 

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, 
será ele de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador; expirado esse 
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha 
pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o 
crédito, salvo se comprovada a ocorrência 
de dolo, fraude ou simulação. 

Referido prazo é decadencial. Então, é válido fazer uma 

distinção básica entre decadência e prescrição. A decadência 

ocorre quando o Poder Público deixa de constituir o crédito 

tributário. Prescrição opera quando o Poder Público deixa de 

cobrar judicialmente o crédito tributário já constituído. 

Embora o prazo de cinco anos seja comum para a aplicação 

de decadência ou prescrição, a determinação da data inicial de 

contagem do prazo suscita enormes dúvidas. Pela redação do 

artigo 174, do Código Tributário Nacional “A ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da 

sua constituição definitiva.” 

Então surge a dúvida, qual a data deve ser considerada para 

a “constituição definitiva” do crédito tributário? 

Será a data em que o contribuinte deve pagar o tributo por 

ele mesmo declarado? Será a data de notificação da Autoridade 

Fazendária? Será de cinco anos após o cômputo dos cinco anos de 

prazo decadencial? Quando há impugnação administrativa, qual 

data a considerar? E quando há o parcelamento da dívida? 
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O objetivo das indagações acima não é obtermos respostas, 

mas demonstrar que isso é um problema jurídico, e que constitui 

elemento reforçador para que o Fisco proponha execução fiscal de 

tributo mesmo prescrito. 

Nesse sentido colha-se julgado do Superior Tribunal de 

Justiça sobre o problema jurídico:  

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TRIBUTO SUJEITO 
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 
PRESCRIÇÃO. ARTIGO 4º DA LC 118/2005. 
RE nº 566.621/RS. REPERCUSSÃO GERAL. 
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. 
AÇÕES AJUIZADAS APÓS A VIGÊNCIA DA 
LC N. 118/2005. DIREITO 
INTERTEMPORAL. AÇÃO AJUIZADA EM 
DATA POSTERIOR. 

1. Os embargos de declaração são cabíveis 
quando a decisão padece de omissão, 
contradição ou obscuridade, consoante 
dispõe o art. 535 do CPC, bem como para 
sanar a ocorrência de erro material. 

2. Os embargos aclaratórios não se prestam 
a adaptar o entendimento do acórdão 
embargado à posterior mudança 
jurisprudencial. 

Excepciona-se essa regra na hipótese do 
julgamento de recursos submetidos ao rito 
do artigo 543-C do Código de Processo 
Civil, haja vista o escopo desses 
precedentes objetivos, concernentes à 
uniformização na interpretação da 
legislação federal. Nesse sentido: EDcl no 
AgRg no REsp 1.167.079/PE, Rel. Ministro 
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Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
DJe 4/3/2011; EDcl na AR 3.701/BA, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, 
DJe 4/5/2011; e EDcl nos EDcl nos EDcl nos 
EDcl no REsp 790.318/RS, Rel. Ministro 
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 
25/5/2010. 

3. Pelas mesmas razões, estende-se esse 
entendimento aos processos julgados sob o 
regime do artigo 543-B do Código de 
Processo Civil. 

4. O Supremo Tribunal Federal, ao 
reconhecer a repercussão geral da matéria 
no RE 566.621/RS, proclamou que o prazo 
prescricional de cinco anos, previsto na Lei 
Complementar n. 118/2005, somente se 
aplica às ações ajuizadas após 9.6.2005. 

5. Na espécie, a ação de repetição de 
indébito foi ajuizada em 13.1.2010, data 
posterior à vigência da LC n. 118/2005, 
sendo aplicável, portanto, o prazo 
prescricional de cinco anos. 

6. Embargos de declaração acolhidos, com 
efeitos modificativos, para reconhecer a 
prescrição das parcelas anteriores ao 
quinquênio do ajuizamento da ação. 

(EDcl no AgRg no AREsp 8.122/RS, Rel. 
Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 
27/09/2011, DJe 30/09/2011). 

Então, verifica-se que a controvérsia doutrinária e jurídica 

é um elemento que suscita no Fisco o comportamento reforçador 

para o ajuizamento de ações de execução de tributos já prescritos. 
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3. DA ANÁLISE DAS CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS: A 
AUSÊNCIA DE PUNIÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS E 
PROCURADORES PÚBLICOS PELO PREJUÍZO DO FISCO 
QUANDO HÁ EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA 
PRESCRIÇÃO (CUSTO PROCESSUAL E SUCUMBÊNCIA) E 
RISCO-PROVEITO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À 
QUANTIDADE EM QUE SE QUESTIONA A PRESCRIÇÃO 

Aliado ao elemento reforçador visto na seção precedente, 

temos ainda outros elementos reforçados que motivam o Fisco na 

propositura de ações para cobrança de créditos prescritos: a 

ausência de punição dos agentes públicos e procuradores públicos 

pelo prejuízo do fisco quando há extinção da execução fiscal pela 

prescrição (custo processual e sucumbência) e risco-proveito da 

execução em relação à quantidade em que se questiona a 

prescrição. 

O professor Ivo Gigo105 ao tratar Insegurança Jurídica e 

Sobreutilização do Judiciário pontua que: 

Na tradição juseconômica (e.g. Landes, 
1971; Gould, 1973; Posner, 1973; Landes & 
Posner, 1976), a premissa inicial é de que a 
parte que escolhe litigar realiza uma 
escolha racional. Uma ação judicial, para a 
parte litigante, seja ela autora ou ré, é uma 
decisão racional na qual são ponderados os 
custos e os benefícios esperados de se usar 
esse mecanismo social de resolução de 
conflito. Com ou sem a participação de 
advogados (como nos juizados especiais), 
ainda que intuitivamente, as partes tentam 
estimar a probabilidade de sucesso, bem 

                                                            
105A Tragédia do Judiciário: subinvestimento em capital jurídico e 
sobreutilização do Judiciário. Disponível em 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1055&context=ivo_teixeir
a_gico_junior. Acesso em 09.10.2014 
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como os custos associados à realização de 
um acordo ou continuar litigando. Ambas 
as partes sabem que incorrem em uma 
margem de erro nessa estimativa. 

Em 2013, dos 67 milhões de processos pendentes de 

julgamento, 36,3 milhões eram de execução. E desses, 30 milhões 

eram de execução de títulos fiscais. Ou seja, se 40% das ações 

pendentes de julgamento do país estão em fase de execução, 82% 

delas resultam da ação do Estado para cobrar dívidas106. 

Então, tais situações mostram que existem elementos 

reforçadores ao Fisco, juntamente com o fato da ausência de 

punições. 

Não existe no ordenamento jurídico brasileiro punições aos 

procuradores públicos pelo fato do ajuizamento de ações 

prescritas, pois o entendimento prevalecente é que isso representa 

o direito de petição previsto na Constituição Federal, mesmo que 

isso cause um dano ao erário, uma vez o ajuizamento de execução 

prescrita representa um prejuízo, tendo em vista que o Fisco é 

condenado, não raras vezes, no custo do processo e em honorários 

de sucumbência. 

Então, entende-se que a ausência de punição dos 

procuradores públicos pelo ajuizamento de execução de crédito 

tributário manifestamente prescrito caracteriza como um 

elemento reforçador. 

O TCU - Tribunal de Contas da União no julgamento 

realizado no dia 06/08/2014, no TC 011.119-2009-0, afastou a 

responsabilização de dois Procuradores de Estado pareceristas e 

arquivou a representação de contas. 

Marcello Terto, presidente da Anape, pontou que “embora o 

TCU tenha registrado a linha dos seus precedentes sobre a 

                                                            
106 CANÁRIO, Pedro. Execução Fiscal é maior vilã do congestionamento na 
Justiça, mostra CNJ. http://www.conjur.com.br/2014-set-23/execucoes-fiscais-
respondem-terco-processos-pais. Acesso em 11.10.2014. 

http://www.conjur.com.br/2014-set-23/execucoes-fiscais-respondem-terco-processos-pais#author
http://www.conjur.com.br/2014-set-23/execucoes-fiscais-respondem-terco-processos-pais
http://www.conjur.com.br/2014-set-23/execucoes-fiscais-respondem-terco-processos-pais
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responsabilização de advogados pareceristas, essa decisão 

representa uma avanço, na medida em que separa a 

responsabilidade de outras áreas técnicas da gestão pública da 

função constitucional de advocacia pública desempenhada pelos 

Procuradores dos estados e do DF. O novo precedente faz questão 

de enfatizar que os setores de auditoria de controle externo devem 

tomar o cuidado de não ampliar indevidamente o campo de 

responsabilização de pareceristas, sob pena de comprometer a 

inviolabilidade profissional dos advogados públicos. Embora não 

superado o enfrentamento do subjetivo erro grosseiro, 

vislumbramos sim avanço na defesa das nossas prerrogativas, que 

contou também com o peso do apoio do Conselho Federal da 

OAB.”107 

Acerca do tema, a Comissão da Advocacia Pública do 

Conselho Federal da OAB editou a Súmula 6: “Os Advogados 

Públicos são invioláveis no exercício da função, não sendo 

passíveis de responsabilização por suas opiniões técnicas, 

ressalvada a hipótese de dolo ou fraude.” 

Além disso, há outro elemento reforçador que é a 

possibilidade dos procuradores receberem sucumbência em 

virtude dessas execuções, pois em muitos casos o executado não 

tem condições de se defender, e às vezes o custo da defesa é maior 

que o valor executado. E quando isso ocorre, mesmo estando o 

crédito prescrito, o executado efetua o pagamento, o que 

representa um reforço para atitude dos procuradores públicos e 

do próprio Fisco. 

Tal situação representa o chamado “risco-proveito”, pois no 

caso de reconhecimento da prescrição os procuradores públicos 

nada terão a perder, embora tenha o custo processual para o Fisco, 

ao passo que se receberem o crédito ambos terão proveito: o Fisco 

e os procuradores públicos. 

                                                            
107 http://anape.org.br/site/tcu-arquiva-representacao-procuradores. Acesso em 
12. 10.2014. 

http://anape.org.br/site/tcu-arquiva-representacao-procuradores/
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Aliado a este fato há também o interesse por parte dos 

gestores em sempre arrecadar mais receitas no intuito que possam 

ter mais dinheiro para fazer face aos serviços públicos e obras 

públicas, o que trará dividendos eleitorais aos chefes do executivo 

dos diversos entes políticos. 

4. A EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO COMO 
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO FISCAL SE APRESENTA COMO UM 
ELEMENTO PUNIDOR PARA O EXECUTADO E 
INCENTIVADOR PARA O FISCO 

A Constituição Federal estabelece o direito de petição e 

acesso ao judiciário, respectivamente, em seu art. 5º, incisos XXXV 

e LV, pois estatui que a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça de direito e aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes. 

Inobstante isso, o art. 16, § 1º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) 

dispõe que “não são admissíveis embargos do executado antes de 

garantida a execução”. 

Ora, referida exigência não pode mais ser aplicada depois 

da Constituição Federal de 1988, intitulada de “Constituição 

Cidadã” porque impõe barreira para o executado acessar o 

judiciário. 

Até mesmo o legislador reformista do Código de Processo 

Civil alterou a sistemática e não mais se exige a garantia do juízo 

para embargar execução, consoante se depreende do art. 736 do 

Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 

11.382/2006. 

Verifica-se, portanto, que se o exequente não for a Fazenda 

Pública a garantia do juízo é prescindível, ao passo que se for a 
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Fazenda é imprescindível, pois é condição necessária para o 

ajuizamento dos embargos. 

Disso extrai-se que há desrespeito ao princípio 

constitucional da isonomia, já que a Fazenda Pública tem uma 

prerrogativa diferente dos demais exequentes. Nem se diga que 

prevalece o interesse público sobre o privado. Em se tratando de 

garantias processuais a Fazenda Pública deve estar no mesmo 

plano dos cidadãos, sob pena estrangulamento do direito de um 

sob o pífio argumento de interesse da coletividade. 

Portanto, o Estado garantiu o amplo acesso ao judiciário, 

mas quando este acesso é contra si ele é restringido, condicionado, 

o que, a nosso sentir, viola a Constituição Federal. 

Tal exigência vai de encontro ao preceituado pela onda 

renovatória do processo civil de acesso à justiça. É inegável que a 

exigência de garantir a execução é um empecilho para o 

contribuinte ter acesso ao judiciário. 

Na realidade, a exigência de garantia representa uma 

punição para o comportamento de embargar a execução. Isso 

acaba permitindo, de forma indireta, o aumento do 

comportamento do Fisco de ajuizar execuções de títulos prescritos. 

Assim, como o embargo é menos provável (já que é punido com a 

exigência de segurança do juízo), o comportamento do Fisco é 

menos punido, permitindo que o reforço (mais arrecadação e mais 

sucumbência) atue de forma predominante, governando então a 

frequência com que o comportamento ocorre. 

Sabe-se que o surgimento do Estado veio da necessidade de 

criação de um Ente para gerir os interesses da coletividade. No tipo 

de governo republicano pressupõe a igualdade formal entre as 

pessoas. 
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“Portanto, numa República, todos os cidadãos têm a mesma 

dignidade social e são iguais perante a lei, sem distinção de 

condições sociais e pessoais”108. 

O mestre Geraldo Ataliba109 bem colocou o conceito de 

República: 

Não teria sentido que os cidadãos se 
reunissem em república, erigissem um 
estado, outorgassem a si mesmos uma 
constituição, em termos republicanos, para 
consagrar instituições que tolerassem ou 
permitissem, seja de modo direto, seja 
indireto, a violação da igualdade 
fundamental, que foi o próprio postulado 
básico, condicional, da ereção do regime. 
Que dessem ao estado – que criaram em 
rigorosa isonomia cidadã – poderes para 
serem usados criando privilégios, 
engendrando desigualações, favorecendo 
pessoas, ou atuando em detrimento de 
quem quer que seja. A res publica é de 
todos e para todos. Os poderes que de 
todos recebe devem traduzir-se em 
benefícios e encargos iguais para todos os 
cidadãos. De nada valeria a legalidade, se 
não fosse marcada pela igualdade. 

“A vida em sociedade requer algum grau de coordenação 

entre as pessoas. Nas sociedades modernas essa coordenação é 

realizada, em parte, pelo Estado que, no desempenho desse papel, 

provê inúmeros bens e serviços, como estradas, sinalização, 

segurança nacional, saúde pública, educação pública, adjudicação, 

etc. Os bens e serviços providos pelo Estado podem ser públicos ou 

                                                            
108 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 29 ed. 
Malheiros: São Paulo, 2013. 
109 Instituições de direito público e república. São Paulo: 1984. Ed. 
Mimeografada. 
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privados, no sentido econômico, mas independentemente disso, 

todos geram custos que precisam ser pagos. O papel principal da 

tributação é justamente angariar os recursos necessários para 

financiar a atividade estatal e os bens e serviços prestados. Esses 

bens e serviços podem beneficiar a comunidade em geral ou a um 

grupo específico, mas a lógica é a mesma. Como o Estado enquanto 

tal não gera riqueza, esses recursos precisam ser extraídos de 

alguma forma das famílias e das empresas (sociedade civil)110”. 

É possível afirmar que a exigência, do Poder Judiciário 

Brasileiro, de garantia do juízo para opor embargos à execução 

fiscal, após o advento da atual Constituição Federal não foi 

recepcionada, ou melhor, foi revogada em virtude das novas 

disposições constitucionais. 

Nesse aspecto, entende-se que se aplica a teoria da 

recepção, já que a nova ordem constitucional brasileira rompeu os 

obstáculos que existiam no caminho do acesso ao judiciário. 

Ora, é inimaginável amplo direito de defesa se existe norma 

exigindo da parte o depósito da quantia discutida para que esse 

direito seja exercido. A norma não pode criar fator de discrimen 

fundado na capacidade econômica do jurisdicionado. 

Eventual norma que assim proceder vai de encontro à atual 

ordem constitucional porque esta permite o amplo acesso ao 

judiciário sem qualquer exigência de capacitação econômica ou 

condição de depositar algum valor pecuniário, pois cremos que 

essa norma é de eficácia plena. 

O cotidiano forense nos mostra o quão é difícil exercer o 

contraditório e a ampla defesa contra a Fazenda Pública, 

especialmente quando se trata de execução fiscal. 

                                                            
110 Gico Jr., Ivo T. ; VALADAO, Marco Aurélio P.; PLUTARCO, Hugo M. O Custo 
Social das Obrigações Tributárias Acessórias. Economic Analysis of Law 
Review, v. 3, p. 338-353, 2012. 

http://lattes.cnpq.br/3748040229048548
http://lattes.cnpq.br/1317261531523404
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Ao discorrer sobre essa questão Fredie Didier Jr.111 assim 

leciona: 

O art. 736 do CPC, na atual redação que 
ostenta, dispensa a prévia garantia do juízo 
para o ajuizamento de embargos à 
execução. Questiona-se se tal regra é 
aplicável a execução fiscal. Tem sido 
comum, no particular, a afirmativa de que a 
lei geral não atinge a lei especial, de sorte 
que, na execução fiscal, continuaria a ser 
necessária a garantia do juízo, exatamente 
porque o § 1º do art. 16 da lei n. 6.830/80 
não foi modificado, alterado, nem revogado. 

Antes de responder a indagação, impõe-se 
fazer breve digressão para lembrar que, 
contrariamente ao CPC/1939, o atual CPC 
em sua estrutura originária, unificou as 
execuções. Independentemente de estar 
fundada em título judicial, ou em título 
extrajudicial, a execução submetia-se ao 
mesmo procedimento: o executado era 
citado para, em vinte e quatro horas, pagar 
ou nomear bens à penhora, daí se seguindo 
as medidas executivas destinadas à 
expropriação, com prioridade para a 
arrematação em hasta pública. A esse 
procedimento também se submetia a 
execução fiscal. Em todas as execuções - aí 
incluída a fiscal – a defesa do executado era 
feita por embargos, que dependia de 
garantia do juízo. 

Tal unidade restou desfeita com o advento 
da lei n. 6.830/80, que passou a dispor 
sobre a execução fiscal. O legislador 

                                                            
111 Curso de Direito Processual Civil. 5. ed. rev. atual. e ampl. v. 5. Salvador: 
JusPodivm, 2013. 
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entendeu ser necessário haver uma 
disciplina própria para a cobrança da 
Dívida Ativa do Poder Público, conferindo-
lhe algumas garantias ou benefícios não 
presentes na execução civil, regulada no 
CPC. (...) 

É possível afirmarmos que a redação § 1º do art. 16 da lei 

n.º 6.830/80 não foi recepcionada pela atual Constituição Federal 

porque seu vetusto texto não encontra guarida na atual ordem 

constitucional. Imperioso ressaltarmos que até mesmo o 

ordenamento processual sofreu alterações para abolir a exigência 

de garantia do juízo em qualquer execução. 

Nesse sentido, ensina Fredie Didier Jr.112: 

A exigência de prévia garantia do juízo para 
oposição dos embargos à execução – feita 
no § 1º do art. 16 da Lei n. 6.830/80 – não 
decorre, contudo, de detalhes, vicissitudes 
ou particularidades na relação entre o 
contribuinte e a Fazenda Pública. Quando 
da edição da Lei n. 6.830/80, essa era uma 
regra geral aplicável a qualquer execução. 
(...) A Lei n. 6.830/80 cuidou, nesse ponto, 
de copiar, reproduzir, seguir a regra geral; a 
segurança prévia do juízo como exigência 
para o ajuizamento dos embargos era uma 
regra geral, e não uma regra que decorresse 
da peculiar relação havida entre o 
particular e a Fazenda Pública. (...) 

À evidência, não se trata de regra especial 
criada pela legislação em atenção às 
peculiaridades da relação de direito 
material, mas de mera repetição, na lei 
especial, de regra geral antes prevista no 

                                                            
112 Curso de Direito Processual Civil. 5. ed. rev. atual. e ampl. v. 5. Salvador: 
JusPodivm, 2013. 
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CPC. Não incide, portanto, o princípio de 
que a regra geral posterior não derroga a 
especial anterior. 

Atualmente, revogada essa exigência geral, 
não há mais garantia do juízo para a 
oposição dos embargos, devendo deixar de 
ser feita tal existência também na execução 
fiscal. Aqui, não se trata de norma geral 
atingindo norma especial, mas de norma 
geral atingindo norma geral. A norma não é 
especial por estar inserida num diploma 
legislativo extravagante ou específico, mas 
por retratar uma situação peculiar ou por 
estar inserida num regime jurídico próprio. 

Não se deve, portanto, exigir mais a 
garantia do juízo para a apresentação dos 
embargos à execução fiscal – de resto, como 
visto no capítulo sobre as defesas do 
executado, a dispensa de prévia garantia 
para o oferecimento da defesa pelo 
executado é providência que favorece o 
credor, impondo assim, a sua aplicação 
também à execução fiscal. 

Não é mais concebível que o Estado desrespeite os 

princípios constitucionais criados e direcionados aos cidadãos. 

Antes de tudo, o principio da isonomia é também voltado para o 

Estado, de forma que não pode ter privilégios em detrimento do 

povo. 

O emérito professor Celso Antônio Bandeira de Melo113 

com maestria leciona: 

1. Rezam as constituições – e a brasileira 
estabelece no art. 5.º, caput – que todos são 

                                                            
113MELO, Celso Antonio Bandeira de,. Conteúdo jurídico do principio 

da igualdade. 3 ed. 10ª tir. Malheiros: São Paulo, 2002. 
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iguais perante a lei. Entende-se, em 
concorde unanimidade, que o alcance do 
princípio não se restringe a nivelar os 
cidadãos diante da norma legal posta, mas 
que a própria lei não pode ser editada em 
desconformidade com a isonomia. 

2. O preceito magno da igualdade, como já 
tem sido assinalado, é norma voltada quer 
para o aplicador quer para o próprio 
legislador. (...) 

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou 
perseguições, mas instrumento regulador 
da vida social que necessita tratar 
equitativamente todos os cidadãos. Este é o 
conteúdo político-ideológico absorvido 
pelo princípio da isonomia e juridicizado 
pelos textos constitucionais em geral, ou de 
todo modo assimilado pelos sistemas 
normativos vigentes. 

Em suma: dúvida não padece que, ao se 
cumprir uma lei, todos os abrangidos por 
ela hão de receber tratamento parificado, 
sedo certo, ainda, que ao próprio ditame 
legal é interdito deferir disciplinas diversas 
para situações equivalentes. 

O mestre Nelson Nery Júnior114, ao tratar do devido 

processo legal em sentido processual, nos ensina: 

Especificamente quanto ao processo civil, já 
se afirmou ser manifestação do due process 
of law: a) a igualdade das partes; b) 
garantia do jus actionis; c) respeito ao 
direito de defesa; d) contraditório. 

                                                            
114JUNIOR, Nelson Nery. Princípios do Processo Civil na Constituição 

Federal. 8. Ed. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2004, p. 70. 
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Resumindo o que foi dito sobre esse 
importante princípio, verifica-se que a 
cláusula procedural due process of law nada 
mais é do que a possibilidade efetiva de a 
parte ter acesso à justiça, deduzindo 
pretensão e defendendo-se do modo mais 
amplo possível, isto é, de ter his day in 
Court, na denominação genérica da 
Suprema Corte dos Estados Unidos. 

Na mesma obra Nelson Nery Júnior115 ao discorrer sobre o 

conteúdo do princípio do acesso à justiça assenta: 

Embora o destinatário principal desta 
norma seja o legislador, o comando 
constitucional atinge a todos 
indistintamente, vale dizer, não pode o 
legislador e ninguém mais impedir que o 
jurisdicionado vá a juízo deduzir pretensão. 

As regras processuais criadas para o Estado a ele também 

devem ser aplicadas, razão pela qual entendemos não ser mais 

aplicável a exigência de garantia do juízo para oposição dos 

embargos à execução. 

O tema ganha mais relevo após o advento da súmula 

número 373 do Superior Tribunal de Justiça e da súmula 

vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos, 

respectivamente: 

É ilegítima a exigência de depósito prévio 
para admissibilidade de recurso 
administrativo. 

                                                            
115 JUNIOR, Nelson Nery. Princípios do Processo Civil na Constituição 

Federal. 8. Ed. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2004, p. 70. p. 

130 
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É inconstitucional a exigência de depósito 
ou arrolamento prévios de dinheiro ou 
bens para admissibilidade de recurso 
administrativo. 

O ministro do STF Dias Toffoli, ao relatar a proposta de 

súmula vinculante 21, assentou: 

Essa súmula mostra o caráter 
extremamente pedagógico, para o Estado 
brasileiro e para a administração pública, 
da utilidade da súmula vinculante contra a 
administração pública; grande relevo, pois 
alcança a defesa da cidadania e da 
Constituição, que busca garantir o exercício 
do recurso, independentemente da 
necessidade de depósito prévio. 

Percebe-se que na esfera administrativa não é mais 

admissível a exigência de depósito prévio para interposição de 

recurso administrativo. Ora, com mais razão a regra deve ser 

aplicada ao processo judicial. 

Alterações no Código de Processo Civil, anteriores à edição 

dos verbetes anteriormente colacionados, mas não antecedentes à 

discussão que conduziu à edição dos mesmos, terminaram por 

colocar mais tempero no debate. Ressalto a nova redação dada ao 

art. 736 do CPC pela lei 11.382/06, que trouxe relevantes 

modificações no processo executivo. 

A redação anterior do artigo 737 do CPC dispunha que os 

embargos do devedor somente eram admissíveis depois de seguro 

o Juízo. Entretanto, a nova redação do artigo 736 estabelece que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, o executado 

poderá opor-se à execução por meio de embargos. 
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Leonardo José Carneiro da Cunha116 assenta que a 

“exigência de prévia garantia do juízo para oposição dos embargos à 

execução – feita no parágrafo 1º do art. 16 da Lei nº 6.830/80 – não 

decorre, contudo, de detalhes, vicissitudes ou particularidades na 

relação entre o contribuinte e a Fazenda Pública”. Implica dizer que 

não tem relação com eventual prioridade na cobrança dos créditos 

públicos, e muito menos privilégios que decorram do interesse 

público. Para o ilustre advogado “quando da edição da LEF, essa era 

uma regra geral, aplicável a qualquer execução (...) que a Lei 

6.830/80 copiou, reproduziu, seguiu a lei geral”. 

A jurisprudência mais recente acentua pelo cabimento dos 

embargos independentemente de garantia da dívida fiscal: 

Agravo de instrumento. Execução fiscal. 
Embargos. Garantia do juízo. A nova 
redação do art. 736 do CPC estabelece, de 
forma expressa, que o executado, 
independentemente de penhora, depósito 
ou caução, pode se opor à execução por 
meio de embargos. Recurso provido. 
(Agravo de Instrumento Nº 70028951457, 
Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino 
Robles Ribeiro, Julgado em 09/03/2009). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
TRIBUTÁRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À 
EXECUÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO. 
POSSIBILIDADE. CURADOR ESPECIAL. 
FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA. 
CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. Tendo 
sido a executada citada por edital, mostra-
se possível a oposição dos embargos pelo 
curador especial nomeado, sendo 
desnecessária a garantia do juízo, 

                                                            
116 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 8 ed. São 
Paulo: Dialética, 2010. 
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respeitando-se os princípios da ampla 
defesa e do contraditório através do devido 
processo legal - art. 5º LIV e LV da 
Constituição da República. Tal 
possibilidade é uma flexibilização da 
norma, diante das circunstâncias 
excepcionais ocorrentes. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PROVIDO. (...) Desde o 
advento do art. 739-A, do CPC, acrescido 
pela Lei 11.382/06, aplicável às execuções 
fiscais por força do art. 1º da LEF, ficou 
alterado substancialmente o tema relativo 
aos embargos, à segurança do juízo e a 
suspensão da execução, razão por que, 
agora, não há mais necessidade de se fazer 
toda aquela argumentação para fins de, em 
caráter excepcional, admitir embargos 
independentemente de o juízo estar seguro, 
pois existem embargos sem penhora. 
(Agravo de Instrumento Nº 70024880064, 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 
Julgado em 10/09/2008). 

Destarte, é possível afirmar que o comando normativo 

concernente na exigência da garantia do juízo como condição 

necessária para o executado opor embargos à execução fiscal 

afronta a atual Constituição Federal. 

A despeito da construção desta teoria, qual seja, que a 

exigência de garantia do juízo para opor embargos à execução 

fiscal representa uma agressão à Constituição Federal, 

infelizmente ainda não é aceita pelo Judiciário, o que leva cada vez 

mais o Fisco a promover execuções de créditos prescritos, situação 

que caracteriza uma elemento reforçador para tal atitude. 

Desde logo rechaçamos o argumento que o juiz conhece da 

prescrição de oficio. De fato pode, mas nem sempre reconhece, 

pois na maioria dos das execuções dos Municípios brasileiros o juiz 
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profere um despacho padrão e determina a citação do executado 

sem qualquer análise prévia, ao argumento da presunção de 

legitimidade do crédito fiscal. 

Desse modo, o executado é citado para pagar ou opor 

embargos. Ocorre que para opor embargos deve garantir o juízo e 

ainda ter que contratar um advogado para tanto. Então, na maioria 

dos casos, como os débitos são pequenos, o executado prefere 

pagar a embargar. 

Essa situação, então, da qual os Municípios têm ciência, é 

um elemento reforçador para o ajuizamento de execuções fiscais 

mesmo de créditos prescritos. 

Então, percebe-se que o comportamento do Fisco e 

motivado por uma norma jurídica não permissiva, mas que impede 

o amplo direito de defesa do executado, aliado ao fato que isso 

representará mais receitas aos cofres públicos. 

5. CONCLUSÃO 

O presente artigo se propôs a fazer a análise do direito sob 

a ótica comportamental, pois a partir dela podemos perceber as 

contingências que rodeiam o direito tanto na fase de elaboração da 

norma quanto na fase de aplicação. 

O cerne da questão foi analisar quais as contingências se 

atribuem ao Fisco pela conduta de executar créditos tributários já 

prescritos, mesmo ciente que tal situação é causa extintiva do 

tributo. 

Verificou que as contingências responsáveis pelo 

comportamento em tela, sob a nossa ótica, são basicamente o 

reforço imediatamente financeiro consistente em obter recursos 

para os cofres públicos e satisfazer as despesas do Estado, e 

reforço aos procuradores em virtude que isso representa 

produtividade aliado ao fato que recebem sucumbência, e 

mediatamente cumprir a lei de responsabilidade fiscal que proíbe 

a renúncia de receitas ou omissão na arrecadação, e a dificuldade 
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de se estabelecer o termo inicial de prescrição em relação a alguns 

tipos de lançamento tributários, bem como a dificuldade do 

contribuinte executado se defender porque a lei exige a garantia do 

juízo para oposição de embargos à execução fiscal. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000)117 impõe ao administrador público o 

dever de arrecadar os tributos, como requisito de 

responsabilidade na gestão fiscal. Ocorre que no afã de cumprir 

este dever os gestores executam créditos mesmos prescritos para 

não sofrerem punição dos órgãos de controle. 

Então, pode-se dizer que a divergência doutrinária e 

jurisprudencial quanto ao termo inicial dos tributos lançados por 

homologação é um problema jurídico que reforça a conduta do 

Fisco no ajuizamento de execuções fiscais de tributos prescritos. 

Verifica-se que o direito é um sistema de contingências 

sociais, e segundo o modelo analítico-comportamental de Skinner, 

o comportamento do indivíduo, em um dado contexto, é resultado 

das consequências (reforçadoras ou punitivas) recorrentemente 

contingentes à ocorrência deste comportamento naquele contexto. 

Esse sistema de contingências sociais tem por finalidade 

punir e recompensar determinadas condutas, uma vez que os 

destinatários das normas jurídicas tenderão a se comportar de 

modo contrário ao interesse da sociedade, caso não sejam 

dissuadidos por meio de punições ou encorajados a contribuir por 

meio de recompensas. 

Por vezes, a ausência de punição de uma conduta pode 

representar um elemento reforçador de sua prática. 

Percebe-se que a ausência de punição dos agentes públicos 

e procuradores públicos pelo prejuízo do Fisco quando há extinção 

                                                            
117  Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 

fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da 

competência constitucional do ente da Federação. 



 

185 

da execução fiscal pela prescrição (custo processual e 

sucumbência) aliado ao risco-proveito da execução em relação à 

quantidade em que se questiona a prescrição são elementos 

reforçadores da conduta. 
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A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PROSPECTIVA NO 
DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COMO 

INSTRUMENTO DE CONTROLE PREVENTIVO. 
ANÁLISE CRÍTICA. 

Gabriel Habib118  

RESUMO 

A investigação criminal é a formação do conhecimento 

acerca de um crime praticado, para que se possam reunir 

elementos de prova que deem suporte à investigação criminal, por 

meio da reconstrução histórica de um fato pré-existente, baseada e 

desenvolvida em raciocínio dedutivo. O modelo de investigação 

prospectiva utilizado para investigar o delito de associação 

criminosa não tem como objetivo a reconstituição histórica do fato 

delituoso, e sim a atividade presente e a antevisão do futuro, 

sendo, portanto, ilegítimo. 

Palavras-chave: Investigação criminal. Reconstrução. Fatos 

futuros. Ilegitimidade. 

É consabido que o objetivo da investigação criminal é a 

formação do conhecimento acerca de um crime praticado, para que 

se possam reunir elementos de prova que deem suporte à 

                                                            
118 Mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, Portugal. Pós-graduado em Direito Penal Econômico pelo 
Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra. Professor da pós-graduação da FGV – Fundação Getúlio 
Vargas. Professor da pós-graduação da PUC-RJ. Professor da pós-graduação do 
IBMEC. Professor da EMERJ – Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. 
Professor da ESMAFE - Escola da Magistratura Federal do Paraná. Professor da 
FESUDEPERJ – Fundação Escola da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 
Professor da FESMP/MG – Fundação Escola Superior do Ministério Público de 
Minas Gerais. Professor do CERS. Professor do Curso Forum. Professor do 
Supremo Concursos. Defensor Público Federal. 
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investigação criminal. A partir de um fato criminoso praticado, dá-

se início a uma série de atos estatais investigatórios levados a 

efeito pela autoridade encarregada da persecução penal para que 

se chegue à conclusão acerca da materialidade e da autoria do 

delito praticado. A persecução penal tem como finalidade a 

intervenção estatal para a obtenção de certeza, positiva ou 

negativa, do fundamento da pretensão punitiva derivada de um 

delito, um fato concreto, e destinado à aplicação de suas 

consequências jurídicas119. Trata-se de uma reconstrução histórica 

de um fato pré-existente, baseada e desenvolvida em raciocínio 

dedutivo, a partir de elementos pré-existentes no local onde o 

delito foi praticado, que formam o conjunto de vestígios deixados 

pela prática da infração penal, partindo-se do universal para o 

particular. 

O modelo de investigação prospectiva, utilizado para 

investigar o delito de associação criminosa, não tem como objetivo 

a reconstituição histórica do fato delituoso, e sim a atividade 

presente e a antevisão do futuro. De forte pendor preventivo, a 

investigação prospectiva permite o conhecimento sobre uma 

realidade “que não constitui um passado estático que se pretende 

fixar ou reproduzir no tempo, mas sim uma realidade dinâmica e 

contemporânea, uma atividade em curso que se pretende 

interromper e neutralizar”120  

Não obstante haja argumentos relevantes para a defesa 

desse modelo investigativo, percebe-se que ele causa uma inversão 

no modelo tradicional de investigação, a gerar exatamente a 

inversão de papéis, ou seja, ao invés de a investigação criminal ser 

feita a partir da prática de um delito com a finalidade de colheita 

de elementos nos quais se fundará a acusação, a investigação serve 

                                                            
119 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, vol. I. São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 29. 
120 BRAZ, José. Investigação criminal. A organização, o método e a prova. Os 

desafios da nova criminalidade, 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2010, p. 337. 
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de meio para a obtenção de informações sobre delitos que serão 

praticados no futuro. Troca-se a atividade investigatória 

retrospectiva pela prospectiva.  

Sustenta-se que a simples associação de pessoas já 

apresenta um perigo suficientemente grave para conturbar a paz 

pública e que o encontro das vontades individuais dos 

participantes dá origem a uma “realidade autônoma, diferente e 

superior às vontades e interesses dos singulares membros” e 

resulta em um “centro autônomo de imputação fática das ações 

prosseguidas ou a prosseguir em nome e no interesse do 

conjunto”121, tendo em vista que a associação criminosa é uma 

fonte de perigo incrementado, uma vez que a ela desenvolve uma 

dinâmica autônoma, que tem o condão de, por um lado, reduzir as 

barreiras inibitórias individuais e, por outro, reduzir de modo 

decisivo as dificuldades técnicas para a prática de crimes122. 

Entretanto, se é verdade que o tipo penal de associação 

criminosa traz como especial fim de agir a finalidade de cometer 

delitos, também é verdade que a investigação criminal que é feita 

sob esse delito tende a evitar a prática desses delitos futuros. Em 

outras palavras, a investigação criminal destina-se a interromper a 

associação criminosa, com a neutralização dos agentes, para evitar 

que venham a praticar outros delitos. 

Deve ser questionado se esse modelo de investigação 

prospectiva é compatível com os princípios e dogmas do Direito 

Penal e se o delito de associação criminosa constitui um 

permissivo para a sua implementação, com visão prospectiva, 

                                                            
121    DIAS, Jorge de Figueiredo. Comentário Conimbricense ao Código Penal. Parte 
Especial II, artigos 202º a 307º, dirigido por Figueiredo Dias. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1999, pp. 1161-1162. 
122  RUDOLPHI, Hans-Joachim. Verteidigerhandlen als Unterstützung einer 
Kriminellen oder terroristischen Vereinigung i. S. der §§ 129 und 129a StGB. Hans-
Joachim Rudolphi, in Festschrift für Hans-Jürgen Bruns zum 70. Geburtstag. 
Herausgegeben von Wolfgang Frisch und Werner Schmid. Köln Berlin, Bonn, 
München: Carl Heymanns Verlag KG, 1978, pp. 317, 319 e 321. 
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como forma de obtenção de elementos de prova de futuros delitos 

sobre os quais não se tem sequer a certeza da efetiva ocorrência. 

É verdade que uma associação criminosa pode representar 

uma fonte de perigo. Entretanto, a intervenção estatal somente 

pode ser legítima se houver um perigo real e concreto ao bem 

jurídico. A não ser assim, a simples invocação da configuração de 

uma associação de pessoas seria o suficiente para, de forma 

arbitrária, ensejar uma ilegítima interferência dos órgãos estatais 

no direito fundamental à liberdade, entre outros. 

Sob o pretexto da suposta acentuada periculosidade de uma 

associação criminosa, inverte-se a ordem natural da persecução 

penal por conta da satisfação de um interesse estatal abstrato e 

hipotético, exercido por meio do jus puniendi. Com efeito, a ordem 

natural da persecução penal é a prática de atos investigatórios a 

partir da prática de um delito, isso é, a investigação policial, como 

busca de um elemento de prova da existência de um delito e de 

indícios de autoria, surge a partir da existência da prática de um 

delito. Primeiro há a prática de um delito; depois inaugura-se a 

investigação criminal.  

Na investigação prospectiva realizada na associação 

criminosa ocorre justamente o contrário: primeiro leva-se a efeito 

a intervenção policial a partir da reunião de pessoas, para, com 

isso, tentar encontrar elementos de prova que confirmem a futura 

prática de delitos por parte da associação criminosa. A existência 

de uma associação criminosa funciona como uma porta aberta 

para a investigação policial de futuros delitos que ainda não foram 

praticados ou que sequer chegaram à fase da preparação.  

É evidente que se houver indícios da prática de um crime 

deverá haver a investigação policial. O que não é plausível é essa 

espécie de “carta branca” para a investigação da associação 

criminosa, pois não se investigam delitos que já ocorreram, mas, 

sim, delitos que ainda - talvez - ocorrerão, com base em um juízo 

hipotético. 
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Essa indesejada inversão da ordem natural da persecução 

penal parece presa à ideia de que o processo é apenas um meio 

para a satisfação do direito material, ideia essa que não mais se 

coaduna com o processo penal moderno. Com efeito, o processo 

penal moderno não pode mais ser encarado como mero 

instrumento para a aplicação do Direito Penal, para a satisfação do 

direito material, e sim como verdadeiro meio de garantia e de 

efetivação dos direitos humanos fundamentais do investigado, que 

funcionam como escudos que estão a protegê-lo contra o arbítrio 

estatal. O processo penal não é um instrumento colocado somente 

a serviço da única finalidade de satisfação da pretensão punitiva 

estatal. O processo deve desempenhar a sua dupla função de, por 

um lado, tornar viável a aplicação da pena, e, de outro, servir de 

instrumento de garantia dos direitos e liberdades individuais123, 

tendo em vista que o direito processual não é outra coisa senão o 

direito constitucional aplicado124.  

A admissão desse modelo de investigação criminal 

prospectiva significa transformar o Direito Penal em um Direito 

Penal preventivo, isso é, um instrumento de controle preventivo, 

que terá a sua incidência independentemente de qualquer lesão a 

bens jurídicos. Trata-se de evidente instrumento de neutralização 

dos agentes, como forma de impedir que permaneçam soltos e 

pratiquem crimes, como forma de controle prévio de delitos que 

sequer foram praticados ou que poderão não ocorrer.  

O Direito Penal surgiria como um raio neutralizador que 

visaria a evitar que aquela associação de pessoas chegasse a 

praticar qualquer outro delito futuramente. Note-se que a 

investigação policial não teria como finalidade a reconstituição 

histórica do fato delituoso, mas, sim, a antevisão do futuro e, a 

                                                            
123  LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos da 
instrumentalidade Garantista), 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 37. 
124  HASSEMER, Winfried. A segurança pública no Estado de Direito. Tradução de 
Carlos Eduardo Vasconcelos. Lisboa: AAFDL, 1995, p. 102. 
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partir de uma visão prospectiva, figurar-se-ia hipoteticamente a 

prática de delitos futuros e, antes que eles viessem a ocorrer, 

neutralizar-se-iam os agentes como forma de interromper a sua 

atividade e de impedir que eles viessem a praticar os delitos para 

os quais estariam reunidos.  

Com esse sistema de investigação não há o que ser 

investigado, uma vez que ainda não há delito praticado. Na 

realidade, o delito a ser investigado ainda não ocorreu ou então 

sequer ultrapassou a fase da preparação. E, com isso, repita-se: o 

delito de associação criminosa serviria somente como uma porta 

de entrada para o Estado proceder à investigação criminal de 

delitos que ainda não ocorreram. Trata-se, portanto, de uma 

investigação reflexa, pois sob o pretexto de investigar-se o delito de 

associação criminosa, busca-se a investigação de um delito 

inexistente, que somente será - se realmente for - praticado no 

futuro.  

Tudo isso faz com que esse modelo de investigação criminal 

prospectivo encerre o exercício de uma finalidade de prevenção 

que não é típica do Direito Penal, destinado a evitar a prática de 

crimes futuros, com a tentativa de sua legitimação a partir da 

investigação de uma associação criminosa, não para investigar 

própria associação (pois dela já se tem notícia e prova de sua 

existência), mas, sim, para a investigação dos delitos que possam 

vir a ser praticados pela associação criminosa, desconexo de 

qualquer lesão ao bem jurídico tutelado. 

Portanto, temos por ilegítima a técnica de investigação 

prospectiva desenvolvida nesse sistema de investigação criminal 

para os delitos associativos que tenta transformar o Direito Penal 

em um instrumento de controle preventivo. 
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AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE SUBSUNÇÃO DAS 
CONDUTAS TIPIFICADAS COMO CRIME MILITAR 

APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 13.491, DE 13 DE 
OUTUBRO DE 2017. 

Marcos Mazzotti125 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o conceito de 

crime militar e as principais mudanças ocorridas com a edição da 

Lei n. 13.491/17 na subsunção das condutas tipificadas como 

crime militar no Código Penal Militar. 

PALAVRAS-CHAVES: Direito Penal Militar. Crime Militar. 

Lei 13.491/17. 

1. ANÁLISE DO CONCEITO ANALÍTICO DO FATO 
PUNÍVEL NO DIREITO PENAL MILITAR 

O conceito analítico de crime leva em consideração os 

elementos integrantes do fato punível na dogmática do Direito 

Penal. Podemos definir analiticamente o crime militar pelos 

seguintes elementos integrantes: conduta humana, 

antijuridicidade e culpabilidade. 

A adoção de um conceito bipartido ou tripartido para a 

definição do conceito analítico de crime, agregando ou excluindo a 

culpabilidade como elemento integrante do conceito de crime, 

redundará em hipóteses diferenciadas do posicionamento do 

elemento subjetivo. O posicionamento do elemento subjetivo da 

conduta, topicamente integrando o tipo penal ou a culpabilidade, 

não desnatura o conceito de crime, uma vez que ontologicamente o 
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crime é um todo unitário. O estudo do posicionamento do 

elemento subjetivo tem interesse doutrinário, uma vez que 

determina o posicionamento do dolo como elemento subjetivo do 

crime. 

SANTOS (2007, p. 72/72), em análise sobre as categorias do 

fato punível no conceito analítico de crime, assevera: 

A dogmática penal contemporânea coincide 
na admissão de duas categorias 
elementares do fato punível: o tipo de 
injusto e a culpabilidade. Essas categorias 
elementares concentram todos os 
elementos da definição analítica de fato 
punível, mas a operacionalização da 
definição analítica requer o desdobramento 
daquelas categorias gerais nas categorias 
mais simples que as constituem: a) o 
conceito de tipo de injusto é constituído 
pelos conceitos de ação, de tipicidade e de 
antijuridicidade; b) o conceito de 
culpabilidade é constituído pelos conceitos 
de capacidade penal, de conhecimento da 
antijuridicidade (real ou potencial) e de 
exigibilidade de comportamento diverso (ou 
normalidade das circunstâncias da ação). 
Existe evidente consenso sobre a natureza 
das categorias gerais do tato punível, bem 
como sobre as categorias mais simples 
resultantes de sua composição analítica, 
mas existe um ponto de discordância 
radical situado na área do tipo de injusto, 
responsável pela existência diferenciada 
dos sistemas bipartido e tripartido de fato 
punível: a relação entre os conceitos de tipo 
legal e de antijuridicidade. 

De fato, analisando o posicionamento do elemento 

subjetivo do tipo, se na culpabilidade ou na conduta que integra o 
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tipo de injusto, chegamos a conceitos diversos de integração dos 

elementos do fato punível, adotando ora a teoria bipartida ou 

tripartida de conceito analítico de crime. 

O Código Penal Militar adota a teoria psicológica-normativa 

da culpabilidade, uma vez que o dolo e a culpa são elementos 

integrantes da culpabilidade. O artigo 33 do Código Penal Militar 

tem a seguinte redação:  

“Diz-se o crime: Culpabilidade  

I - doloso, quando o agente quis o 
resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo; ” 

Como se observa da redação do artigo 33, inciso I, do 

Código Penal Militar, o dolo integra a culpabilidade e não a 

conduta. A legislação militar se encontra desatualizada em relação 

à legislação penal comum de viés finalista, uma vez que para a 

teoria finalista da ação, que adota a teoria normativa pura da 

culpabilidade, o dolo compõe o tipo subjetivo, como elemento da 

conduta, desprovido da consciência da ilicitude que faz parte da 

culpabilidade.  

Como o querer interno do agente figura na culpabilidade no 

Código Penal Militar, necessariamente o Código Penal Militar adota 

a teoria tripartite de conceito analítico de crime, ou seja, o crime 

fica conceituado analiticamente com os elementos: conduta 

humana típica, antijurídica e culpável. 

NEVES e STREIFINGER (2014, p. 201), comentando com 

propriedade a escolha do Código Penal Militar por uma estrutura 

causalista neo-clássica, lecionam da seguinte forma: 

Em primeiro plano, o conteúdo histórico já 
indica essa vertente, portanto o finalismo 
de Hans Welzel apenas aportou no Brasil 
em 1984, por meio da reforma penal 
trazida pela Lei n. 7.209, de 11 de julho 
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daquele ano. Essa reforma, no entanto, 
apenas alcançou a Parte Geral do Código 
Penal comum, esquecendo-se do Código 
Castrense, datado da década de 60, mais 
precisamente de 1969. 

Mas há outros indícios, agora legais, de 
adoção do causalismo no Código Penal 
Militar, a saber: 

1. Conceito de ação – a ação no Código 
Penal Castrense prescinde do elemento 
subjetivo, o que fica bem claro na definição 
legal da culpabilidade, que abarca os 
conceitos de dolo e culpa. Com efeito, o art. 
33 do Código Penal em análise, sob a 
rubrica da culpabilidade, traz as definições 
de dolo e culpa, transmitindo nitidamente 
que o elemento subjetivo do crime não está 
alocado na conduta, no fato típico, mas na 
culpabilidade; por essa previsão, portanto, 
pode-se afirmar que a ação no Código Penal 
Militar é causal. 

SARAIVA (2009, p.70), adota um conceito analítico de crime 

militar bipartido, inserindo a conduta humana antijurídica no 

crime militar. Portanto, para o festejado autor, a culpabilidade não 

integra o conceito analítico de crime. Vejamos: 

Adotando o critério analógico, entendemos 
que o crime militar é uma conduta humana 
típica e antijurídica. 

A tipicidade pressupõe a conformidade de 
um fato a um modelo legal incriminador, ao 
que se convencionou chamar de 
“adequação típica”. 

O fato (típico), por sua vez, consubstancia-
se de três elementos: conduta (ação ou 
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omissão), nexo de causalidade (objeto do 
art. 29) e resultado. É na conduta que se 
homizia o elemento subjetivo do injusto 
(dolo) ou, nos crimes culposos, o elemento 
normativo correspondente. 

Já a antijuridicidade reflete o antagonismo 
do fato típico com os objetivos da lei peal 
militar na tutela e preservação dos bens 
jurídicos. 

É de notar que a culpabilidade deixa de 
integrar o conceito analítico de crime, 
materializando uma segunda fase no 
raciocínio jurídico-penal. 

Como se observa, muito embora o Código Penal Militar 

remonte a uma época em que preponderava o causalismo, não 

existe consenso quanto à adoção de um conceito analítico 

bipartido ou tripartido de crime militar entre os doutrinadores. 

Ficamos com o conceito analítico de crime tripartite, com a 

culpabilidade integrando o conceito analítico de crime militar, uma 

vez o código penal militar segue a orientação causalista e desloca o 

elemento subjetivo para a culpabilidade. 

Cabe observar, por oportuno, que caso se adote o 

posicionamento de admitir a aplicação de preceitos de natureza 

penal da legislação penal comum no âmbito castrense, como a 

novel Lei n. 13.491/17, nada impede a evolução do conceito de 

crime militar para a adoção da teoria finalista da ação, com o 

posicionamento do dolo na conduta. O Superior Tribunal Militar, 

antes da edição da Lei n. 13.491/17, já admitia tal interpretação. 

Vejamos: 

“Apelação. Estelionato. Absolvição. 
Inconformismo do Órgão ministerial. 
Autoria e Materialidade incontestes. 
Culpabilidade. Potencial consciência da 
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ilicitude não comprovada. In dubio pro reo. 
Desprovimento. A autoria e a materialidade 
dos crimes descritos na Denúncia restaram 
sobejamente comprovadas, à luz das provas 
acostadas aos autos. Contudo, há dúvidas 
quanto à culpabilidade do Acusado, 
mormente no tocante a sua potencial 
consciência do caráter ilícito do fato. É de 
se reconhecer que os fatos examinados 
são típicos, porquanto o dolo - que é 
natural -, segundo a teoria finalista da 
ação, deixou de fazer parte da 
culpabilidade para se alojar na 
tipicidade, consoante a teoria normativa 
pura da culpabilidade, desenvolvida por 
Hans Welzel, havendo, pois, a prática de 
condutas delituosas por parte do 
Acusado. Os fatos sub examine, também, 
são ilícitos, porquanto existiu o fato típico 
que é indiciário da ilicitude, ocorrendo 
lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo 
descrito na Denúncia, não havendo 
quaisquer causas legais ou supralegais de 
exclusão da antijuridicidade. In casu, aplica-
se o princípio in dubio pro reo, tendo em 
vista que não restou demonstrado nos 
autos a prova plena da culpabilidade, no 
seu elemento constitutivo da potencial 
consciência da ilicitude do fato. Apelo 
desprovido. Decisão unânime. (BRASIL. 
Superior Tribunal Militar. Apelação nº 
0000260-67.2013.7.01.0401. Relator(a): 
Ministro(a) José Barroso Filho. Data de 
Julgamento: 07/02/2017, Data de 
Publicação: 17/02/2017) sem grifo no 
original 
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2. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELO 
LEGISLADOR PARA A DELIMITAÇÃO DO CONCEITO DE 
CRIME MILITAR. 

Para um breve histórico da formulação do conceito de 

crime militar na legislação e doutrina em Direito Penal Militar no 

Brasil, colacionamos a doutrina de MIGUEL e CRUZ (2011, p. 17), 

nos seguintes termos: 

São diversas as definições sobre o crime 
militar, porém, seguindo o critério 
estabelecido pela Lei Maior, podemos 
conceitua-lo, de forma simples e objetiva, 
como sendo todo aquele definido em lei. 

O artigo 124 da CR dispõe que “à Justiça 
Militar compete processar e julgar crimes 
militares definidos em lei”, ou seja, cabe ao 
legislador ordinário fixar os critérios para 
definir crime militar. Essa lei é o Código 
Penal Militar, especificamente nos seus 
artigos 9º (tempo de paz) e 10 (tempo de 
guerra). Tais dispositivos são o “coração” 
da legislação penal militar. 

O critério utilizado para a definição de crime militar na 

legislação penal militar brasileira é o ratione legis.  

ASSIS (2011, p. 44/45), avançando na definição de crime 

militar, enumera os critérios utilizados pelo Código Penal Militar, 

distinguindo também o crime militar da transgressão disciplinar: 

Crime Militar – é toda violação acentuada 
ao dever militar e aos valores das 
instituições militares. Distingue-se da 
transgressão disciplinar porque esta é a 
mesma violação, porém na sua 
manifestação elementar e simples. A 
relação entre crime militar e transgressão 
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disciplinar é a mesma que existe entre 
crime e contravenção penal. 

Para conceituar o crime militar a doutrina 
estabelece os seguintes critérios: ratione 
materiae, ratione personae, ratione temporis 
e ratione legis.[...] São delitos militares 
ratione personae aqueles cujo sujeito ativo 
é militar atendendo exclusivamente à 
qualidade de militar do agente.[...] O 
critério ratione loci leva em conta o lugar 
do crime, bastando, portanto, que o delito 
ocorra em lugar sob administração militar. 

São delitos militares, ratione temporis os 
praticados em determinada época, como, 
por exemplo, os ocorridos em tempo de 
guerra ou durante período de manobras ou 
exercícios. 

Daí, conforme já concluímos anteriormente 
(1992: 58/59), a classificação do crime 
militar se faz pelo critério ratione legis, ou 
seja, é crime militar aquele que o Código 
Penal Militar diz que é, ou melhor, enumera 
em seu art. 9º. 

Por sua vez, as diversas alíneas do inc. II 
esposam concomitantemente outros 
critérios, quais sejam: em razão da matéria, 
da pessoa, do lugar e do tempo.  

Segundo o princípio da legalidade, todo crime deve 

decorrer de lei em sentido formal, emanada do parlamento federal 

no Brasil. Dizer que o Código Penal Militar e a Constituição da 

República adotaram o critério ratione legis para definir o crime 

militar, não conduz a um critério preciso, levando o legislador a 

estabelecer outros critérios na elaboração do art. 9º do Código 

Penal Militar.  
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O princípio da legalidade em matéria penal militar está 

previsto no artigo 1º do Código Penal Militar e no artigo 5º, inciso 

XXXIX da Constituição Federal de 1988. Segundo o Código Penal 

Militar, “Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal”. Nas palavras de ASSIS (2011, p. 21), “É o 

princípio da Reserva Legal, embasado na máxima de Feurbach, 

Nullum Crimen, Nulla Poena, Sine Praevia Lege, originário da 

remota Magna Carta de 1215, imposta pelos barões ingleses ao 

rei João Sem-Terra.” 

Vejamos SANTOS (2007, p.20), que em acurada síntese, nos 

fornece os seguintes conceitos sobre o princípio da legalidade em 

matéria penal: 

O princípio da legalidade é o mais 
importante instrumento constitucional de 
proteção individual no moderno Estado 
Democrático de Direito, porque proíbe (a) a 
retroatividade como criminalização ou 
agravamento da pena de fato anterior, (b) o 
costume como fundamento ou agravação de 
crimes e penas, (c) a analogia como método 
de criminalização ou punição de condutas e 
(d) a indeterminação dos tipos legais e das 
sanções penais (art. 5º, XL, CR). O 
significado político do princípio da 
legalidade – regra de lex praevia, de lex 
scripta, de lex stricta e de lex certa, 
incidentes sobre os crimes, as penas e as 
medidas de segurança da legislação penal, 
pode ser assim sumariado. (2007, p. 20) 

O princípio da legalidade obriga a observância das fórmulas 

de lei prévia, escrita, restrita e certa para a tipificação de crimes e 

penas, dizer que crime militar é aquele que consta da lei penal, de 

fato, não esclarece a definição precisa de crime militar. 

No direito penal militar o critério ratione legis, apenas 

enumerando os casos em que, por tipificação direto ou indireta, o 
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art. 9º ou 10 do Código Penal Militar devem ser utilizados para a 

subsunção com os tipos penais da parte especial do Código Penal 

Militar. Nestes termos, citando Ivo D’Aquino, ASSIS (2011, p. 42), 

esclarece: 

Para o autor do Anteprojeto de Código 
Militar, o Professor Ivo D’Aquino, para 
conceituar o “crime militar”, em si, o 
legislador adotou o critério ratione legis; 
isto é, “crime militar”, é o que a lei 
considera como tal. Não define: enumera. 
Não quer isto dizer que não se haja 
cogitado dos critérios doutrinários ratione 
personae, ratione loci, ou ratione numeris. 
Apenas não estão expressos. Mas o estudo 
do art. 9º do Código revela que, na 
realidade, estão todos ali contidos. (Revista 
de Informação Legislativa, jul./set. 1970, 
p.100)  

Analisando os artigos 9º e 10 do Código Penal Militar, 

podemos concluir que o legislador, dentro do critério ratione legis, 

utilizou outros critérios para a classificação dos crimes militares. 

Vejamos os critérios de forma detalhada.  

O critério ratione materiae se reporta à violação de dever 

militar. É crime militar aquele que ofende as Forças Armadas.  

O critério ratione personae se reporta apenas à qualidade 

de militar do agente. 

O critério ratione loci leva em conta o lugar do crime, 

precipuamente quando ocorre em lugar sob a administração 

militar. 

O critério ratione temporis trata dos crimes praticados em 

determinados momentos ou em determinadas épocas, por 

exemplo, em tempos de paz e em tempos de guerra (artigos 9º e 

10, do Código Penal Militar) 
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Os critérios elencados nos artigos 9º e 10, do Código Penal 

Militar devem ser conciliados ao critério legal ou ratione legis.  

O critério ratione materiae era o critério mais seguro de 

delimitação do crime militar. Por este critério, é crime militar 

aquele que ofende as forças armadas em suas atividades precípuas, 

em apertada síntese. 

A linha evolutiva de conceituação do crime militar, 

passando do critério material, adotado em momento anterior à 

Constituição de 1934, para o atual critério legal, se mostrou 

necessário ante a ampliação do foro militar aos civis nos crimes de 

competência da Justiça Militar da União.  

Na mesma linha de raciocínio, sobre a utilização de outros 

critérios de classificação e delimitação do conceito de crime 

militar, vejamos o magistério de LOBÃO (2006, p. 62/63): 

O critério ratione legis recebeu autorização 
constitucional no diploma de 1934, ao 
permitir a extensão do foro castrense ao 
civil. Entretanto, ingressou definitivamente 
no direito brasileiro através do Código 
Penal Militar de 1944, substituindo, 
definitivamente, o critério ratione materiae, 
certamente pelo espaço bastante 
significativo que o crime impropriamente 
militar passou a ocupar nesse diploma 
repressivo castrense. A ampliação do 
elenco dessa espécie de delito militar 
obrigou o legislador a socorrer-se do 
critério ratione legis, capaz de atender às 
duas modalidades de infração penal militar: 
crime propriamente e impropriamente 
militar.  

Diga-se de passagem que a autorização 
constitucional para a substituição de um 
critério por outro não era negada pela 
Constituição republicana de 1891, (“delitos 
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militares”) mas somente a de 1946 referiu-
se, expressamente, à tipificação dessa 
espécie de infração: “crimes militares 
definidos em lei”. (art. 108) 

Como não podia deixar de acontecer, o CPM 
em vigor, seguindo o de 1944, e em 
obediência ao mandamento constitucional 
da época, que continua inalterado na atual 
Lei Maior (art. 124: “crimes militares 
definidos em lei”), adotou o critério ratione 
legis, ou critério objetivo, na classificação 
do crime militar, sem, no entanto, dispensar 
outros critérios que, subordinados ao 
ratione legis, constituem elementos de 
caracterização do tipo penal 
impropriamente militar com definição 
idêntica no Código Penal Militar e no 
comum. 

Em síntese, temos como critério de definição para a 

delimitação do crime militar o critério ratione legis que, 

juntamente com os demais critérios, auxiliam na subsunção do 

crime militar e na delimitação da competência para julgamento dos 

crimes militares. 

A Exposição de Motivos do Decreto-Lei nº 6.227, de 24 de 

janeiro de 1944(Brasil, 1944), que deu origem ao Código Penal 

Militar Brasileiro de 1944, assim dispunha, na mesma linha de 

raciocínio quanto à necessidade de adoção de critérios outros que 

não o puramente objetivo ou ratione legis para a delimitação do 

conceito se crime militar. Vejamos: 

Consoante o dispositivo constitucional (art. 
111 da Constituição) que permite a 
extensão do fôro militar aos civis, nos 
crimes contra a segurança externa do País 
ou contra as instituições militares, o ante-
projeto, abandonando a idéia de uma 
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definição ontológica de crime militar, 
adotou um critério de conceituação legal. 

Destarte, identificam-se crimes atentatórios 
da segurança externa do País ou das 
instituições militares, pelos critérios, 
ratione personae, ratione materiae e ratione 
loci, isolada ou conjuntamente. 

Sobre a indefinição do critério ratione legis e os demais 

critérios para a construção do conceito de crime militar, cabe citar 

a doutrina de FEITOZA (2010, p. 387), nos seguintes termos: 

Não há um conceito universal de crime 
militar. Tal conceito é histórico, cultural e 
nacionalmente dependente, ou seja, varia 
de acordo com o momento histórico, com a 
cultura e com o ordenamento jurídico-
nacional locais. 

Há vários critérios que podem ser adotados 
para a construção do conceito de crime 
militar. Vejamos tais critérios 
sucintamente. 

Pelo critério ratione personae, crime militar 
seria o crime praticado pelo militar. Se 
levarmos tal critério às últimas 
consequências, qualquer conduta prevista 
como crime comum seria militar, se 
praticado por militar. 

Pelo critério ratione materiae, crime militar 
seria uma violação de dever militar. 

Pelo critério ratione temporis, crime militar 
seria aquele que ocorre em determinada 
época, como o crime praticado em tempo 
de guerra. 
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Pelo critério ratione loci, crime militar seria 
o praticado em determinados lugares, como 
o praticado em local sujeito à 
administração militar. 

Pelo critério processual, crime militar seria 
aquele de competência de uma “Justiça 
Militar” especializa. 

Pelo critério ratione legis, crime militar 
seria o que a lei enumerasse como crime 
militar, casuisticamente. 

A Constituição Federal, nos seus arts. 124 e 
125, § 4º, estabelece que a Justiça Militar é 
competente para os crimes militares 
definidos em lei, Dizer-se que o critério 
adotado é o ratione legis é pouco 
elucidativo, pois, de certa forma, a 
instituição de um crime, qualquer que seja, 
é sempre pelo critério ratione legis, tendo 
em vista o princípio constitucional da 
legalidade (art. 5º, XXXIX, CR) 

Segundo COSTA (1978, p.130/131) o critério ratione 

materiae é o único dotado de caráter científico. Cabe transcrever a 

acurada observação: 

Para Orozimbo Nonato – “o conceito de 
delito militar foi sempre considerado, nos 
domínios da doutrina, como dos mais 
tormentosos.” A matéria constitui um ponto 
nuclear do Direito Penal Militar e em torno 
do seu conceito diferencia-se a Jurisdição 
Civil e Militar. Delito essencialmente militar 
era aquele que constituía uma infração do 
dever funcional do soldado, do dever 
específico da confissão do soldado. Delito 
acidentalmente militar era aquele que o 
militar podia praticar em virtude do 
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critério Ratione Loci, Ratione Temporis, ou 
em virtude do simples critério Ratione 
Legis. Atualmente não se realiza mais essa 
distinção, Perante o Direito positivo, delito 
militar é aquele definido nas leis militares. 

[...] 

Na verdade, a lei especifica as várias 
hipóteses em que se multiplica o direito 
penal militar. O legislador penal combinou 
com o critério Ratione Loci, os critérios 
Ratione Temporis, Ratione Personae e 
Ratione Materiae. Porém, há sempre, nas 
várias infrações que constituem um delito 
militar, uma lesão de um bem ou interesse 
jurídico pertinente ao ordenamento penal 
militar. Desta forma, o único critério 
científico e legítimo para identificar ou 
caracterizar o delito militar é o que atenta 
para a objetividade jurídica do delito; 
assim, o bem jurídico, que é protegido pela 
lei penal e que é lesado ou posto em perigo 
pela ação delituosa, é, realmente, o critério 
ratione materiae, não sendo o delito militar 
apenas a infração do dever específico à 
profissão do soldado, pois faria o que civis 
não pudessem, em qualquer hipótese, ser 
agentes do delito militar. Ora, os civis e os 
militares podem ser agentes do delito 
militar, desde que a infração ratione 
materiae constitua delito militar, ou seja, 
ofensa ou perigo de ofensa ao bem jurídico 
pertinente à proteção do ordenamento 
penal militar. 

Fixadas as premissas da adoção do critério ratione legis 

combinado com os critérios ratione loci, ratione temporis, ratione 

personae e ratione materiae, cabe um aprofundamento sobre os 

critérios utilizados pelo legislador nos artigos 9º e 10 do Código 
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Penal Militar. Vejamos a legislação, já com as alterações 

promovidas pela Lei nº 13.491/17 (BRASIL, 2017). 

Crimes militares em tempo de paz 

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em 
tempo de paz: 

I - os crimes de que trata êste Código, 
quando definidos de modo diverso na lei 
penal comum, ou nela não previstos, 
qualquer que seja o agente, salvo 
disposição especial; 

II – os crimes previstos neste Código e os 
previstos na legislação penal, quando 
praticados:   (Redação dada pela Lei nº 
13.491, de 2017) 

a) por militar em situação de atividade ou 
assemelhado, contra militar na mesma 
situação ou assemelhado; 

b) por militar em situação de atividade ou 
assemelhado, em lugar sujeito à 
administração militar, contra militar da 
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou 
civil; 

c) por militar em serviço ou atuando em 
razão da função, em comissão de natureza 
militar, ou em formatura, ainda que fora do 
lugar sujeito à administração militar contra 
militar da reserva, ou reformado, ou civil; 
(Redação dada pela Lei nº 9.299, de 
8.8.1996) 

d) por militar durante o período de 
manobras ou exercício, contra militar da 
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou 
civil; 



 

209 

e) por militar em situação de atividade, ou 
assemelhado, contra o patrimônio sob a 
administração militar, ou a ordem 
administrativa militar; 

f) revogada.   (Redação dada pela  Lei nº 
9.299, de 8.8.1996) 

III - os crimes praticados por militar da 
reserva, ou reformado, ou por civil, contra 
as instituições militares, considerando-se 
como tais não só os compreendidos no 
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes 
casos: 

a) contra o patrimônio sob a administração 
militar, ou contra a ordem administrativa 
militar; 

b) em lugar sujeito à administração militar 
contra militar em situação de atividade ou 
assemelhado, ou contra funcionário de 
Ministério militar ou da Justiça Militar, no 
exercício de função inerente ao seu cargo; 

c) contra militar em formatura, ou durante 
o período de prontidão, vigilância, 
observação, exploração, exercício, 
acampamento, acantonamento ou 
manobras; 

d) ainda que fora do lugar sujeito à 
administração militar, contra militar em 
função de natureza militar, ou no 
desempenho de serviço de vigilância, 
garantia e preservação da ordem pública, 
administrativa ou judiciária, quando 
legalmente requisitado para aquele fim, ou 
em obediência a determinação legal 
superior.         
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[...] 

Crimes militares em tempo de guerra 

Art. 10. Consideram-se crimes militares, em 
tempo de guerra: 

I - os especialmente previstos neste Código 
para o tempo de guerra; 

II - os crimes militares previstos para o 
tempo de paz; 

III - os crimes previstos neste Código, 
embora também o sejam com igual 
definição na lei penal comum ou especial, 
quando praticados, qualquer que seja o 
agente: 

a) em território nacional, ou estrangeiro, 
militarmente ocupado; 

b) em qualquer lugar, se comprometem ou 
podem comprometer a preparação, a 
eficiência ou as operações militares ou, de 
qualquer outra forma, atentam contra a 
segurança externa do País ou podem expô-
la a perigo; 

IV - os crimes definidos na lei penal comum 
ou especial, embora não previstos neste 
Código, quando praticados em zona de 
efetivas operações militares ou em 
território estrangeiro, militarmente 
ocupado. 

Analisaremos de forma detalha os critérios utilizados no 

art. 9º e 10º do Código Penal Militar para a definição e delimitação 

do crime militar. 
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O art. 9º, inciso I do Código Penal Militar, para alguns 

doutrinadores, trata apenas dos crimes propriamente militares. 

Vejamos a delimitação conceitual dos crimes propriamente 

militares. 

MIGUEL e CRUZ (2011, p. 23/24), em comentário sobre o 

art. 9º do Código Penal Militar, fazem as seguintes observações: 

Crime propriamente militar – Percebe-se 
que o artigo 5º, LXI da CR permite a prisão, 
independente de mandado judicial, nos 
crimes propriamente militares, definidos 
em lei; porém, até o momento, não houve 
qualquer regulamentação neste sentido. 
Assim, entendemos que crime 
propriamente militar é aquele que só pode 
ser praticado pelo militar. 

O inciso I do artigo 9º trata dos crimes propriamente 

militares, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial, 

adotando os critérios ratione legis, ratione materiae e ratione 

personae. Vejamos: 

I - os crimes de que trata este Código, 
quando definidos de modo diverso na lei 
penal comum, ou nela não previstos, 
qualquer que seja o agente, salvo 
disposição especial; 

LIMA (2015, p. 361), em comentário sobre o inciso I do art. 

9º traz a seguinte lição: 

De se ver que todos os crimes 
propriamente militares estão aqui 
inseridos, pois, em se tratando de infrações 
específicas e funcionais do militar, só 
poderiam estar previstos no Código Penal 
Militar. Daí o motivo da cláusula final do 
inciso em questão: qualquer que seja o 
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agente, salvo disposição especial. Refere-se 
essa cláusula final aos crimes propriamente 
militares, na medida em que estes só 
pedem ter o militar como sujeito ativo. 

Por outro lado, como deixa entrever o 
próprio dispositivo, esses crimes a que se 
refere o inciso I podem ser praticados por 
qualquer pessoa, tanto por civil quanto por 
militar. 

[...] Como o inciso I do art. 9 do CPM refere-
se a crimes militares que não estão 
previstos na lei penal comum, ou nela 
previstos de maneira diversa, para que seja 
feito o juízo de tipicidade desses crimes 
militares, não se faz necessária qualquer 
menção ao art. 9º do Código Penal Militar. 

LOBÃO (2006, p. 118) insere, no artigo 9º, inciso I, do 

Código Penal Militar, além dos crimes propriamente militares, 

também os crimes impropriamente militares, na medida em que 

interpreta a ressalva contida nas 1ª e 2ª partes do inciso I em 

relação ao sujeito ativo civil. Vejamos: 

Nos termos do inciso I, o militar ou civil é 
sujeito ativo dos crimes de que trata o 
Código Penal Militar, definidos de modo 
diverso na lei penal comum, ou nela não 
previstos, salvo disposição especial. 

A ressalva final do inciso I, no que diz 
respeito ao civil, refere-se aos crimes 
propriamente militares (2ª parte do inc. I), 
dos quais o civil nunca é sujeito ativo, e aos 
impropriamente militares (1ª e 2ª partes 
do inc. I) que não  se ajustam aos requisitos 
das alíneas do inciso III, porque nessas 
hipóteses o civil não ingressa como sujeito 
ativo da relação jurídico-penal, como, aliás, 
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acontece com os delitos de que trata o 
inciso II (crimes com igual definição na lei 
penal comum e na castrense, que não se 
ajustam às circunstâncias do inciso III. 

MIGUEL e CRUZ (2011, p. 24) inserem no inciso I do art. 9º, 

junto ao conceito de crime propriamente militar, o conceito de 

crime tipicamente militar, como aquele que só está previsto no 

Código Penal Militar. Vejamos a descrição, nas palavras dos 

autores, ante a importância do conceito: 

- Crime tipicamente militar – é aquele 
que só está previsto no Código Penal 
Militar. Exemplos: insubmissão (artigo 
183) é praticado por civil, porém só está 
previsto no CPM; deserção (artigo 187), 
além de ser propriamente militar, também 
é tipicamente militar. 

- Crime impropriamente militar – 
encontra-se previsto tanto no CPM como no 
CP, com igual definição. Exemplos: 
homicídio, roubo e apropriação indébita. 

O artigo 9º é dividido em três incisos: 

I – crimes tipicamente militares e 
propriamente militares; 

II – crimes impropriamente militares, 
sendo que o sujeito ativo será sempre o 
militar da ativa; 

III – crimes impropriamente militares, 
sendo que o sujeito ativo será sempre o 
militar da reserva, reformado ou civil. 

Predomina na doutrina a adoção da doutrina clássica 

quanto à definição de crime propriamente militar, esta doutrina é 

baseada no direito romano, que considera o crime propriamente 
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militar aquele que só poderia ser praticado por militar, pois 

considera a violação dos deveres que lhe são próprios. 

Nas palavras de ROMEIRO (1994, p. 68), “Seria o crime 

funcional da profissão militar, como, p. ex. a deserção (art. 187), a 

cobardia (art. 363), o crime de dormir em serviço (art. 203) etc.” O 

crime propriamente militar tem um sujeito ativo específico, qual 

seja, o militar profissional.  

Não há concordância, no entanto, sobre a necessidade de se 

inserir no conceito de crime propriamente militar a violação do 

dever militar. Esmeraldino BANDERIA (1919, p. 19) conceitua os 

crimes propriamente militares como os que supõem, a um só 

tempo, a qualidade militar no ato e caráter militar no agente. 

O inciso II do Código Penal Militar trata dos crimes 

impropriamente militares e teve uma significativa ampliação com 

a Lei nº 13.491, de 2017 (BRASIL, 2017) ao agregar crimes 

previstos na legislação penal comum dentro do conceito legal de 

crime militar. Vejamos: 

II – os crimes previstos neste Código e os 
previstos na legislação penal, quando 
praticados:   (Redação dada pela Lei nº 
13.491, de 2017) 

De acordo com a nova redação do inciso II do artigo 9º, são 

crimes militares os previstos no código penal militar e os previstos 

na legislação penal (critério ratione legis). 

O inciso II trata de crimes impropriamente militares, ao 

passo que os crimes propriamente militares são definidos no 

inciso I do art. 9º do Código Penal Militar, salvo entendimentos 

divergentes, como já citado o magistério de Célio Lobão, que 

entende que o inciso I do art. 9º do Código Penal Militar também 

trata dos crimes impropriamente miliares. 

Segundo o inciso II do art. 9 do Código Penal Militar, a 

conduta criminosa, ainda que não esteja prevista no Código 
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Penal Militar, desde que prevista na legislação penal comum, será 

considerada crime militar. 

O critério adotado pelo legislador na alínea “a” do inciso II é 

o ratione legis e ratione personae, nos seguintes termos: ”por 

militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na 

mesma situação ou assemelhado;” 

Vejamos a alínea “a” do inciso II do art. 9º do Código Penal 

Militar: 

a) por militar em situação de atividade ou 
assemelhado, contra militar na mesma 
situação ou assemelhado; 

Não há a necessidade de o militar estar em atividade 

quando do cometimento do crime, bastando que seja praticado por 

militar da ativa, ainda que fora da atividade no momento do crime.  

Vejamos a alínea “b” do inciso II do art. 9º do Código Penal 

Militar: 

b) por militar em situação de atividade ou 
assemelhado, em lugar sujeito à 
administração militar, contra militar da 
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou 
civil; 

Nesta alínea o sujeito ativo é militar da ativa e o crime é 

praticando em lugar sujeito à administração militar, contra civil ou 

militar da reserva ou reformado. 

Adotou o legislador os critérios ratione personae em relação 

ao sujeito ativo e ratione loci ao delimitar o local do crime como 

lugar sujeito à administração militar. 

Vejamos a alínea “c” do inciso II do art. 9º do Código Penal 

Militar: 

c) por militar em serviço ou atuando em 
razão da função, em comissão de natureza 
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militar, ou em formatura, ainda que fora do 
lugar sujeito à administração militar contra 
militar da reserva, ou reformado, ou civil; 
(Redação dada pela Lei nº 9.299, de 
8.8.1996) 

A alínea “c” adota o critério ratione personae e ratione 

materiae. O sujeito tem que estar em atividade militar e durante 

uma circunstância relacionada à atividade militar. 

Vejamos a alínea “d” do inciso II do art. 9º do Código Penal 

Militar: 

d) por militar durante o período de 
manobras ou exercício, contra militar da 
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou 
civil; 

Da mesma forma como a alínea “c”, os critérios adotados 

são o ratione personae e ratione materiae.  

Por fim, em relação ao inciso II do art. 9º do Código Penal 

Militar, vejamos a alínea “e” do inciso II do art. 9º do Código Penal 

Militar. 

e) por militar em situação de atividade, ou 
assemelhado, contra o patrimônio sob a 
administração militar, ou a ordem 
administrativa militar; 

Adotou o legislador os critérios ratione personae, pois exige 

a condição de militar em situação de atividade do sujeito ativo e o 

critério ratione materiae, uma vez que o crime é contra o 

patrimônio sob a administração militar. 

Vejamos o inciso III e alíneas do Código Penal Militar. 

III - os crimes praticados por militar da 
reserva, ou reformado, ou por civil, contra 
as instituições militares, considerando-se 
como tais não só os compreendidos no 
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inciso I, como os do inciso II, nos seguintes 
casos: 

O inciso III trata do crime praticado por civil ou militar da 

reserva ou reformado. Ante a previsão constitucional do 

julgamento de civis apenas pela Justiça Militar da União, este inciso 

não se aplica à Justiça Militar dos Estados, já que a esfera estadual 

não julga civil. Da mesma forma que a previsão do inciso II do art. 

9º do Código Penal Militar, o legislador utilizou o critério ratione 

personae, crime praticado por civil ou miliar da reserva ou 

reformado e o critério ratione materiae, pois o crime é dirigido 

contra as instituições militares. 

Vejamos a alínea “a” do inciso III do art. 9º do Código Penal 

Militar: 

a) contra o patrimônio sob a administração 
militar, ou contra a ordem administrativa 
militar; 

Idêntica previsão constante no inciso II, “e”, do art. 9º do 

Código Penal Militar, tendo como critério adotado o ratione 

materiae. 

Vejamos a alínea “b” do inciso III do art. 9º do Código Penal 

Militar: 

b) em lugar sujeito à administração militar 
contra militar em situação de atividade ou 
assemelhado, ou contra funcionário de 
Ministério militar ou da Justiça Militar, no 
exercício de função inerente ao seu cargo; 

Os critérios adotados são o ratione personae, ratione loci e 

ratione materiae. De fato, contra funcionário público de Ministério 

Militar ou da Justiça Militar ou militar, em local sujeito à 

administração militar e no exercício da função militar, 

respectivamente. 
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Vejamos a alínea “c” do inciso III do art. 9º do Código Penal 

Militar: 

c) contra militar em formatura, ou durante 
o período de prontidão, vigilância, 
observação, exploração, exercício, 
acampamento, acantonamento ou 
manobras; 

Adotou o legislador os critérios ratione personae e ratione 

materiae e ratione temporis, ou seja, contra militar em formatura 

durante período de prontidão, vigilância, exploração, exercício, 

acampamento, acantonamento ou manobras. 

Vejamos a alínea “c” do inciso III do art. 9º do Código Penal 

Militar: 

d) ainda que fora do lugar sujeito à 
administração militar, contra militar em 
função de natureza militar, ou no 
desempenho de serviço de vigilância, 
garantia e preservação da ordem pública, 
administrativa ou judiciária, quando 
legalmente requisitado para aquele fim, ou 
em obediência a determinação legal 
superior. 

Adotam-se os critérios ratione legis, ratione personae e 

ratione materiae.  

Vejamos os critérios utilizados pelo legislador para a 

caracterização do crime em tempo de guerra. 

Art. 10. Consideram-se crimes militares, em 
tempo de guerra: 

A definição de tempo de guerra está no art. 15 do Código 

Penal Militar, vejamos: 
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Art. 15. O tempo de guerra, para os efeitos 
da aplicação da lei penal militar, começa 
com a declaração ou o reconhecimento do 
estado de guerra, ou com o decreto de 
mobilização se nele estiver compreendido 
aquele reconhecimento; e termina quando 
ordenada a cessação das hostilidades. 

O Brasil apenas se defende de agressão estrangeira, como 

preceitua o art. 84, XIX, da Constituição Federal, que reconhece a 

competência do Presidente da República para declarar a guerra no 

caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional, 

ou referendado por ele. 

Vejamos: 

Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 

[...] 

XIX - declarar guerra, no caso de agressão 
estrangeira, autorizado pelo Congresso 
Nacional ou referendado por ele, quando 
ocorrida no intervalo das sessões 
legislativas, e, nas mesmas condições, 
decretar, total ou parcialmente, a 
mobilização nacional; 

O fim das hostilidades põe fim à guerra, competindo ao 

Presidente da República celebrar paz, nos termos do art. 84, XX, da 

Constituição Federal, nos seguintes termos: “compete ao Presidente 

da República celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do 

Congresso Nacional.” 

Vejamos o inciso I do art. 10 do Código Penal Militar: 

I - os especialmente previstos neste Código 
para o tempo de guerra; 
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Os critérios utilizados para definir o crime militar em 

tempo de guerra estão previstos no Código Penal Militar e são, 

além do ratione legis, o ratione temporis. 

Cabe observar que a utilização do critério ratione temporis 

não torna a lei penal militar em tempo de guerra uma lei 

temporária ou excepcional. Vejamos a lição de ROMEIRO, citando 

Heleno Fragoso (1994, p. 49): 

Conforme bem acentuou Heleno Fragoso, 
“não são leis excepcionais as normas que 
preveem fatos que só podem ter lugar em 
situações excepcionais, a menos que 
estejam contidas em leis excepcionais. Não 
são leis excepcionais ou temporárias as 
normas do CP militar relativas aos crimes 
militares em tempo e guerra.” 

A previsão dos crimes especialmente previstos para o 

tempo de guerra consta do art. 355 do CPM em diante.  

Vejamos o inciso II do artigo 10 do Código Penal Militar. 

II - os crimes militares previstos para o 
tempo de paz; 

O inciso II abrange todos os crimes militares previstos para 

o tempo de paz que, se cometidos em tempo de guerra, serão 

considerados crimes militares. 

Adotou o legislador o critério ratione temporis. 

Vejamos o inciso III do artigo 10 do Código Penal Militar. 

III - os crimes previstos neste Código, 
embora também o sejam com igual 
definição na lei penal comum ou especial, 
quando praticados, qualquer que seja o 
agente: 
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O inciso III trata dos crimes impropriamente militares, já 

estudados quanto da análise do inciso II do artigo 9º do Código 

Penal Militar. A expressão “qualquer que seja o agente”, pode 

abranger os crimes propriamente militares. 

Vejamos as alíneas do inciso III do artigo 10 do Código 

Penal Militar, de forma detalhada: 

a) em território nacional, ou estrangeiro, 
militarmente ocupado; 

Adotou o legislador o critério ratione loci, uma vez que a 

condição de ocorrência ado crime militar é em território nacional 

ou estrangeiro, militarmente ocupado. 

Vejamos a alínea “b” do artigo 10 do Código Penal Militar. 

b) em qualquer lugar, se comprometem ou 
podem comprometer a preparação, a 
eficiência ou as operações militares ou, de 
qualquer outra forma, atentam contra a 
segurança externa do País ou podem expô-
la a perigo; 

Nesta alínea “b” adotou-se o critério ratione materiae, uma 

vez que a norma protege bens jurídicos específicos muito caros à 

soberania do país e das Forças Armadas como, por exemplo, a 

segurança nacional e as instituições militares, independentemente 

de quem seja o agente. 

Por fim, vejamos o inciso III do artigo 10 do Código Penal 

Militar. 

IV - os crimes definidos na lei penal comum 
ou especial, embora não previstos neste 
Código, quando praticados em zona de 
efetivas operações militares ou em 
território estrangeiro, militarmente 
ocupado. 
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Este inciso IV se reporta aos crimes da legislação penal 

comum, ou seja, aos crimes não previsto no Código Penal Militar. 

Adotando a mesma sistemática da nova redação do inciso II do 

artigo 9º do Código Penal Militar, qualquer crime praticado pelo 

militar, nas condições de tempo e local previstos neste inciso, será 

crime militar em tempo de guerra. 

Os critérios utilizados são o ratione legis, ratione temporis e 

ratione loci. Adotou-se o critério ratione legis, conciliado como o 

ratione loci e ratione materiae, pois os crimes seriam comuns, mas 

serão considerados militares em razão da presença destes 

critérios. 

Por fim, para fins de interpretação e aplicação dos critérios 

ratione legis, ratione temporis e ratione loci, as expressões crime 

praticado em tempo de guerra e crime praticado na presença do 

inimigo são sinônimos. 

3. CRIMES MILITARES DE TIPIFICAÇÃO DIRETA E 
INDIRETA 

Os crimes militares também podem ser classificados de 

acordo com a necessidade de integração dos tipos penais em 

crimes militares de tipificação direta ou crimes militares de 

tipificação indireta.  

LIMA (2015, p. 355) adota tal entendimento, no sentido de 

distinguir os crimes de tipificação direta e indireta, quanto em 

subsunção com o art. 9º do Código Penal Militar, e adverte para a 

diferença com o conceito de crime propriamente militar: 

Crimes militares de tipificação direta são 
aqueles mencionados no art. 9º, inciso 
primeiro, do CPM. Versando esse inciso 
acerca dos crimes de que trata o Código 
Penal Militar, quando definidos de modo 
diverso na lei penal comum, ou nela não 
previstos, qualquer que seja o agente, salvo 
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disposição especial, verifica-se que, para o 
juízo de tipicidade de tais delitos, basta a 
descrição típica da parte especial do Código 
Penal Militar, na medida em que o inciso I 
do art. 9º não contém qualquer 
circunstância que possa ser constitutiva de 
um tipo penal. 

A título de exemplo, temos que tanto o 
delito de deserção, previsto no art. 187, do 
CPM, quanto o delito de ingresso 
clandestino, previsto no art. 302 do CPM, e 
o furto de uso (CPM, art. 241) são crimes 
militares de tipificação direta, pois não 
estão previstos na legislação penal comum. 
Nesse caso, ao se fazer o juízo de tipicidade, 
basta fazer menção ao artigo da Parte 
Especial do Código Penal Militar, sem 
necessidade de se apontar qualquer inciso 
ou alínea do art. 9º do CPM. 

Não se pode confundir o conceito de crime 
propriamente militar com o conceito de 
crime militar de tipificação direta. Como 
visto acima, crime propriamente militar é 
aquele que só pode ser praticado por 
militar. Já os crimes militares de tipificação 
direta podem ser praticados tanto por 
militares quanto por civil. 

Os crimes militares de tipificação 
indireta estão previstos nos incisos II e III 
do artigo 9º do CPM. Nesse caso, como tais 
delitos também estão previstos na lei penal 
comum, afigura-se indispensável a 
conjugação dos elementos da descrição 
típica da Parte Especial do Código Penal 
Militar com os elementos de uma das 
alíneas dos incisos II e III do art. 9º do CPM. 
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A Lei nº 13.491/17 alterou o artigo 9º do Código Penal 

Militar, ampliando de forma significativa a competência criminal 

da Justiça Militar da União e dos Estados, mas não promoveu 

alteração no inciso I do artigo 9º, não modificando os conceitos de 

tipificação direta e indireta dos crimes militares. 

NEVES e STREIFINGER (2014, p. 271/272) advertem que 

alguns delitos, mesmo com tipificação direta do inciso I do art. 9º 

do Código Penal Militar, mesmo quando definidos de modos 

diversos na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que 

seja o agente, salvo disposição especial, não afastam a tipificação 

indireta dos incisos II e III do art. 9º do Código Penal Militar. 

Vejamos:  

Dessarte, deve-se evitar o equívoco de 
aplicar as alíneas do inciso II do art. 9º, 
estudado em seguida, aos crimes a que se 
refere o inciso I do mesmo artigo. Como 
exemplo, uma violência contra superior 
(art. 157 do CPM), abrangida pelo inciso I, 
não necessita ser praticada em lugar sujeito 
à Administração Militar, pois esse elemento 
espacial está previsto na alínea b do inciso 
II do art. 9º, não se aplicando ao delito 
exemplificado. Claro que se esse elemento 
espacial viesse grafado no tipo penal da 
Parte Especial, deveria ele ser preenchido 
para haver subsunção ao tipo penal, mas 
não por aplicação do art. 9º, e sim por 
tipicidade direta (ou adequação típica de 
subordinação imediata), como ocorre no 
crime previsto no art. 235 do CPM 
(pederastia ou outro ato de libidinagem). 

Há exceção a essa regra, ou seja, existe um 
crime que, apensar de estar previsto 
apenas no CPM, deve ser complementado 
pelo inciso II do art. 9º, mas essa condição 
somente ocorrerá quando a lei penal 
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militar expressamente comandar. Trata-se 
do delito de violação de recato, capitulado 
no art. 229 do CPM que, por imposição do 
art. 231, deve ser complementado, para ser 
crime militar, pela alínea a do inciso II do 
art. 9º.  

4. CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES E CRIMES 
IMPROPRIAMENTE MILITARES 

Cabe, por fim, pontuar a classificação entre crimes 

propriamente e impropriamente militares. Esta classificação é de 

importância essencial no âmbito da aplicação da legislação Penal 

Militar e Processual Penal Militar. Colacionamos o estudo do 

conceito de crime propriamente militar pelo magistério de COSTA 

(1978, p.132/133), que lecionando sobre a origem do conceito de 

crimes propriamente militares, asseverando que: 

Puramente militar, essencialmente militar, 
exclusivamente militar e propriamente 
militar são as expressões com que as leis e 
os tratados se referem às infrações 
funcionais do militar. Esmeraldino 
Bandeira classificava o crime militar em: 1 
– própria ou exclusivamente militar; 2 – 
imprópria ou objetivamente militar; 3 – 
propriamente comum ou civil; 

Luiz Carpenter foi o primeiro a aplicar a 
supervisão científica ao nosso Direito Penal 
Militar, tendo considerado os chamados 
crimes propriamente militares – 
contravenções disciplinares – e 
apresentado os crimes impropriamente 
militares como “entidades bifrontes, 
híbridas: da cintura para cima – crime 
comum; da cintura para baixo – crime 
militar”, concluindo que há crime 
impropriamente militar. Realmente, a 
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jurisdição militar é duas vezes excepcional: 
por ser penal e por ser militar. 

A jurisdição militar para civis é três vezes 
excepcional: por ser penal, por ser militar e 
por ser para civis. 

Para concluir a análise detalhada do conceito de crime 

militar, cabe trazer a conhecimento o conceito de crime militar 

cunhado por Clóvis Bevilaqua, no magistério de BANDEIRA (1919, 

p. 23): 

Estudando posteriormente o mesmo 
assumpto, Clóvis Bevilaqua escreve 
excelentes palavras na exposição de que fez 
preceder o seu Esboço do Codigo Penal para 
a Armada Brazileira. 

Segundo o seu parecer, os crimes militares 
devem ser distribuidos em trez grupos: 1º - 
crimes essencialmente militares; 2º - 
crimes militares por compreensão normal 
da função militar; 3º - crimes 
accidentalmente militares. 

E explica: os do primeiro grupo são os 
crimes que offendem a propria instituição 
militar nas suas condições de vida e os seus 
meios de acção [...] 

Os do segundo grupo são os que, embora 
civis em sua essência, assumem feição 
militar por serem comettidos por militares 
em suas funcções.[...] 

E os do terceiro grupo comprehendem – os 
crimes perpetrados, em tempo de guerra, 
por paisanos temporariamente aggregados 
ás forças regulares em operações. 
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Os crimes essencialmente militares correspondem aos 

crimes propriamente militares. Os crimes militares por 

compreensão normal da função militar correspondem aos crimes 

impropriamente militares. Os crimes acidentalmente militares 

também correspondem aos crimes impropriamente militares, uma 

vez que podem ser praticados por civis afetando bens jurídicos da 

esfera militar.  

ROMEIRO (1994, p. 73) tendo em conta a peculiaridade do 

crime de insubmissão, que tem a qualidade de civil do agente, 

embora seja classificado como crime propriamente militar, 

formula um conceito de crime militar que leva em consideração o 

sujeito passivo da ação penal militar. Adota o festejado 

doutrinador um conceito que enfoca o caráter processual da ação 

penal militar. Vejamos a lição do grande doutrinador: 

Considerando que o crime de insubmissão 
é incluído entre os crimes propriamente 
militares pelos adeptos da teoria clássica, 
como vimos acima, por só caber ação penal 
contra o insubmisso quando adquire ele a 
condição de militar, poderíamos, já que 
estamos o terreno da doutrina, formular 
uma nova teoria para conceituar os crimes 
propriamente militares, com base no 
direito de ação penal. 

Crime propriamente militar seria aquele 
cuja ação penal só pode ser proposta contra 
o militar. 

NEVES e STREIFINGER (2014, p. 271) asseveram ser o 

conceito de Jorge Alberto Romeiro o mais preciso, com adaptações, 

levando em considerações as peculiaridades do crime de 

insubmissão. Vejamos: 
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Como já expusemos, todavia, a melhor 
definição de crime propriamente militar 
seria a proveniente da teoria postulada por 
Jorge Alberto Romeiro, com algumas 
adaptações, segundo a qual somente os 
crimes cuja ação penal possa ser proposta 
apenas contra militares podem pertencer à 
classe dos propriamente militares. 

Com essa análise doutrinária e legal do crime militar, 

conceito, critérios e formas de tipificação, conclui-se a análise do 

conceito de crime militar, principalmente do conceito de crime 

propriamente militar. Passa-se à análise, no próximo capítulo, das 

repercussões da Lei nº 13.491/17, que alterou o artigo 9º do 

Código Penal Militar, principalmente com a aplicação de 

dispositivos normativos e tipos penais previstos na legislação 

penal comum, com a nova redação do inciso II do art. 9º do Código 

Penal Militar. 

5. MUDANÇAS OCORRIDAS COM A EDIÇÃO DA LEI N. 
13.491/17 NA SUBSUNÇÃO DAS CONDUTAS 
TIPIFICADAS COMO CRIME MILITAR NO CÓDIGO 
PENAL MILITAR. 

Com a promulgação da Lei n. 13.491/17 e a alteração do 

inciso II do art. 9º do Código Penal Militar, que passou a considerar 

crimes militares não só os previstos no Código Penal Militar, mas 

também os da legislação penal, houve uma significativa expansão 

das hipóteses trazidas pelas alíneas do inciso II, abarcando na 

competência da Justiça Militar crimes que antes não eram 

processados na esfera castrense. 

Vejamos, a título de exemplo, a aplicação da Lei nº 

8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos). Com a aplicação da Lei n. 

13.491/17 e a alteração do inciso II do art. 9º do Código Penal 

Militar, pode-se considerar a ocorrência de crime militar hediondo. 
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Hipoteticamente, a ocorrência de um crime de homicídio, 

praticado por civil contra militar das Forças Armadas em serviço, 

pode ser considerado hediondo e tipificado no art. 121, § 2°, inciso 

VII, do Código Penal Comum, com tipificação indireta do art. 9º, 

inciso III, segunda parte, alínea d, ambos do Código Penal Militar, 

com aplicação do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990 (Lei de 

Crimes Hediondos). Tal crime será de competência da Justiça 

Militar da União. Antes da Lei nº 13.491/17, tal crime militar seria 

tipificado no artigo 205 do Código Penal Militar. 

A novidade da Lei n. 13.491/17 reside na ampliação 

significativa das hipóteses de subsunção dos crimes militares, pois 

houve um acréscimo de fatos considerados tipos penais que 

integram a legislação penal comum e que não possuem idêntica 

previsão na legislação penal castrense. Estes fatos típicos 

passaram, por hipótese, a ser incluídos nas alíneas do inciso II do 

art. 9º do Código Penal Militar, por tipificação indireta.  

Vejamos algumas hipóteses, a título de exemplo: Lei nº 

8.666, de 1993, que estabelece crimes de licitações; a Lei nº 

9.605/98, que estabelece crimes ambientais; a Lei nº 4.898/65, 

que estabelece as condutas que configuram abuso de autoridade; a 

Lei nº 12.850/13, que estabelece a colaboração premiada, entre 

outras que não excluam expressamente a Justiça Militar do seu 

âmbito de competência. 

6 CONCLUSÃO 

A Lei n. 13.491/17 alterou de forma significativa a 

competência da Justiça Militar e tem suscitado estudos 

aprofundados na doutrina e da jurisprudência para a delimitação 

exata da amplitude da interpretação e aplicação dos dispositivos 

que remodelaram o artigo 9º do Código Penal Militar.  

Há, todavia, direcionamento no sentido de um 

fortalecimento da Justiça Castrense e na ampliação significativa do 

âmbito de incidência dos preceitos da legislação penal comum no 
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âmbito da Justiça Militar. Algumas críticas residem na ampliação 

da submissão de civis a julgamento de cortes militares, em 

confronto com recomendações da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, conforme entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, nos seguintes termos: 

“HABEAS CORPUS” – IMPUTAÇÃO, AO 
PACIENTE, QUE É CIVIL, DE CRIME 
MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO – 
SUPOSTO DELITO DE DESACATO A 
MILITAR (CPM, ART. 299) – OCORRÊNCIA 
DESSE FATO EM AMBIENTE ESTRANHO AO 
DA ADMINISTRAÇÃO DAS FORÇAS 
ARMADAS – MILITAR DO EXÉRCITO, 
SUPOSTAMENTE DESACATADO, QUE 
REALIZAVA ATIVIDADE DE 
POLICIAMENTO OSTENSIVO NO PROCESSO 
DE OCUPAÇÃO E PACIFICAÇÃO DAS 
COMUNIDADES DO COMPLEXO DO 
ALEMÃO E DA PENHA, NA CIDADE DO RIO 
DE JANEIRO – FUNÇÃO DE POLICIAMENTO 
OSTENSIVO QUE TRADUZ TÍPICA 
ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA – 
CARÁTER ANÔMALO DA JURISDIÇÃO 
PENAL MILITAR SOBRE CIVIS EM TEMPO 
DE PAZ – REGULAÇÃO DESSE TEMA NO 
PLANO DO DIREITO COMPARADO – 
OFENSA AO POSTULADO DO JUIZ 
NATURAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – 
COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA 
FEDERAL COMUM (CF, ART. 109, IV) PELO 
FATO DE A VÍTIMA, MILITAR DO 
EXÉRCITO, QUALIFICAR-SE COMO AGENTE 
PÚBLICO DA UNIÃO – PEDIDO DEFERIDO. 
FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO 
EXERCIDA POR MILITAR DAS FORÇAS 
ARMADAS – ENCARGO QUE SE QUALIFICA, 
CONCEITUALMENTE, COMO TÍPICA 
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ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA. - 
Refoge à competência penal da Justiça 
Militar da União processar e julgar civis, em 
tempo de paz, por delitos supostamente 
cometidos por estes em ambiente estranho 
ao da Administração Militar e 
alegadamente praticados contra militar das 
Forças Armadas no contexto do processo 
de ocupação e pacificação das Comunidades 
localizadas nos morros cariocas, pois a 
função de policiamento ostensivo traduz 
típica atividade de segurança pública. 
Precedentes. A REGULAÇÃO DO TEMA 
PERTINENTE À JUSTIÇA MILITAR NO 
PLANO DO DIREITO COMPARADO. - 
Tendência que se registra, modernamente, 
em sistemas normativos estrangeiros, no 
sentido da extinção (pura e simples) de 
tribunais militares em tempo de paz ou, 
então, da exclusão de civis da jurisdição 
penal militar: Portugal (Constituição de 
1976, art. 213, Quarta Revisão 
Constitucional de 1997), Argentina (Ley 
Federal nº 26.394/2008), Colômbia 
(Constituição de 1991, art. 213), Paraguai 
(Constituição de 1992, art. 174), México 
(Constituição de 1917, art. 13) e Uruguai 
(Constituição de 1967, art. 253, c/c Ley 
18.650/2010, arts. 27 e 28), v.g.. - Uma 
relevante sentença da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos (“Caso Palamara 
Iribarne vs. Chile”, de 2005): determinação 
para que a República do Chile, adequando a 
sua legislação interna aos padrões 
internacionais sobre jurisdição penal 
militar, adote medidas com o objetivo de 
impedir, quaisquer que sejam as 
circunstâncias, que “um civil seja 
submetido à jurisdição dos tribunais penais 
militares (...)” (item nº 269, n. 14, da parte 
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dispositiva, “Puntos Resolutivos”). - O caso 
“Ex Parte Milligan” (1866): importante 
“landmark ruling” da Suprema Corte dos 
Estados Unidos da América. O POSTULADO 
DO JUIZ NATURAL REPRESENTA 
GARANTIA CONSTITUCIONAL 
INDISPONÍVEL, ASSEGURADA A 
QUALQUER RÉU, EM SEDE DE 
PERSECUÇÃO PENAL, MESMO QUANDO 
INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA 
MILITAR DA UNIÃO. - Ninguém pode ser 
privado de sua liberdade senão mediante 
julgamento pela autoridade judiciária 
competente. Nenhuma pessoa, em 
consequência, poderá ser subtraída ao seu 
juiz natural, sob pena de invalidação do 
processo em que consumada a ofensa ao 
postulado da naturalidade do juízo. A 
Constituição do Brasil, ao proclamar o 
regime das liberdades públicas – que 
representa expressiva limitação aos 
poderes do Estado –, consagrou, de modo 
explícito, o dogma fundamental do juiz 
natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política 
prescreve que “ninguém será processado 
nem sentenciado senão pela autoridade 
competente”. (HC 112936, Relator(a):  Min. 
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 
em 05/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-
05-2013 RTJ VOL-00224-01 PP-00533) 

Cabe pontuar que há questionamentos de 

constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a 

compatibilidade de dispositivos da Lei n. 13.491/17 com a 

constituição Federal. Cita-se, a título de exemplo, as ADIs nº 5.901 

e 5.804, questionando a soberania do tribunal do júri para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a atribuição de 

investigação dos crimes dolosos contra a vida. 
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Por fim, a legislação penal militar, a despeito das alterações 

promovidas pela 13.491/17, carece de atualização da parte geral 

do Código Penal Militar, no intuito de aproximar seus institutos 

com as reformas que foram promovidas na legislação penal 

comum. Tais alterações, todavia, não impedem que dispositivos 

que prevejam uma maior efetividade e interpretação mais 

garantista na aplicação da lei penal militar sejam levadas a cabo 

pelos operadores do direito.  
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A LÓGICA DO DIREITO ECONÔMICO APLICADA  
AOS PRINCÍPIOS: DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA COMO EXEMPLO DA SUPERAÇÃO  
DE UMA HERMENÊUTICA BASEADA NA  

LÓGICA DA IMPUTAÇÃO. 

Dennis Otte Lacerda126 

RESUMO 

O direito da “modernidade” caracteriza-se pelo 

individualismo da pessoa humana e tem como base a propriedade, 

a família e os contratos. Nesta época, o papel do Estado é de 

garantir as liberdades individuais e não se intrometer na economia 

e na vida em sociedade. A lógica da imputação presente nos 

Códigos é a marca deste sistema, que se preocupa em resolver 

questões entre duas pessoas humanas. A exceção era a 

multiplicidade de relações jurídicas. Atualmente, a sociedade 

contemporânea se caracteriza pela pluralidade de suas relações, o 

que resulta, como regra, na multiplicidade de relações jurídicas, 

sendo que a lógica da imputação, regra “oitocentos”, e ainda 

fortemente arraigada no subconsciente dos atuais legisladores e 

operadores jurídicos, impede que o sistema jurídico dê uma 

resposta adequada aos novos ditames impostos pela sociedade 

contemporânea, mais complexa que a “moderna”. Este trabalho 

traz uma breve reflexão sobre a lógica da imputação e a sua 

travessia do século XIX ao XXI, onde a sociedade contemporânea 

necessita de uma nova lógica capaz de resolver os casos que não 

mais encontram resposta na lógica da imputação. E essa diferente 

maneira de raciocinar e conceber as normas jurídica é 

                                                            
126 Mestre em Direito pela PUCPR. 



 

236 

característica do atual Direito Econômico e sua nova lógica para 

resolução de situações cada vez mais complexas: a macrológica. 

Palavras-chave: Direito Econômico. Normas jurídicas. 

Princípios. Interpretação. Nova lógica. 

I - INTRODUÇÃO: DIREITO ECONÔMICO - EM BUSCA DE 
UM CONCEITO. 

 O direito da “modernidade” caracteriza-se pelo 

individualismo da pessoa humana e tem como base a propriedade 

(o centro do sistema), a família (a quem se destinava a 

propriedade) e os contratos (que possibilitavam o trânsito da 

propriedade entre as pessoas humanas). Nesta época o papel do 

Estado é de garantir as liberdades individuais e não se intrometer 

na economia e na vida em sociedade. A lógica da imputação 

presente nos Códigos é a marca deste sistema, que se preocupa em 

resolver questões entre duas pessoas humanas. A exceção era a 

multiplicidade de relações jurídicas. No final do século XIX, com o 

crescimento da população e a massificação da economia, aliado ao 

empobrecimento de muitos, este sistema jurídico não consegue 

mais responder a nova economia e vida social que se formava. Tal 

circunstância aumentou as pressões sociais, em especial das 

massas emboprecidas. Em 1891 a igreja católica edita a Carta 

Encíclica “Rerum Novarum” de Sua Santidade o Papa LEÃO XIII 

sobre as condições dos operários, uma nítida crítica ao sistema 

vigente. Ao então Estado Liberal sobrevém paulatinamente o 

Estado Social, com a finalidade de compensar os desníveis sociais. 

Este Estado se agigantará para dar conta das novas atribuições e 

passará a intervir mais na sociedade para garantir um sistema 

compatível a nova realidade econômica e social. As Constituições 

Sociais do México (1917) e de Weimar (1919) são instrumentos 

jurídicos que refletem esta mudança de postura. 
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 Novos Direitos surgem e são inseridos no sistema para 

garantir o desenvolvimento do novo ritmo da economia de 

mercado. O Direito Econômico se fixa como um ramo autônomo do 

direito, com o conteúdo específico de suas normas voltadas às 

atividades econômicas ocorrentes no mercados, sejam elas 

provenientes da esfera pública ou privada.  

 Roberto FERRAZ127 aduz que “em 1922, o primeiro autor 

de Direito Econômico, Hedemann, não o definiu ou o fez 

propositalmente de maneira vaga e indefinida. Na década de 60, na 

França, quando houve grande efervescência da temática do Droit 

Économique, Charles Champaud também não o definia mas 

destacava que: “Considerado como um direito original mas de 

vocação geral, o Direito Econômico se apresenta portanto como 

um espírito jurídico particular aplicado a um corpo de regras 

diversas. Somente o espírito é verdadeiramente novo...”. FERRAZ 

conclui que “nesse contexto, fica mais fácil ter uma aproximação do 

que seja o Direito Econômico e de que sua definição absolutamente 

não segue o formato dos tradicionais “ramos do Direito”, cuja 

especificidade vem essencialmente da área a que se referem as 

normas jurídicas, normas estas que seguem a clássica lógica da 

imputação (ou dos atos formais). Pelo contrário o Direito 

Econômico não se caracteriza pela matéria de que trata pois trata 

de concorrência, consumo, direito processual civil, direito 

tributário, direito administrativo, direito comercial, da regulação, 

da proteção etc., mas pelo tipo de lógica que dita as normas que se 

identificam como de direito econômico e que mais e aproxima da 

lógica de resultados. Em suma, o que caracteriza as normas de 

direito econômico não é a matéria mas sim o novo enfoque com 

que foram concebidas: o enfoque macroeconômico ou, em uma 

                                                            
127 Extraído de texto concebido e fornecido pelo Autor e Professor Doutor 
ROBERTO FERRAZ, para debate na aula inaugural de Direito Econômico 
do Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado da PUCPR em 
2009. 
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palavra, macrologicamente.” E arremata: “a concepção da norma de 

direito econômico não visa fazer justiça entre dois indivíduos ou 

mais; visa fazer justiça num universo de relações agregadamente 

considerado, abstraindo das relações individualmente 

consideradas. A norma de direito econômico visa promover certas 

tendências macroeconômicas ou dar resposta jurídica a tais 

tendências. Essas tendências são fatos identificados pelo 

pensamento macroeconômico (concorrência, repercussão 

econômica dos custos inclusive tributários, maior eficiência dos 

agentes de mercado etc.) e, portanto, comportam falhas de 

análise.” 

 Ocorre que a lógica da imputação, regra nos “oitocentos”, 

ainda está fortemente arraigada no subconsciente dos atuais 

legisladores e operadores jurídicos. Este fato impede que o sistema 

jurídico dê uma resposta adequada aos novos ditames impostos 

pela sociedade contemporânea, mais complexa que a “moderna”. 

Não se está querendo dizer que a lógica da imputação é totalmente 

inadequada ao atual desenvolvimento social e econômico, em 

determinados casos ela pode e deve ser aplicada 

consubstanciando-se na melhor solução aplicada ao caso concreto, 

está-se a dizer que esta regra não solucionará todos os casos, e que 

concorrentemente a ela é necessário se utilizar de uma nova lógica, 

adequada e capaz de resolver os casos que não encontram 

resposta no legado do passado. 

 Essa diferente maneira de conceber as normas jurídicas é 

característica da lógica do Direito Econômico, ou como se refere 

FERRAZ, Macrológica128. 

 

                                                            
128 FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. A Macrológica do Direito 
Econômico. Revista de Direito Mercantil n.º 142, São Paulo: Malheiros, 
p.80-86. 
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II - DIREITO ECONÔMICO E SUA (MACRO)LÓGICA. 

 As dificuldades para uma definição contemporânea do 

Direito Econômico reside em tentar adequá-la na tradicional 

definição adotada aos diversos ramos do direito, que se caracteriza 

pela área a que se referem as normas jurídicas, normas estas que 

seguem a clássica lógica da imputação. O Direito Econômico se 

caracteriza pela sua interdisciplinariedade (pois trata de 

concorrência, consumo, tributos, direito, regulação, etc.) e pelo 

pluralismo de abordagens teóricas e práticas. O que caracteriza as 

normas de Direito Econômico não é a matéria, mas sim, o novo 

enfoque com que foram concebidas - enfoque macroeconômico129, 

isto é, macrologicamente. A sua estrutura se aproxima de uma 

lógica de resultados (lógica que dita as normas que se costuma 

identificar como direito econômico), capaz de alterar a concepção 

de Estado. As normas do Direito Econômico têm como finalidade 

promover a justiça num universo de relações - e não nas relações 

individuais - promovendo tendências macroeconômicas ou dando 

respostas jurídicas a tais tendências.  Assim, o que realmente 

identifica as normas de Direito Econômico é sua estrutura e não 

sua matéria (não se trata de imputar uma feição de Direito da 

Concorrência, regulação ou privatizações ao Direito Econômico, e 

nem de tratá-lo como a intervenção do Estado na Economia)130.  

FERRAZ ensina que o que importa perceber é que, 

tratando-se de normas baseadas em lógica distinta da 

tradicionalmente utilizada pelo Direito, sua aplicação será também 

distinta, a começar pelo fato de que não se terá como resultado da 

aplicação de tais normas a estrutura típica da lógica de imputação, 

                                                            
129 Macroeconomia: parte da ciência econômica que se propõe a explicar 
as relações entre os agregados de uma economia e examina os fatos 
econômicos globais; Microeconomia: ramo da ciência que estuda os 
comportamentos individuais dos agentes econômicos, e principalmente 
suas decisões. 
130 Idem. 
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isto é, não se estará diante de uma aplicação de norma do tipo “Se 

A é, B deve ser.” Muitas vezes se estará diante de uma estrutura do 

tipo “Se A pode ocorrer ou ocorre, A deve ser atrapalhado ou 

mesmo impedido. Explica-se, no caso de concentração de 

mercados, diante da possibilidade de ocorrência de uma forte 

concentração nas mãos de um só agente mediante fusão ou 

incorporação (se A pode ocorrer) então se determinam medidas 

que pesem contra essa possibilidade como a venda de fábricas e de 

marcas (A deve ser atrapalhado) ou mesmo a proíbam (ou 

impedido). Foi o que ocorreu no caso da formação da Ambev por 

fusão da Brahma com a Antarctica, em que o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica - CADE determinou como 

condição da operação a venda de quatro fábricas e da marca 

Bavária a concorrentes, e, ainda, no caso da incorporação da 

Garoto pela Nestlé, que foi proibida por aquele órgão131.  

 Pelas regras tradicionais do Direito, a fusão das empresas 

Brahma e Antarctica, preenchidos os requisitos legais existentes 

(lógica da imputação), deveria ser realizada sem a necessidade da 

venda de quatro fábricas e da marca Bavária a concorrentes e no 

caso da compra da Garoto pela Nestlé, não poderia ser proibida, 

pois estava conforme às regras do direitos tradicional e nenhum 

ilícito ou ilegalidade se visava praticar.  

Ocorre que se realizadas conforme o modelo tradicional da 

lógica da imputação, estar-se-ia prejudicando todo o mercado 

econômico e de consequência a sociedade restaria prejudicada. 

Valores como o consumo e a livre concorrência foram privilegiados 

na decisão tomada pelo CADE. 

 

                                                            
131 FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. O Consumo, a Concorrência, o Mercado e 
as Distorções da Substituição Tributária (para Frente), IN ROCHA, Valdir de 
Oliveira (org.) Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, São Paulo: Dialética, 
p.361-362. 
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Para concluir, o que caracteriza as normas de direito 

econômico não é a matéria que lhe seria própria, mas sim o 

enfoque macroeconômico (macrologicamente) com que foram 

concebidas. A norma de direito econômica visa fazer justiça num 

universo de relações agregadamente considerado, abstraindo das 

relações individualmente consideradas. As normas de direito 

econômico corresponde a necessidade da sociedade de massa, 

sobretudo em torno ao consumo. O Direito precisou formular 

resposta para o fenômeno econômico de massa, e o fez, 

concebendo regras com lógica nova, adequada a essa realidade, em 

que a norma contempla o coletivo antes do individual. Esta nova 

lógica se choca com a tradicional lógica jurídica da imputação.  

Essa diferente maneira de conceber as normas jurídicas no 

Direito Econômico é aplicada por alguns Princípios. Deixa-se de se 

aplicar a lógica tradicional da imputação em nome de outros 

valores que atendam adequadamente a relação jurídica 

proveniente da complexa sociedade contemporânea. 

III - UMA BREVE PERSPECTIVA DA ATUAL POSIÇÃO 
DOS PRINCÍPIOS NO DIREITO BRASILEIRO. 

 Atualmente não há possibilidade de se estudar e aplicar o 

Direito sem que se confira prevalência à tônica principiológica 

constitucional que este detém, com especial realce ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, que nutre todo o sistema jurídico. 

Neste sentido, nossa Constituição nos artigo 1.º ao 4.º que 

mostram nítida prevalência para o postulado da dignidade da 

pessoa humana, não só como critério definitivo de interpretação 

do texto constitucional, como principalmente o norte para 

aplicação das normas constitucionais nos casos concretos. Os 

princípios fundamentais encontram-se refletidos ao longo de todo 

texto constitucional. 
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 Dentro as diversas classificações elaboradas, a que 

apresenta o substrato mais seguro até o presente, para que sejam 

analisados os princípios constitucionais fundamentais, é aquela 

desenhada na Constituição Federal que dá prevalência à dignidade 

do ser humano. 

 A relevância do entendimento dos princípios fundamentais 

da Constituição como efetivas normas constitucionais parece 

irretorquível. Por serem mais genéricos que outras normas 

insertas no corpo legislativo, têm a máxima abrangência no 

ordenamento, além de serem o maior substrato do ordenamento 

jurídico. Ao se fazer concretos os preceitos constitucionais, devem 

ser observados os princípios, sob pena de se incorrer em 

inconstitucionalidade. 

 PIOVESAN132 ao concordar com a mais atualizada doutrina 

brasileira e estrangeira, no sentido de que não há dispositivo 

constitucional despido de normatividade, e que a própria 

normatividade não vem no texto mesmo, sendo antes o resultado 

de um complexo procedimento que envolve a minudente análise 

do caso concreto, quer da norma que se lhe julgue aplicável, a 

imperatividade - a força normativa - que se reclama da 

Constituição depende umbilicalmente do seguimento e aplicação 

de seus princípios fundamentais, dentre eles o da intangibilidade 

do respeito à Dignidade da Pessoa Humana. O que deve vingar é o 

entendimento de que os princípios constitucionais fundamentais 

valem como lei constitucional e possuem eficácia jurídica positiva 

ou simétrica, pois criam direito subjetivo ao cidadão. E para tanto, 

é que se reclama a hermenêutica concretizadora que culmine por 

prestigiar a força normativa dos princípios constitucionais 

fundamentais, otimizando a força expansiva do princípio da 

dignidade humana. 

                                                            
132 PIOVESAN, Flávia e VIEIRA, Renato Stanziola. Capítulo 14: “A Força Normativa 

dos Princípios   Constitucionais Fundamentais: A Dignidade da Pessoa Humana”, in 

Temas de Direitos Humanos, São Paulo: Max Limonad, p.396. 
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 Contudo, sempre oportuna a lição de FERRAZ133 sobre o 

tema, quando aduz que “Os verdadeiros princípios não são criação 

de determinado sistema jurídico positivo, mas sim a constatação 

da realidade transformada em dispositivo. O verdadeiro princípio 

é universal não é restrito a determinados sistemas jurídicos, e sim 

aplicado a todos, além de não comportarem exceções.” 

IV - A (MACRO)LÓGICA DO DIREITO ECONÔMICO 
APLICADA AOS PRINCÍPIOS: DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA COMO EXEMPLO DA SUPERAÇÃO DE UMA 
HERMENÊUTICA BASEADA NA LÓGICA DA 
IMPUTAÇÃO. 

 Na idade Moderna, o Estado, dentro da concepção liberal, 

limitava-se a não intervir nas relações interprivadas, sem 

estabelecer normas que limitassem a autonomia individual. Dentro 

deste quadro, a proteção econômica dada aos desempregados e 

aqueles que não tinham condições de trabalho, realizava-se, 

precariamente, sob a forma de caridade.  

 Com o advento do Estado social, surge a política do bem-

estar social, na qual, mediante intervenção do Estado, estabelece-

se melhores condições de vida aos trabalhadores em geral e às 

pessoas desamparadas em geral, mediante uma legislação que 

busca a redistribuição de renda entre a sociedade, por meio da 

previdência social.134  

 Assim, nasce um modelo de seguro social em que toda a 

sociedade contribui para um fundo único previdenciário, do qual 

são retiradas as prestações para aqueles que venham a ser 

atingidos algum dos eventos previstos na legislação previdenciária, 

                                                            
133 FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. Princípios são Universais e não 
comportam Exceções, in ROCHA, Valdir de Oliveira (org.). Grandes Questões 
Atuais do Direito Tributário, 10.º volume, São Paulo: Dialética, p.401. 
134 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. LAZZARI, João Batista. Manual de direito 
previdenciário, 3.ed. São Paulo: Editora RT, 2002, p.34. 
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além de atender àqueles que se encontram desamparados em face 

do regime de seguro social.135 

 Para a lógica econômica liberal, talvez fizesse sentido a 

cotização de cada indivíduo durante um lapso temporal para que 

daí tivesse direito a um resgate pecuniário durante certo tempo. 

Mas com o advento do Estado social, quebrou-se esta lógica, pois 

até quem nunca contribuiu, observados os requisitos legais, 

poderá vir a se beneficiar. É o que acontece com o benefício 

assistencial.  

 O artigo 20 da Lei 8.742/93136 destaca a garantia de um 

salário mínimo mensal às pessoas portadoras de deficiência e ao 

idoso com 65 anos ou mais, que comprovem, em ambas as 

hipóteses, não possuir meios de prover a própria manutenção e 

nem de tê-la provida por sua família. Já o § 3o do mencionado 

artigo reza que, “considera-se incapaz de prover a manutenção da 

pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda 

mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário 

mínimo”. Em 01/06/2001, o Supremo Tribunal Federal, pela ADI 

1.232/DF, julgou constitucional o parâmetro do § 3o do art. 20 da 

Lei no 8.742/1993, que estabelece critérios para receber o 

benefício previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal137. 

 

                                                            
135 Idem. Ibidem. 
136 Lei 8.742/93 dispõe sobre a assistência social e no artigo 20 diz: “O benefício de 
prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la 
provida por sua família.” 
(...) 
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 
quarto) do salário mínimo. 
137 CF/88 - Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...) V 
- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei 
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Pela lógica da imputação, fará jus ao benefício assistencial a 

pessoa humana deficiente ou idosa, esta com mais de 65 anos de 

idade, cuja renda familiar “per capita” for inferior a 1/4 do salário 

mínimo. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, em 2001, julgou 

ser constitucional o parâmetro de 1/4 de salário mínimo fixado na 

legislação.  

Nada obstante, com base no Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, o Poder Judiciário vem quebrando esta lógica, 

considerando que podem ser aplicados outros critérios para aferir 

a miserabilidade do destinatário do artigo 20 da Lei 8.742/93. O 

Supremo Tribunal Federal vem corroborando este julgados, 

aduzindo que "a constitucionalidade da norma legal, assim, não 

significa a inconstitucionalidade dos comportamentos judiciais 

que, para atender, nos casos concretos, à Constituição, garantidora 

do princípio da dignidade humana e do direito à saúde, e à 

obrigação estatal de prestar a assistência social 'a quem dela 

necessitar, independentemente da contribuição à seguridade 

social', tenham de definir aquele pagamento diante da constatação 

da necessidade da pessoa portadora de deficiência ou do idoso que 

não possa prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família.138"  

O Ministro Gilmar Mendes arremata que é “de se concluir, 

portanto, que o Supremo Tribunal teve por constitucional, em tese 

(cuidava-se de controle abstrato), a norma do art. 20 da Lei n. 

8.742/93, mas não afirmou inexistirem outras situações concretas 

que impusessem atendimento constitucional e não subsunção 

àquela norma.139”  

Percebe, assim, que pela lógica da imputação a situação era 

de simples solução(“Se A, é B, deve ocorrer). O Poder Judiciário, 

entretanto, ao aplicar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

considerou outro tipo de lógica à norma dos benefícios 

                                                            
138 STF - Rcl. 3.805/SP, DJ 18.10.2006 - rel. Min. Carmen Lúcia. 
139 STF - Rcl 4.374 MC/PE - 01/02/2007 - rel. Min. Gilmar Mendes. 
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assistenciais (Se A não é, B, pode ocorrer), lógica esta que guarda 

similitude à aplicada ao Direito Econômico, pois considera outros 

fatores que não interessam à norma jurídica tradicional (como as 

condições de miserabilidade da região em que a família vive, 

condição pessoal dos integrantes da família, para ficar nestes dois 

exemplos). 

V - CONCLUSÃO 

 As normas de Direito Econômico não visam fazer justiça 

entre dois indivíduos ou mais; visam fazer justiça num universo de 

relações agregadamente considerado, e abstraindo-se das relações 

individualmente consideradas. Suas normas pretendem promover 

certas tendências macroeconômicas ou dar resposta a tais 

tendências. 

 A característica mais marcante dos novos institutos 

jurídicos do Direito Econômico é que elas nascem para decisões 

circunstanciadas, como por exemplo, o licenciamento compulsório 

de patente, que seguem uma lógica diferenciada à logica da 

imputação do direito tradicional, a que FERRAZ denomina de 

macrológica.  

Esta lógica diferenciada é utilizada pelos Princípios, como a 

Dignidade da Pessoa Humana, na sua aplicação, o que causa 

espanto nas mentes tradicionalistas, que ainda não se habituaram 

com uma lógica diversa da imputação. A sociedade e a economia 

estão cada vez mais complexas, e para responder as novas relações 

que se formam todos os dias, o Direito deve seguir uma nova 

lógica, que pode ser aplicada concomitantemente com a tradicional 

lógica da imputação. 
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APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL E 
COMINATÓRIA CONTRA O AGENTE PÚBLICO 

RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DE ORDEM 
JUDICIAL IMPOSTA AO PODER PÚBLICO 

Alexs Gonçalves Coelho140 
Vinicius Pinheiro Marques141 

RESUMO 

O presente trabalho tem o propósito de fazer um breve 

estudo acerca da possibilidade de aplicação de multa pessoal 

contra o agente público, a fim de compeli-lo a cumprir decisão 

judicial que impõe à Fazenda Pública uma obrigação de fazer, de 

não fazer ou de dar coisa certa. Para tanto, são feitas considerações 

gerais quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e 

quanto ao entendimento vigente à época do Código de Processo 

Civil revogado (lei n. 5.869/73) no sentido da impossibilidade de 

aplicação de multa cominatória pessoal (astreintes) contra o 

agente público em ações movidas contra as Fazendas Públicas. 

Ainda, são estudadas as novas disposições do Código de Processo 

Civil vigente (lei n. 13.105/2015), que passaram a permitir a 

                                                            
140 Mestrando no programa de pós-graduação stricto sensu de mestrado 
profissional em prestação jurisdicional e direitos humanos pela Universidade 
Federal do Tocantins (UFT), em parceria com a Escola Superior da Magistratura 
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cominação de multa processual contra o agente público, na forma 

do art. 77, IV e § 2º, em caso de prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça decorrente do descumprimento ou da criação 

de embaraços à efetivação de decisão judicial. Também serão 

estudadas as disposições dos artigos 536 e 537 do CPC vigente, 

que, à semelhança do disposto nos artigos 461 e 461-A do 

CPC/1973, permitem a fixação de multa cominatória (astreintes) 

para compelir as partes obrigadas a cumprir uma ordem judicial. 

Por fim, também são estudados outros meios previstos na 

legislação para a coerção dos agentes públicos ao cumprimento de 

decisões judiciais. O presente trabalho tem como base o método 

dedutivo e, para a sua consecução, se vale de pesquisa exploratória 

(bibliográfica e documental). 

Palavras-chave: Fazenda Pública; multa processual; multa 

cominatória; astreintes. 

INTRODUÇÃO 

Desde o advento da Constituição da República Federativa 

do Brasil (CRFB), ocorrido em 05 de outubro de 1988, o direito 

brasileiro tem evoluído significativamente no sentido de se 

conferir concretude ao direito fundamental à tutela jurisdicional 

efetiva, que encontra expressa previsão no art. 5º, inciso XXXV, do 

texto constitucional vigente. 

O legislador ordinário tem evidenciado sua enorme 

preocupação com a necessidade de se assegurar a efetividade das 

decisões judiciais para, assim, permitir que a parte alcance o 

direito subjetivo reconhecido ou assegurado pelo Poder Judiciário. 

Tanto é assim que, no âmbito infraconstitucional, e após o advento 

da Constituição da República, foi conferida nova redação ao art. 

461 do Código de Processo Civil de 1973 (lei n. 5.869/73) e, no 

mesmo diploma, foi inserido o inédito art. 461-A, tudo isso com o 

propósito de se permitir a incidência de multa cominatória 

(semelhante às astreintes, do direito francês) para compelir a parte 
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obrigada a cumprir uma ordem judicial de fazer, de não fazer ou de 

dar/entregar coisa certa. 

Entretanto, toda essa preocupação do legislador ordinário 

não foi suficiente para compelir o Poder Público a cumprir o que 

lhe era determinado pela autoridade judiciária, uma vez que a 

práxis forense demonstrou que as multas cominatórias impostas 

às Fazendas Públicas revelaram-se inócuas, notadamente porque 

incidem sobre o erário público, e não sobre o patrimônio pessoal 

do agente ou gestor público, que é quem efetivamente exterioriza a 

vontade do Poder Público. 

Diante desse cenário dantesco de “crise de efetividade” das 

decisões judiciais prolatadas contra as Fazendas Públicas, o 

presente tem o propósito de estudar os instrumentos legais 

previstos no Código de Processo Civil vigente (lei n. 13.105/2015) 

e que permitem a fixação de multa pessoal contra o agente ou 

gestor público a fim de compeli-lo a cumprir as decisões judiciais 

impostas à Fazenda pública da qual é o representante legal. Para 

tanto, analisar-se-ão os entendimentos doutrinário e 

jurisprudencial acerca do tema em referência. 

No primeiro item, este trabalho tratará do direito 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva, que, como mencionado, 

encontra previsão no texto constitucional. 

No segundo item, serão estudados os instrumentos legais 

que o legislador ordinário inseriu no texto do CPC/1973, por meio 

de inovações legislativas, com o propósito de dotar o Estado-Juiz 

de mecanismos para a efetivação das decisões judiciais. 

No terceiro item, e com supedâneo nos estudos feitos nos 

itens anteriores, analisar-se-ão as disposições previstas no 

CPC/2015 e que permitem a cominação de multa pessoal contra o 

agente ou gestor público, como forma de compeli-lo a cumprir 

ordem judicial imposta à Fazenda Pública. Na ocasião (subitem 

3.3), serão analisadas outras sanções que podem decorrer do 

descumprimento de decisão judicial. 
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O presente trabalho não tem o quixotesco propósito de 

esgotar a matéria, mesmo porque tal seria impossível. Assim, o que 

este estudo pretende é contribuir para as discussões quanto a tão 

controverso tema, com a apresentação do entendimento da 

doutrina processualista civil e do posicionamento da 

jurisprudência dos tribunais em torno da matéria. 

Por fim, registre-se que o presente trabalho tem como base 

o método dedutivo e, para a sua consecução, se vale de pesquisa 

exploratória (bibliográfica e estudo de caso). 

1 DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA JURISDICIONAL 
EFETIVA 

A Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 05 de outubro de 1988, contemplou uma miríade 

de direitos fundamentais e sociais; dentre eles, é pertinente o 

estudo, nesta oportunidade, do direito fundamental à efetividade 

da tutela jurisdicional, que encontra expressa previsão no art. 5º, 

inciso XXXV, do texto constitucional e que reza que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. 

A regra prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da 

República contempla, em uma única oportunidade, o direito 

fundamental à efetividade da tutela jurisdicional e o princípio 

jurídico denominado pela doutrina constitucionalista de 

inafastabilidade do controle/apreciação jurisdicional ou acesso à 

justiça. 

É certo que ao buscar no Poder Judiciário a solução de um 

litígio, o jurisdicionado almeja que a tutela jurisdicional a ser 

prestada pelo Estado-Juiz seja efetiva, isto é, que produza efeitos 

concretos. Trata-se, assim, do que se chama de efetividade da 

prestação da tutela jurisdicional. 
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Em abordagem que trata de forma simultânea da garantia 

constitucional do acesso à justiça e do direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva, Wambier (2007, p. 321) assim leciona: 

À luz dos valores e das necessidades 
contemporâneas, entende-se que o direito à 
prestação jurisdicional [garantido pelo 
princípio da inafastabilidade do controle 
judiciário, previsto na Constituição] é o 
direito a uma proteção efetiva e eficaz, que 
tanto poderá ser concedida por meio de 
sentença transitada em julgado, quanto por 
outro tipo de decisão judicial, desde que 
apta e capaz de dar rendimento efetivo à 
norma constitucional. 

[…] 

Mas não se trata de apenas assegurar o 
acesso, o ingresso, no Judiciário. Os 
mecanismos processuais [i.e., os 
procedimentos, os meios instrutórios, as 
eficácias das decisões, os meio executivos] 
devem ser aptos a propiciar decisões justas, 
tempestivas e úteis aos jurisdicionados – 
assegurando-se concretamente os bens 
jurídicos devidos àquele que tem razão. 

Portanto, para que a tutela jurisdicional seja efetiva, é 

necessário que o pronunciamento do Poder Judiciário seja útil e 

que possa produzir efeitos concretos no plano prático. Em 

relevante estudo acerca da efetividade da tutela jurisdicional, 

Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2017, p. 95) assim prelecionam: 

A tutela jurisdicional tem de ser efetiva. 
Trata-se de imposição que respeita aos 
próprios fundamentos do Estado 
Constitucional, já que é facílimo perceber 
que a força normativa do Direito fica 
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obviamente combalida quando esse carece 
de atuabilidade. Não por acaso a 
efetividade compõe o princípio da 
segurança jurídica – um ordenamento 
jurídico só é seguro se há confiança na 
realização do direito que se conhece. A 
efetividade da tutela jurisdicional diz 
respeito ao resultado do processo. Mais 
precisamente, concerne à necessidade de o 
resultado da demanda espelhar o mais 
possível o direito material, propiciando-se 
às partes sempre tutela específica – ou 
tutela pelo resultado prático equivalente – 
em detrimento da tutela pelo equivalente 
monetário. 

Na mesma senda, eis o magistério de Fux (2004, p. 246): 

Desígnio maior do processo além de dar 
razão a quem efetivamente a tem, é fazer 
com que o lesado recomponha o seu 
patrimônio pelo descumprimento da ordem 
jurídica, sem que sinta os efeitos do 
inadimplemento. Por isso que compete ao 
Estado repor as coisas ao status quo ante 
utilizando-se de meios de sub-rogação 
capazes de conferir à parte a mesma 
utilidade que obteria pelo cumprimento 
espontâneo. 

Diante de todo o exposto, e conforme o percuciente 

magistério de Marinoni e Arenhart (2005, p. 65), “o direito de 

acesso à justiça, que na verdade garante a realização concreta de 

todos os demais direitos, exige que sejam preordenados 

procedimentos realmente capazes de prestar a tutela adequada, 

tempestiva e efetiva”. 

Por fim, registre-se que, preocupado com a necessidade de 

se assegurar concretude ao direito fundamental à tutela 
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jurisdicional efetiva, o legislador ordinário construiu todo um 

arcabouço normativo-processual, por meio da legislação 

infraconstitucional, e o dotou de instrumentos jurídicos colocados 

à disposição do jurisdicionado, que deles pode lançar mão para a 

concretização de seu direito material reconhecido em Juízo. 

2 A MULTA COMINATÓRIA PREVISTA NO CPC/1973 
COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES 
JUDICIAIS E A “CRISE DE EFETIVIDADE” NAS AÇÕES EM 
QUE O PODER PÚBLICO ERA DEMANDADO 

O legislador ordinário brasileiro, imbuído do firme 

propósito de conferir concretude à regra constitucional da 

efetividade da tutela jurisdicional, buscou inserir na legislação 

infraconstitucional, notadamente na processual civil, regras que 

permitissem viabilizar o efetivo cumprimento das decisões 

judiciais (lato sensu). 

Nesse sentido, no ano de 1994, o legislador ordinário, por 

meio da lei n. 8.952, conferiu nova redação ao texto original do art. 

461 do CPC/1973, que passou a prever o seguinte: 

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o 
cumprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer, o juiz concederá a tutela específica da 
obrigação ou, se procedente o pedido, 
determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao do 
adimplemento. 

§ 1º. A obrigação somente se converterá em 
perdas e danos se o autor o requerer ou se 
impossível a tutela específica ou a obtenção 
do resultado prático correspondente. 

§ 2º. A indenização por perdas e danos dar-
se-á sem prejuízo da multa (art. 287). 
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§ 3º. Sendo relevante o fundamento da 
demanda e havendo justificado receio de 
ineficácia do provimento final, é lícito ao 
juiz conceder a tutela liminarmente ou 
mediante justificação prévia, citado o réu. A 
medida liminar poderá ser revogada ou 
modificada, a qualquer tempo, em decisão 
fundamentada. 

§ 4º. O juiz poderá, na hipótese do 
parágrafo anterior ou na sentença, impor 
multa diária ao réu, independentemente de 
pedido do autor, se for suficiente ou 
compatível com a obrigação, fixando-lhe 
prazo razoável para o cumprimento do 
preceito. 

§ 5º. Para a efetivação da tutela específica 
ou para a obtenção do resultado prático 
equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a 
requerimento, determinar as medidas 
necessárias, tais como a busca e apreensão, 
remoção de pessoas e coisas, desfazimento 
de obras, impedimento de atividade nociva, 
além de requisição de força policial. 

§ 6º. O juiz poderá, de ofício, modificar o 
valor ou a periodicidade da multa, caso 
verifique que se tornou insuficiente ou 
excessiva. 

A partir do advento da norma supracitada, o Poder 

Judiciário passou a dispor de um mecanismo deveras eficaz e que 

passou a ser largamente utilizado para o fim de compelir a parte 

obrigada a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer: a multa 

cominatória (astreintes, no direito francês), que, de acordo com o 

art. 461, § 4º, poderia ser imposta com incidência diária, 

independentemente de pedido do autor. A propósito, de acordo 
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com Liebman (1968, p. 169), as astreintes podem ser conceituadas 

da seguinte forma: 

Chamam-se “astreintes” a condenação 
pecuniária proferida em razão de tanto por 
dia de atraso (ou qualquer unidade de 
tempo, conforme as circunstâncias), 
destinada a obter do devedor o 
cumprimento da obrigação de fazer pela 
ameaça de uma pena suscetível de 
aumentar indefinidamente. 

(…) 

Caracterizam-se as “astreintes” pelo 
exagero da quantia em que se faz a 
condenação, que não corresponde ao 
prejuízo real causado ao credor pelo 
inadimplemento, nem depende da 
existência de tal prejuízo. Constitui na 
realidade uma pena imposta com a 
finalidade cominatória, tendo como 
objetivo primeiro o cumprimento da 
obrigação no prazo fixado pelo juiz. 

Para Assis (2007, p. 221), multa cominatória/coercitiva 

pode ser conceituada como o “(…) “meio executivo primordial à 

disposição do órgão judiciário consistente na pressão psicológica 

sobre o vencido, colocando-o perante dois termos de alternativa: 

ou atende o comando judiciário ou sofrerá a imposição de multa de 

valor exorbitante (astreinte)”. 

Dando continuidade às reformas legislativas feitas com o 

propósito de se dotar o Juiz de instrumentos jurídicos que 

permitissem a maior efetividade das decisões judiciais, o legislador 

ordinário editou a lei n. 10.444/2002, que inseriu no texto do 

CPC/1973 o inédito art. 461-A, que possuía a seguinte redação: 
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Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a 
entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela 
específica, fixará o prazo para o 
cumprimento da obrigação. 

§ 1º. Tratando-se de entrega de coisa 
determinada pelo gênero e quantidade, o 
credor a individualizará na petição inicial, 
se lhe couber a escolha; cabendo ao 
devedor escolher, este a entregará 
individualizada, no prazo fixado pelo juiz. 

§ 2º. Não cumprida a obrigação no prazo 
estabelecido, expedir-se-á em favor do 
credor mandado de busca e apreensão ou 
de imissão na posse, conforme se tratar de 
coisa móvel ou imóvel. 

§ 3º. Aplica-se à ação prevista neste artigo o 
disposto nos §§ 1º a 6º do art. 461. 

O art. 461-A do CPC/1973 veio a suprir uma lacuna 

existente na redação do art. 461 (inserida pela lei n. 8.952/94), 

qual seja, a possibilidade de adoção de tutela específica para 

obrigar a parte a quem é direcionado determinado comando 

judicial a entregar coisa certa. 

A nova redação conferida ao art. 461 e o inédito art. 461-A 

do CPC/1973 revelaram-se bastante eficazes como forma de se 

conferir concretude ao direito fundamental de efetividade da 

tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, CRFB). Isso porque os 

magistrados passaram a adotar a multa cominatória (diária, com 

fixação de teto/limite) como instrumento – que se revelou 

bastante eficaz, diga-se de passagem – para compelir a parte a 

quem é direcionada determinada obrigação a cumpri-la fielmente. 

É importante destacar que à luz do disposto nos artigos 461 

e 461-A do CPC/1973, a doutrina processualista civil era 

amplamente majoritária e a jurisprudência dos Tribunais era 
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mansa e pacífica quanto à possibilidade de incidência de multa 

cominatória contra os Poderes Públicos municipal, estadual e 

federal, como forma de coagi-los a cumprir as obrigações que lhes 

fossem impostas pelo Poder Judiciário. 

O fato é que ainda na égide do CPC/1973, mesmo com a 

imposição de multa cominatória/coercitiva, constatava-se certa 

resistência das Fazendas Públicas em cumprir o que lhes era 

determinado pelo Poder Judiciário (obrigações de fazer, não fazer 

ou de dar/entregar coisa certa). Isso acontecia porque a incidência 

de multa pecuniária contra as Fazendas Públicas não surtia o efeito 

psicológico almejado, vale dizer, o ente público não se sentia 

coagido a cumprir a obrigação que lhe era imposta, uma vez que os 

recursos a serem despendidos para o pagamento das astreintes 

não sairiam dos bolsos de seus agentes públicos, e sim do próprio 

erário. A propósito, de acordo com Greco Filho (2006, p. 73), “esta 

multa não tem nenhum efeito cominatório, porque não é o 

administrador renitente que irá pagá-la, mas os cofres públicos, ou 

seja, o povo”. No mesmo sentido, veja-se a pertinente lição de 

Arenhart (2008, online): 

É sabido que um dos casos em que a multa 
se revela imprestável como meio coercitivo 
é aquele em que ela é imposta contra o 
Poder Público. Porque o titular do cargo 
público não sofre, pessoalmente, a ameaça 
do meio coercitivo, dificilmente se sente 
estimulado a cumprir a ordem judicial – em 
especial quando o descumprimento lhe 
gerar algum benefício (muitas vezes 
político). 

(...) 

De outra parte, evidentemente, a multa 
aplicada contra o Estado não tem nenhuma 
eficácia, como se viu anteriormente. Se a 
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intenção da multa é vencer a vontade do 
renitente, ela só pode ter por sujeito 
passivo, evidentemente, aquele que tem 
vontade. O Estado não tem, 
autonomamente, vontade, de modo que 
jamais poderia ser o sujeito passivo dessa 
multa. 

Em tais termos, a vontade das pessoas jurídicas de direito 

público encontrava – e ainda encontra – limite na exata volição de 

seus representantes legais (gestores públicos/agentes políticos), 

vale dizer, o cumprimento da decisão judicial estava ao alvedrio 

daqueles que exerciam a posição de comando dos entes públicos. 

Diante dessa situação de “crise de efetividade” das decisões 

judiciais prolatadas contra as Fazendas Públicas, parcela 

significativa da doutrina processualista civil passou a construir, 

ainda na égide do CPC/1973, um entendimento no sentido da 

plena possibilidade de aplicação de multa cominatória/coercitiva 

contra o próprio agente público representante legal da Fazenda 

Pública demandada. A título de exemplo, veja-se a lição de Didier 

Júnior et al (2013, p. 466): 

(…) para evitar a renitência dos maus 
gestores, nada impede que o magistrado, no 
exercício do seu poder geral de efetivação, 
imponha as astreintes diretamente ao 
agente público (pessoa física) responsável 
por tomar a providência necessária ao 
cumprimento da prestação. Tendo em vista 
o objetivo da cominação (viabilizar a 
efetivação da decisão judicial), decerto que 
aí a ameaça vai mostrar-se bem mais séria 
e, por isso mesmo, a satisfação do credor 
poderá ser mais facilmente alcançada. 
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Da mesma forma, Marinoni (2010, p. 476) também 

entendia que, na égide do CPC/1973, era cabível o arbitramento de 

astreintes contra o agente público responsável por cumprir a 

ordem judicial imposta à Fazenda Pública. Em crítica àqueles que 

entendiam o contrário, assim lecionava o processualista civil 

supracitado: 

Não há procedência no argumento de que a 
autoridade pública não pode ser obrigada a 
pagar a multa derivada de ação em que foi 
parte apenas a pessoa jurídica. É que essa 
multa somente constituirá sanção 
pecuniária, e assim poderá ser cobrada, 
quando a autoridade pública, que 
exterioriza a vontade da pessoa jurídica, 
não der atendimento à decisão. Note-se que 
a cobrança da multa não tem relação com o 
fato de o inadimplente ser o responsável 
pelo cumprimento da decisão. Não se está 
exigindo nada da autoridade em virtude do 
que foi discutido no processo, mas sim em 
razão da sua posição de agente capaz de 
dar cumprimento à decisão jurisdicional. 

Entretanto, tal tese não encontrou ampla acolhida nas 

searas doutrinária e jurisprudencial e, portanto, não prosperou. 

Isso porque, conforme entendiam a majoritária doutrina 

processualista civil e a jurisprudência amplamente dominante, o 

gestor público não é parte no processo, e sim mero representante 

legal da Fazenda Pública demandada. Logo, não poderia ser ele 

(agente público) punido com sanção pecuniária imposta em um 

processo do qual não integra o polo passivo. 

No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) decidiu em algumas poucas ocasiões pela possibilidade de 

fixação de multa cominatória diretamente contra o agente público 

responsável pelo cumprimento de determinada ordem judicial 
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imposta à Fazenda Pública. A título de exemplo, veja-se o seguinte 

precedente oriundo da Segunda Turma do STJ, que bem demonstra 

a matéria estudada (AgRg no REsp 1.388.716/RN): 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
ASTREINTES. AGENTE POLÍTICO QUE FOI 
PARTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO, BEM 
COMO TEVE SUA RESPONSABILIDADE 
PESSOAL ATESTADA NA ORIGEM. 
CABIMENTO DA MULTA DIÁRIA. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE 
DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. 
SÚMULAS 282 E 356 DO STF, APLICÁVEIS 
POR ANALOGIA. COISA JULGADA. 
PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E 
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA 
NÃO DEMONSTRADA. 

1. O ora agravante, à época Secretário de 
Estado da Administração e dos Recursos 
Humanos do Governo do Rio Grande do 
Norte, foi condenado, ante sua 
responsabilidade pessoal, pela Corte de 
origem ao pagamento de astreintes devido 
ao não cumprimento imediato de 
determinação judicial no bojo de mandado 
de segurança do qual ele foi, efetivamente, 
parte impetrada. 

2. A matéria não analisada no julgado a quo 
cujo debate não foi suscitado pela oposição 
de embargos declaratórios naquela 
instância encontra óbice nas Súmulas 282 e 
356 do STF, aplicáveis por analogia. 

3. As astreintes podem ser direcionadas 
pessoalmente às autoridades ou aos 
agentes responsáveis pelo cumprimento 
das determinações judiciais, em particular 
quando eles foram parte na ação. 
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Precedentes: AgRg no AREsp 472.750/RJ, 
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 
9/6/2014; e REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. 
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 
18/9/2009. 

(…) (STJ, 2014, online) 

Em que pese o entendimento esposado no precedente 

acima colacionado, o fato é que o STJ possuía entendimento 

predominante no sentido de que, à luz do CPC/1973, não era 

possível a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada 

à Fazenda Pública demandada. A título de exemplo, confira-se a 

seguinte ementa de acórdão, que bem retrata a matéria discutida 

(AgRg no AREsp 196.946/SE): 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA 
PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. 
IMPOSSIBILIDADE DE 
REDIRECIONAMENTO AO GESTOR 
PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO. 

1. Nos termos da jurisprudência pacífica 
desta Corte, em se tratando de obrigação de 
fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a 
requerimento da parte, a imposição de 
multa cominatória ao devedor (astreintes), 
mesmo contra a Fazenda Pública. 

2. Não é possível, contudo, a extensão ao 
agente político de sanção coercitiva 
aplicada à Fazenda Pública em decorrência 
da sua não participação efetiva no processo. 
Entendimento contrário acabaria por violar 
os princípios do contraditório e da ampla 
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defesa. Agravo regimental improvido. (STJ, 
2013, online) 

Diante desse panorama, e à luz do entendimento 

jurisprudencial dominante que se formou em torno do tema, na 

vigência do CPC/1973 não era admitida a fixação de multa 

cominatória contra o gestor público a fim de compeli-lo a cumprir 

determinação judicial imposta contra a Fazenda Pública da qual 

era o representante legal. 

É certo que a predominância de tal entendimento 

jurisprudencial era manifestamente contraproducente no 

propósito de se conferir efetividade às decisões judiciais 

prolatadas em desfavor do Poder Público, uma vez que, com isso, 

permitiu-se a reprovável continuidade da prática de deliberado 

descumprimento de ordens judiciais, notadamente porque a multa 

cominatória/coercitiva recaía sobre os cofres públicos, o que, 

obviamente, resultava em prejuízos à própria população, que em 

não raras ocasiões se via privada de melhores serviços públicos em 

razão da destinação de recursos do erário para o pagamento de 

astreintes. 

Entretanto, a solução para tal “crise de efetividade” nas 

demandas que envolvem as Fazendas Públicas, ao que parece, foi 

sanada pelo legislador ordinário com o advento do novo Código de 

Processo Civil (lei n. 13.105/2015), em que há dispositivos legais 

que, conforme a hermenêutica da doutrina processualista civil, 

permitem a cominação de multa contra a própria pessoa do 

agente/gestor público nas ações em que a Fazenda Pública for 

parte, ainda que aquele (agente político) não integre o polo passivo 

da demanda. 
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3 INSTRUMENTOS LEGAIS PARA A EFETIVAÇÃO DAS 
DECISÕES JUDICIAIS PREVISTOS NO CPC/2015 E A 
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA PESSOAL 
CONTRA O AGENTE PÚBLICO NAS AÇÕES EM QUE A 
FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE DEMANDADA 

O legislador ordinário, ao introduzir no ordenamento 

positivo brasileiro o novo Código de Processo Civil (lei n. 

13.105/2015), deixou bem clara sua preocupação com a 

necessidade de se perseguir a constante concretização do direito 

fundamental à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva 

(art. 5º, XXXV, CRFB). Isso porque o novo diploma processual civil 

possui diversos dispositivos que foram elaborados com o firme 

propósito de dotar o juiz de mecanismos que permitam o efetivo e 

tempestivo cumprimento das decisões judiciais, permitindo, com 

isso, a entrega ao jurisdicionado da almejada tutela adequada, 

efetiva e tempestiva. 

Como mencionado no item anterior, na vigência do 

CPC/1973 o Poder Judiciário enfrentava certa dificuldade em 

compelir o Poder Público (notadamente o Poder Executivo) a 

cumprir uma obrigação judicial de fazer, não fazer ou de 

dar/entregar coisa certa. 

Isso acontecia porque a multa cominatória/coercitiva 

fixada contra as Fazendas Públicas com amparo nos artigos 461, § 

4º, e 461-A, § 3º, do CPC/1973 em muitas situações revelava-se 

inócua, já que o prejuízo pecuniário decorrente do não 

cumprimento da obrigação recaía sobre os cofres públicos, e não 

sobre a pessoa do agente/gestor público responsável pela 

exteriorização da vontade do Poder Público. 

Dessa forma, pode-se afirmar que havia uma “crise de 

efetividade” das decisões judiciais prolatadas contra as Fazendas 

Públicas em razão da inocuidade das multas 

cominatórias/coercitivas que lhes eram aplicadas. 
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Entretanto, com a égide do novo CPC, tal problema parece 

ter sido solucionado pelo legislador ordinário, notadamente em 

razão do advento dos artigos 77, inciso IV e § 2º; e 536, §§ 1º e 3º; 

e 537, todos do novo diploma processual, que serão estudados em 

subitens distintos. 

3.1 Multa processual (punitiva) prevista no artigo 77, 
INCISO IV E § 2º, DO CPC/2015 

O artigo 77 do Código de Processo Civil vigente trata dos 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que 

de qualquer forma participem do processo. E especificamente em 

seu inciso IV, o supracitado art. 77 reza que é dever de todos os 

que atuam no processo cumprir bem e fielmente as decisões 

judiciais (lato sensu). Reza o texto legal: 

Art. 77.  Além de outros previstos neste 
Código, são deveres das partes, de seus 
procuradores e de todos aqueles que de 
qualquer forma participem do processo: 

(…) 

IV – cumprir com exatidão as decisões 
jurisdicionais, de natureza provisória ou 
final, e não criar embaraços à sua 
efetivação; 

Em comentário ao dever de exato cumprimento das 

decisões judiciais previsto no art. 77, inciso IV, do CPC/2015, os 

processualistas civis paranaenses Marinoni, Mitidiero e Arenhart 

(2017, p. 230) assim lecionam: 

O art. 77, IV, CPC, tem por desiderato 
precípuo dotar o órgão jurisdicional de 
expedientes que tornem o processo cada 
vez mais efetivo, estimulando o 
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atendimento a determinações judiciais. O 
não cumprimento dos provimentos 
judiciais ou a criação de embaraços para a 
efetivação e a execução de decisões finais 
ou antecipatórias constitui ato atentatório 
ao exercício da jurisdição, sancionável na 
forma dos §§ 1º e 5º. 

Veja-se ainda o percuciente magistério de Nery Junior e 

Nery (2015, p. 452), também em comentário ao retromencionado 

art. 77, inciso IV, do CPC vigente: 

A norma introduziu no Brasil o instituto do 
contempt of court. Deixar de cumprir os 
provimentos judiciais ou criar embaraço à 
sua efetivação, descumprindo o dever 
estatuído no CPC 77, IV, constitui ato 
atentatório ao exercício da jurisdição 
(contempt of court). Essa infração pode 
ensejar reprimenda nas esferas civil, penal, 
administrativa e processual, além da multa 
fixada nos próprios autos onde ocorreu o 
contempt, valorada segundo a gravidade da 
infração e em montante não superior a 
vinte por cento do valor da causa. Pode-se 
definir o contempt of court como sendo “a 
prática de qualquer ato que tenda a ofender 
um juiz ou tribunal na administração da 
justiça, ou a diminuir sua autoridade ou 
dignidade, incluindo a desobediência a uma 
ordem”. 

De acordo com Neves (2016, p. 114), a regra prevista no 

art. 77, inciso IV, do CPC vigente tem o desiderato de, a um só 

tempo, a)  combater a desmoralização do Poder Judiciário 

decorrente do não cumprimento de uma decisão judicial; e b) 

assegurar o efetivo cumprimento das ordens emanadas do Estado-

Juiz. Assim diz o autor: 
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A criação desse dever tenta combater dois 
males derivados do descumprimento das 
decisões judiciais e sua não efetivação: (a) a 
desmoralização do Poder Judiciário, que 
não consegue exercer efetivamente seu 
poder jurisdicional, passando a ser 
desacreditado pelos jurisdicionados, e (b) a 
ineficácia da tutela jurisdicional, em nítida 
afronta ao princípio do acesso à ordem 
jurídica justa. 

O descumprimento de uma decisão judicial (seja ela de 

natureza provisória ou definitiva) ou mesmo a criação de 

embaraços à sua efetivação constitui ato atentatório à dignidade da 

justiça (contempt of court), punível com penalidade de multa 

processual, sem prejuízo de outras sanções criminais, civis e 

processuais cabíveis. Nesse sentido, assim reza o art. 77, § 2º, do 

CPC vigente: 

Art. 77. […] § 2º. A violação ao disposto nos 
incisos IV e VI constitui ato atentatório à 
dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 
prejuízo das sanções criminais, civis e 
processuais cabíveis, aplicar ao responsável 
multa de até vinte por cento do valor da 
causa, de acordo com a gravidade da 
conduta. 

Os processualistas civis Marinoni, Mitidiero e Arenhart 

(2017, p. 232) comentam o seguinte acerca do ato atentatório ao 

exercício da jurisdição decorrente do descumprimento ou da 

criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais previsto 

no art. 77, inciso IV, do CPC: 

Ocorrendo ato atentatório à dignidade do 
exercício da jurisdição, por violação do 
dever de cumprimento das decisões 
judiciais ou por embaraço à efetivação das 
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ordens judiciais, fica o infrator sujeito, sem 
prejuízo das sanções criminais, civis e 
processuais, a multa de até vinte por cento 
do valor da causa. (…) A multa tem caráter 
punitivo, e por isso pode ser cumulada com 
a multa coercitiva ( art. 537, CPC) e com a 
multa a que se refere o art. 523, § 1º, CPC. 

É importante chamar a atenção para o fato de que o art. 77, 

inciso IV, do CPC vigente reza expressamente que o dever de 

“cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza 

provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” é de 

observância obrigatória tanto pelas partes e seus procuradores 

quanto por todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo. Entretanto, Neves (2016, p. 117) entende que a regra 

prevista no art. 77, inciso IV, não pode ser aplicada ao 

representante judicial, que pode ser tanto o advogado da parte 

quanto a pessoa nomeada pelo Juiz no curso do processo para 

representar em Juízo os interesses de uma das partes (p. ex., o 

inventariante; síndico da falência ou administrador da empresa 

penhorada). Diz o autor: 

O representante judicial da parte não pode 
ser compelido a cumprir decisão em seu 
lugar. Acredito que o dispositivo tenha 
como objeto obrigações personalíssimas 
das partes, que não poderiam de fato ser 
cobradas de seu representante e muito 
menos a ele ser aplicada a multa na 
hipótese de descumprimento da decisão. 
Afinal, cumprir decisão judicial é ato da 
parte e não ato postulatório. 

Em que pese não ser possível a fixação, contra o 

representante judicial, de multa processual por ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 77, IV e § 2º), a doutrina processualista 

civil entende que é cabível a cominação de tal multa punitiva 
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contra o representante legal de pessoa jurídica, tanto de direito 

privado quanto de direito público. Nesse prisma, Neves (2016, p. 

475) entende que apesar de não ser possível arbitrar multa 

cominatória (astreintes) contra o representante legal da Fazenda 

Pública, é plenamente possível a estipulação da multa 

processual/punitiva prevista no art. 77, inciso IV e § 2º, do CPC 

vigente. Diz o autor: 

O agente público não é parte no processo, e 
dirigir as astreintes a ele caracteriza afronta 
aos princípios da ampla defesa e do 
contraditório, o que o Superior Tribunal de 
Justiça não admite, podendo o agente 
público, entretanto, ser sancionado com 
a multa prevista no art. 77, § 2º, do Novo 
CPC por ato atentatório à dignidade da 
justiça. (GRIFADOS PELO AUTOR) 

Em outra obra sua (NEVES, 2016, p. 117), o mesmo autor 

leciona o seguinte: 

Como o § 7º do artigo ora comentado 
menciona apenas o representante judicial 
da parte, continua a ser possível condenar o 
agente público que descumpre decisão ou 
cria embaraços a sua efetivação em 
processo em que a Fazenda Pública figura 
como parte. (…) Não se deve confundir 
representante judicial (advogado) com 
representante ou presentante legal. 
(NEVES, 2016, p. 117) 

Do mesmo modo, Gonçalves (2016, p. 208) entende ser 

perfeitamente possível a aplicação de multa processual/coercitiva 

por ato atentatório à dignidade da Justiça contra o agente público 

que desobedece ou que cria obstáculos à efetivação de ordem 

judicial imposta à Fazenda Pública. Veja-se: 
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Haverá dificuldade se o autor do ato 
atentatório for a própria Fazenda Pública, 
uma vez que a multa reverte em seu 
proveito. Parece-nos, nesse caso, deverá ser 
imputada ao funcionário que desobedeceu 
a determinação judicial. 

Na mesma perspectiva são os ensinamentos de Cunha 

(2016, p. 140-141): 

Ocorre, porém, que a Fazenda Pública, à 
primeira vista, não poderia sujeitar-se à 
multa prevista no § 2º do art. 77 do CPC, 
revelando-se ineficaz sua fixação. Essa 
multa pode, na verdade, ser imposta ao 
agente público responsável pelo 
cumprimento da ordem judicial. É preciso, 
porém, que seja advertido com 
antecedência para, somente depois, ser 
punido com a multa. Nesse sentido, assim 
dispõe o § 1º do art. 77 do CPC: “Nas 
hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz 
advertirá qualquer das pessoas 
mencionadas no caput de que sua conduta 
poderá ser punida como ato atentatório à 
dignidade da justiça”. O agente público deve 
ser intimado pessoalmente para 
cumprimento da ordem, com a advertência 
de imposição de multa a ele mesmo, caso 
não atenda ao comando judicial ou crie 
embaraços à sua efetivação. 

O agente público responsável pelo 
cumprimento da ordem judicial deve 
responder tanto pelas astreintes como por 
aquela prevista no § 2º do art. 77 do CPC. 
Tais multas, cujos pressupostos são 
diversos, podem ser cumuladas, sendo a 
primeira revertida em favor da parte 
contrária e, essa última, em favor do Estado 
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ou da União, a depender do órgão 
jurisdicional que esteja processando a 
causa. 

Desse modo, e diante da ameaça de o 
agente público responder pessoalmente 
pelo pagamento de multas, não hesitará em 
cumprir o comando judicial, conferindo-se 
maior efetividade às decisões judiciais que 
imponham o atendimento de obrigações de 
fazer ou não fazer. (DESTAQUES NO 
ORIGINAL) 

Em que pese encontrar ampla acolhida entre nomes 

proeminentes da doutrina processualista civil brasileira, a tese 

jurídica segundo a qual é possível aplicar contra o agente público 

que voluntariamente deixa de cumprir ordem judicial imposta à 

Fazenda Pública não encontra ressonância no âmbito 

jurisprudencial. 

Nas pesquisas realizadas nos portais de Tribunais de 

Justiça (TJs), Tribunais Regionais Federais (TRFs) e do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), foi possível encontrar inúmeros 

precedentes judiciais no sentido de ser plenamente possível a 

cominação de multa processual/punitiva contra o Poder Público 

(pessoa jurídica de direito público) em razão de ato atentatório à 

dignidade da justiça decorrente do descumprimento ou da criação 

de embaraços à efetivação de decisões judiciais. Entretanto, não 

foram encontrados precedentes que, à luz do CPC/2015, 

permitissem a aplicação, contra a própria pessoa do agente/gestor 

público, da multa prevista no art. 77, § 2º, do diploma processual 

vigente. 

Em outro ponto, é importante destacar que a multa 

processual prevista no art. 77, § 2º, do CPC vigente não se 

confunde com a multa cominatória que prevista nos artigos 536, § 

1º, e 537, do mesmo diploma processual. Isso se dá porque a multa 

processual prevista no art. 77, § 2º, CPC tem caráter punitivo, é 
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fixada depois da prática de ato considerado atentatório à 

dignidade da jurisdição e, por fim, é destinada ao Estado (art. 77, § 

3º). Já a multa prevista nos artigos 536, § 1º, e 537 tem natureza 

coercitiva, é estipulada previamente para o caso de 

descumprimento de determinado ato processual e, por fim, é 

destinada à outra parte (art. 537 § 2º). Sobre o tema, veja-se a lição 

de Medina (2015, p. 91): 

A multa mencionada nos arts. 536, § 1.º e 
537 do CPC/2015 distingue-se da referida 
no art. 77 do CPC/2015. A respeito, cf. o 
que escrevemos em Execução civil, 1. ed., 
2002, n. 5.5.6.1 e ss., p. 337 e ss.; 2. ed., 
2004, n. 25.1 e ss., p. 463 e ss. A multa 
prevista no art. 77 do CPC/2015 tem 
caráter punitivo, sendo definida após a 
prática de ato considerado atentatório à 
dignidade da Jurisdição. Não se trata, 
portanto, de multa pré-estabelecida, com 
caráter coercitivo, tal como ocorre no caso 
do art. 537 do CPC/2015. Além disso, 
enquanto esta multa é devida à outra parte 
(cf. art. 537, § 2.º, do CPC/2015; assim 
também se decidiu, à luz do CPC/1973, cf. 
STJ, REsp 949.509/RS, rel. p/ acórdão Min. 
Marco Buzzi, j. 08.05.2012), a multa a que 
se refere o art. 77 do CPC/2015 é devida ao 
Estado (cf. § 3.º do art. 77 do CPC/2015).  

Em razão de as multas previstas no art. 77, § 2º, e nos 

artigos 536, § 1º, e 537 terem naturezas distintas, podem ser 

cumuladas, na forma expressamente autorizada pelo art. 77, § 4º, 

do CPC142. Nesse sentido, de acordo com Medina (2015, p. 91), 

“Nada impede, por outro lado, que se cumulem as multas referidas 

                                                            
142 Art. 77 (…). 
(…) § 4º. A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente 
da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o, e 536, § 1o. 
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nos dispositivos citados, já que as mesmas têm pressupostos 

distintos (cf. § 4º do art. 77 do CPC/2015)”. 

Ainda sobre o tema, veja-se o profícuo magistério de Nery 

Junior e Nery (2015, p. 452): 

Como a multa do CPC 77 é específica para a 
violação de dever processual, não há que se 
cogitar se ela pode ou não ser aplicada ao 
mesmo tempo que outras multas previstas 
no sistema processual. Há que se imputar a 
penalidade. Afinal, o fato que lhe deu 
origem é distinto da hipótese do CPC 523 § 
1º (não pagamento voluntário de obrigação 
fixada em sentença) e do CPC 538 (medida 
necessária à satisfação do credor de 
obrigação de fazer ou de não fazer). 

É importante relembrar que conforme o disposto no art. 77, 

§ 1º, do CPC vigente, a multa processual/punitiva prevista no § 2º 

do mesmo art. 77 somente pode ser fixada depois da advertência, 

ao agente/gestor público, de que o descumprimento ou a criação 

de embaraços à efetivação de determinada ordem judicial 

configurará ato atentatório à dignidade da justiça, punível com a 

fixação da supracitada multa processual/punitiva. 

Diante de todo esse cenário, é possível constatar que há 

autores proeminentes da doutrina processualista civil brasileira 

que entendem ser plenamente possível a aplicação, contra agentes 

públicos, de multa processual/punitiva prevista no art. 77, § 2º, do 

CPC, em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, 

consubstanciado no descumprimento ou na criação de embaraços 

à efetivação de ordem judicial imposta ao Poder Público. Contudo, 

tal abalizado entendimento infelizmente não encontra ressonância 

na jurisprudência dos tribunais, que ainda não se debruçaram a 

fundo sobre tal matéria específica. 
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3.2 Multa Cominatória (astreintes) prevista nos 
artigos 536, §§ 1º e 3º; E 537, DO CPC/2015: 

O legislador ordinário brasileiro reforçou a sua 

preocupação com a efetividade das decisões judiciais ao repetir, no 

texto do novo Código de Processo Civil, as disposições até então 

existentes nos artigos 461 e 461-A do CPC revogado. 

Nesse compasso, o art. 536 do novo CPC prevê a 

possibilidade de adoção, pelo Juiz, de todas as medidas necessárias 

à efetivação de tutela específica, tanto na fase de conhecimento 

quanto na executiva, para a satisfação do direito material da parte. 

Assim reza o retromencionado art. 536, caput, e § 1º, do CPC 

vigente: 

Art. 536. No cumprimento de sentença que 
reconheça a exigibilidade de obrigação de 
fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de 
ofício ou a requerimento, para a efetivação 
da tutela específica ou a obtenção de tutela 
pelo resultado prático equivalente, 
determinar as medidas necessárias à 
satisfação do exequente. 

§ 1º. Para atender ao disposto no caput, o 
juiz poderá determinar, entre outras 
medidas, a imposição de multa, a busca e 
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o 
desfazimento de obras e o impedimento de 
atividade nociva, podendo, caso necessário, 
requisitar o auxílio de força policial. 

Dentre as medidas que são colocadas à disposição do 

julgador para a efetivação da tutela jurisdicional, está a bastante 

conhecida multa cominatória – semelhante às astreintes do direito 

francês –, que, tal qual no CPC revogado, pode ser fixada em 

desfavor da parte contra quem é imposto o cumprimento de 
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determinada ordem judicial. Assim preceitua o art. 537 do CPC 

vigente: 

Art. 537. A multa independe de 
requerimento da parte e poderá ser 
aplicada na fase de conhecimento, em 
tutela provisória ou na sentença, ou na fase 
de execução, desde que seja suficiente e 
compatível com a obrigação e que se 
determine prazo razoável para 
cumprimento do preceito. 

§ 1º. O juiz poderá, de ofício ou a 
requerimento, modificar o valor ou a 
periodicidade da multa vincenda ou excluí-
la, caso verifique que: 

I - se tornou insuficiente ou excessiva; 

II - o obrigado demonstrou cumprimento 
parcial superveniente da obrigação ou justa 
causa para o descumprimento. 

§ 2º. O valor da multa será devido ao 
exequente. 

Em relevante estudo feito sobre a efetividade da tutela 

jurisdicional concedida no mandado de segurança, Dinamarco 

(1995, p. 321) pondera o seguinte: 

O poder das astreintes é grande porque 
incomoda o patrimônio do obrigado, 
onerando-o dia a dia de modo crescente. É 
autêntico meio de pressão psicológica ou de 
“execução imprópria”, como se diz em 
doutrina (v., por todos, CHIOVENDA, 
CARNELUTTI E LIEBMAN). Fala BARBOSA 
MOREIRA em sucedâneo da execução. A 
eficiência das multas diárias, que 
constituem criação pretoriana francesa do 
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mais absoluto sucesso, levou o legislador 
brasileiro a consagrá-las em normas 
expressas, o que fez editar os arts. 644-645 
do Código de Processo Civil (agora 
renovados para maior agilidade) e, bem 
recentemente, ao inseri-las entre as 
medidas a serem aplicadas já no processo 
de conhecimento. O § 4º do art. 461, que as 
contempla, tem a força de autorizar 
pressões psicológicas sem a necessidade de 
instaurar processo executivo, de modo que 
o próprio juiz emissor de um andamento 
possa cuidar de dar efetividade ao 
mandamento que emitiu. A multa deverá 
ter valor significativo (percentual sobre o 
valor devido), sob pena de não exercer 
sobre os espíritos dos recalcitrantes a 
desejada motivação a obedecer. É prudente 
que se conceda aos destinatários dessa 
sanção um prazo razoável para cumprir, 
incidindo a multa a partir do dia seguinte 
ao do escoamento do prazo. 

Tanto a doutrina processualista civil quanto a 

jurisprudência são praticamente uníssonas no sentido da 

possibilidade de incidência de multa cominatória (astreintes) 

contra as Fazendas Públicas municipal, distrital, estadual e federal, 

como forma de compeli-las a bem e fielmente cumprir 

determinado comando judicial. 

Entretanto, mesmo com o advento do novo CPC, ainda 

persiste a discussão – ao menos na seara jurisprudencial – quanto 

à possibilidade ou não de arbitramento da multa cominatória 

contra a pessoa do agente/gestor público responsável por 

exteriorizar a vontade do Poder Público a quem é direcionada 

determinada ordem emanada de autoridade judiciária. 

No âmbito doutrinário, o processualista paranaense 

Marinoni (2010, p. 475-476), ao tratar sobre a matéria, defende 
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que a autoridade pública somente pode descumprir 

voluntariamente uma decisão judicial direcionada ao Poder 

Público se assim o fizer em nome do interesse público, e desde que 

o faça justificadamente; do contrário, é dever do agente/gestor 

público cumprir fielmente a ordem judicial. Em severa crítica ao 

arbitramento de multa cominatória contra a Fazenda Pública 

(pessoa jurídica de direito público), o autor assim discorre: 

Entretanto, não há cabimento na multa 
recair sobre o patrimônio da pessoa 
jurídica, se a vontade responsável pelo não 
cumprimento da decisão é exteriorizado 
por determinado agente público. Se a 
pessoa jurídica exterioriza a sua vontade 
por meio da autoridade pública, é lógico 
que a multa somente pode lograr o seu 
objetivo se for imposta diretamente ao 
agente capaz de dar atendimento à decisão 
judicial. 

O mesmo autor refuta com bastante veemência o 

entendimento de parte da doutrina processualista no sentido da 

impossibilidade de fixação de astreintes contra o agente ou gestor 

público responsável por cumprir a ordem judicial imposta à 

Fazenda Pública (MARINONI, 2010, p. 476). Veja-se: 

Não há procedência no argumento de que a 
autoridade pública não pode ser obrigada a 
pagar a multa derivada de ação em que foi 
parte apenas a pessoa jurídica. É que essa 
multa somente constituirá sanção 
pecuniária, e assim poderá ser cobrada, 
quando a autoridade pública, que 
exterioriza a vontade da pessoa jurídica, 
não der atendimento à decisão. Note-se que 
a cobrança da multa não tem relação com o 
fato de o inadimplente ser o responsável 
pelo cumprimento da decisão. Não se está 
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exigindo nada da autoridade em virtude do 
que foi discutido no processo, mas sim em 
razão da sua posição de agente capaz de 
dar cumprimento à decisão jurisdicional. 
(MARINONI, 2010, p. 476). 

Ademais, em obra escrita em coautoria com Mitidiero e 

Arenhart, Marinoni ainda reforça que “(…) a multa pode ter como 

destinatário o agente público e não simplesmente a pessoa 

pública” (MARINONI, MITIDIERO e ARENHART, 2017, p. 685). 

Da mesma forma, eis o preciso magistério de Didier Junior 

ET AL (2013, p. 466): 

De qualquer sorte, para evitar a renitência 
dos maus gestores, nada impede que o 
magistrado, no exercício do seu poder geral 
de efetivação, imponha as astreintes 
diretamente ao agente público (pessoa 
física) responsável por tomar a providência 
necessária ao cumprimento da prestação. 
Tendo em vista o objetivo da cominação 
(viabilizar a efetivação da decisão judicial), 
decerto que aí a ameaça vai mostrar-se bem 
mais séria e, por isso mesmo, a satisfação 
do credor poderá ser mais facilmente 
alcançada. 

Na mesma senda, Cunha (2016, p. 138-139) defende que: 

Mas será que a fixação dessa multa contra a 
Fazenda Pública revela-se eficaz? Conterá 
efetividade o provimento, com mera fixação 
da multa? (…) 

(…) 

Para conferir efetividade ao comando 
judicial, cabe, portanto, a fixação de multa, 
a ser cobrada do agente público 
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responsável, além de se a exigir da própria 
pessoa jurídica de direito público. 

É preciso, entretanto, que, antes de impor a 
multa ao agente público, seja observado o 
contraditório, intimando-o para cumprir a 
decisão e advertindo-o da possibilidade de 
se expor à penalidade pecuniária. 

Por seu turno, Bueno (2008, p. 419), em referência ao 

revogado art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao atual art. 536, 

CPC/2015), também entendia, à luz do diploma processual 

revogado, que era plenamente possível o arbitramento de multa 

cominatória contra o gestor público responsável pelo 

cumprimento de determinada decisão judicial: 

Por fim, mas não menos importante, é da 
especial peculiaridade decorrente da 
natureza jurídica da multa do art. 461 que 
deriva o entendimento de que não há 
qualquer óbice para que as pessoas físicas, 
que tenham, por força de lei, de estatutos 
ou contratos sociais, representação 
(material e processual) de pessoas jurídicas 
(de direito privado ou de direito público), 
venham a ser responsabilizadas 
pessoalmente pelo pagamento da multa, 
sem prejuízo, evidentemente, de eventual 
apenação das próprias pessoas jurídicas. A 
razão para este entendimento, não obstante 
sua polêmica em sede doutrinária e 
jurisprudencial, é a seguinte: as pessoas 
jurídicas só têm vontade na exata medida 
em que as pessoas físicas que as 
representam a manifestem. Se a multa é 
mecanismo que visa a influenciar 
decisivamente esta vontade (que, por 
definição, só pode ser humana), não há 
como afastar sua incidência direta e pessoal 
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sobre os representantes das pessoas 
jurídicas, sejam elas privadas ou públicas. 

Em profícua reflexão acerca da conveniência de se fixar a 

multa cominatória diretamente contra o agente ou gestor público 

responsável pela exteriorização da vontade do Poder Público, Fiori 

Junior (2013, online) tece as seguintes considerações, bastante 

pertinentes: 

(…) se acaso os Tribunais passarem a exigir 
citação e intimação pessoal dos gestores 
para que eles possam ser acionados e 
responsabilizados pelo pagamento das 
astreintes, isso seria um desserviço para os 
jurisdicionados, diante da constante 
dificuldade dos oficiais de justiça para 
cumprir mandados quando se trata de 
alguns políticos. 

Veja que partimos do pressuposto de que o 
gestor acaba tomando conhecimento 
pessoal das demandas potencialmente 
atentatórias ao seu próprio patrimônio, 
diferentemente das astreintes direcionadas 
contra os cofres públicos, que as 
Procuradorias se limitam a exercer a defesa 
técnica-processual. Em outras palavras, a 
pressão psicológica exercida por uma multa 
pessoal acaba tendo o efeito de mantê-lo 
alerta e mais “sensível” ao acatamento da 
ordem judicial. 

Agora, se mesmo ciente de sua obrigação, 
ele vier a descumprir a ordem, essa 
omissão e rebeldia da pessoa física não 
pode repercutir negativamente nos cofres 
públicos. 

Se fosse assim, além de o gestor descumprir 
a Lei e prejudicar a população que se vê 



 

281 

desprovida de um bem público ou de uma 
política pública, ainda prejudica o erário, 
que acaba dilapidado para pagar a multa 
diária gestada pela conduta pessoal do mau 
gestor. 

Ademais, não deve o próprio Poder 
Judiciário incentivar o aumento das 
demandas judiciais, ou seja, estando ciente 
que a multa diária direcionada contra o 
ente público pode redundar noutra ação de 
regresso ou numa ação por ato de 
improbidade administrativa, cabe ao juiz 
evitar esse tipo de decisão e impor a multa 
contra a pessoa física, de modo a 
resguardar os cofres públicos. 

Diante de tudo isso, é certo que ao menos no âmbito 

doutrinário há certo consenso quanto à possibilidade de imposição 

da multa cominatória (astreintes) prevista no art. 537 do CPC 

vigente diretamente contra o agente público (gestor 

público/agente político) que, voluntariamente e ao seu alvedrio, 

descumpre ou cria embaraços à efetivação de decisão judicial 

imposta à Fazenda Pública. 

Já na seara jurisprudencial, a controvérsia que existia na 

égide do CPC/1973 lamentavelmente ainda persiste, mesmo com o 

advento do novo CPC. 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu recentemente, por 

meio de sua Primeira Turma, ser admissível a estipulação de 

astreintes contra a autoridade pública que voluntariamente 

descumpre determinação judicial imposta ao Poder Público. A 

título de exemplo, veja-se o seguinte precedente da Corte Superior 

(AgInt no REsp 1.563.797/PE): 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 
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POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE 
ASTREINTES EM DESFAVOR DE 
AUTORIDADE. AGRAVO INTERNO DO ENTE 
ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Considerando-se que o Ente Federativo 
manifesta sua vontade por meio de 
autoridade pública, é possível a atribuição 
de multa que objetive assegurar o 
cumprimento de decisão judicial pelo 
Administrador Público responsável (REsp 
1.399.842/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 
3.2.2015; AgRg no AREsp 472.750/RJ, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 
9.6.2014). 

2. Agravo Interno do Estado de 
Pernambuco a que se nega provimento. 
(STJ, 2018, online). 

Todavia, o entendimento acima exposto é minoritário no 

âmbito do STJ, porquanto ainda prevalece, em referida Corte 

Superior, a anacrônica orientação segundo a qual o art. 537 do CPC 

vigente não permite a fixação de multa cominatória (astreintes) 

contra a pessoa física da autoridade pública responsável pelo 

cumprimento de ordem judicial decretada contra o Poder Público. 

Nas pesquisas realizadas no portal de jurisprudência do 

STJ, utilizando-se como parâmetro os julgados prolatados a partir 

de 18 de março de 2016 (data da entrada em vigor do CPC/2015), 

foi possível constatar que a imensa maioria dos julgados 

pesquisados lamentavelmente caminha no sentido do retrógrado e 

arcaico entendimento segundo o qual não é cabível a fixação de 

astreintes pessoal contra o agente público que exterioriza o animus 

do Poder Público. A matéria, de tão pacífica, já não é mais 

submetida ao crivo do colegiado, de modo que os recursos que 

tratam do assunto são julgados monocraticamente. 
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É certo que o entendimento defendido pela imensa maioria 

da doutrina processualista civil brasileira é bastante sensato e 

vanguardista, na medida em que não há qualquer sentido lógico 

em impor à Fazenda Pública (pessoa jurídica que não dispõe de 

vontade própria) uma multa cominatória (astreintes) em razão do 

fato de que um de seus agentes públicos, por deliberada e 

criminosamente opta por descumprir ou criar embaraços à 

efetivação de uma decisão judicial. 

Dessa forma, as astreintes devem incidir sobre aquele que 

efetivamente desobedece um comando emanado de autoridade 

judiciária, ainda que não componha um dos polos do processo, 

notadamente porque conforme o que expressamente preceituado 

no caput do art. 77 do CPC vigente, os deveres processuais são de 

observância obrigatória tanto pelas partes e seus procuradores 

quanto por “(…) todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo”, o que obviamente contempla os representantes 

legais das partes, como no caso do agente/gestor público 

responsável pela exteriorização da vontade da Fazenda Pública. 

Diante disso, o posicionamento atualmente adotado pela 

jurisprudência – notadamente a do STJ – é anacrônico e 

contraproducente, além de malferir severamente o direito 

fundamental à tutela jurisdicional adequada, efetiva, justa e 

tempestiva, que deita raízes no texto constitucional vigente (art. 

5º, XXXV, CRFB). 

Por fim, é de se esperar que os tribunais (em especial o 

STJ), em vez de se limitarem a repetir mecanicamente o 

entendimento vigente, atentem-se para os relevantes e bastante 

plausíveis argumentos defendidos por nomes proeminentes da 

doutrina processualista civil brasileira (Marinoni, Daniel Mitidiero, 

Sérgio Arenhart, Cassio Scarpinella Bueno, Leonardo Carneiro da 

Cunha, Fredie Didier Junior, dentre outros) e, assim, possam ao 

menos rediscutir a fundo o tema em estudo, oxalá para a adoção do 

vanguardista e alvissareiro entendimento segundo o qual é 
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plenamente possível a fixação de multa cominatória (astreintes) 

contra o agente ou gestor público que, voluntariamente e ao seu 

alvedrio, opta por descumprir ou por criar embaraços à efetivação 

de uma ordem emanada de autoridade judiciária competente. 

3.3 OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS DE COERÇÃO DOS 
AGENTES PÚBLICOS AO CUMPRIMENTO DE DECISÕES 
JUDICIAIS PROLATADAS CONTRA O PODER PÚBLICO: 

A legislação processual brasileira prevê outros meios de 

coerção, além daqueles já estudados (art. 77, IV e § 2º; arts. 536, §§ 

1º e 3º, e 537, CPC), que podem ser utilizados pelo julgador para 

compelir o agente público a cumprir fielmente uma ordem judicial 

imposta à Fazenda Pública. 

No âmbito criminal, o descumprimento de uma ordem 

judicial pode resultar na prática do crime de desobediência (art. 

330, CP). O próprio Código de Processo Civil vigente prevê, em 

diversos dispositivos legais (arts. 403, parágrafo único; 524, § 3º; 

529, § 1º; 536, § 3º; 846, § 3º; e 911, § 1º), a possibilidade de 

configuração do crime de desobediência nos casos em que a parte 

obrigada descumpre uma determinação judicial. 

Ainda na esfera criminal, o descumprimento voluntário de 

uma decisão judicial pode configurar o cometimento do delito de 

prevaricação (art. 319, CP), cujo preceito secundário é mais grave 

do que o do crime de desobediência. Contudo, para a configuração 

do delito de prevaricação é imprescindível a comprovação da 

elementar do tipo “para satisfazer interesse ou sentimento 

pessoal”. Quanto ao tema, veja-se precedente da Quinta Turma do 

STJ (RHC 12.780/MS): 

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. DESOBEDIÊNCIA. FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO. LIMINAR EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. ATIPIA. ATIPICIDADE 
RELATIVA. 
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I - A autoridade coatora, mormente quando 
destinatária específica e de atuação 
necessária, que deixa de cumprir ordem 
judicial proveniente de mandado de 
segurança pode ser sujeito ativo do delito 
de desobediência (art. 330 do C.P.). A 
determinação, aí, não guarda relação com a 
vinculação – interna – de cunho funcional-
administrativo e o seu descumprimento 
ofende, de forma penalmente reprovável, o 
princípio da autoridade (objeto da tutela 
jurídica). 

II - A recusa da autoridade coatora em 
cumprir a ordem judicial pode, por força de 
atipia relativa (se restar entendido, como 
dedução evidente, a de satisfação de 
interesse ou sentimento pessoal), 
configurar, também, o delito de 
prevaricação (art. 319 do C.P.). Só a atipia 
absoluta, de plano detectável, é que 
ensejaria o reconhecimento da falta de 
justa causa. Recurso desprovido. (STJ, 
2003, online) 

Se quem descumpre a ordem judicial é o Presidente da 

República, Ministro de Estado, Ministro do Supremo Tribunal 

Federal ou o Procurador Geral da República, contra ele há a 

incidência do crime de responsabilidade previsto no art. 12 da lei 

n. 1.079, de 10 de abril de 1950.143 

                                                            
143 Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias: 
1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder 
Judiciário; 
2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do 
exercício das funções do Poder Executivo; 
3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal 
Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral; 
4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária. 
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Por sua vez, se um prefeito municipal descumpre uma 

decisão judicial, incorre no crime de responsabilidade previsto no 

art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 

1967.144 

Por fim, o descumprimento, pelo agente público, de 

determinação judicial imposta à Fazenda Pública configura o ato 

de improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso II, da lei 

n. 8.429, de 02 de junho de 1992.145 Para tanto, exige-se a 

comprovação do elemento subjetivo, que é o dolo genérico. Sobre o 

tema, eis o magistério de Bezerra Filho (2014, p. 309): 

A improbidade é associada à violação do 
princípio da juricidade, porquanto os 
referido dispositivos legais ganham 
contornos de relevância na configuração da 
improbidade ao permitirem a identificação 
e a coibição dos atos que venham a 
deslustrar os princípios administrativos, 
vetores indissociáveis de todos os atos do 
Poder Público. 

A desobediência à decisão judicial afeta, 
ainda, o princípio da juridicidade, visto que 
frustra o jurisdicionado do direito a uma 
atividade jurisdicional eficaz, efetiva e com 

                                                            
144 Art. 1º. São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao 
julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da 
Câmara dos Vereadores: 
(…) 
XIV – Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir 
ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à 
autoridade competente; 
145 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 
notadamente: 
(…) 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
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melhor resultado no desenvolvimento dos 
serviços forenses. 

Ainda, veja-se precedente da Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(TJ/MT) no sentido de que o descumprimento voluntário de ordem 

judicial configura ato de improbidade administrativa previsto no 

art. 11, inciso II, da lei n. 8.429/92 (AP 60.583/2015): 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 
PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - DESCUMPRIMENTO DE ORDENS 
JUDICIAIS – CONFIGURAÇÃO DE ATO DE 
IMPROBIDADE QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 11, 
II, DA LEI Nº 8.429/92 – SUFICIÊNCIA DO 
DOLO GENÉRICO – COMINAÇÃO DAS 
PENAS DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR 
COM O PODER PÚBLICO E DE MULTA CIVIL 
– SANÇÕES ADEQUADAS E RAZOÁVEIS AO 
CASO CONCRETO – SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS 
DESPROVIDOS. 1. O descumprimento de 
decisões judiciais é inadmissível no Estado 
democrático de direito, porquanto além de 
ferir a autonomia e independência do 
Poder Judiciário e o princípio republicano, 
viola os princípios da legalidade e da 
moralidade administrativa e ocasiona 
flagrante prejuízo às partes favorecidas 
pelas decisões, impondo um enorme 
desgaste à imagem do Poder Judiciário, 
tendo em vista o descrédito gerado junto à 
sociedade. 2. Para a configuração do ato de 
improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios que norteiam a 
Administração Pública exige o legislador, 
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no art. 11, da Lei nº 8.429/92, que a 
conduta do agente público seja dolosa. Esse 
dolo, entretanto, não é o específico, mas sim 
o genérico ou eventual, o qual se configura 
com o simples fato de o agente público 
conhecer o que faz e querer fazer com 
vontade livre e consciente, conduzindo-se 
deliberadamente contra as normas legais e 
o patrimônio público. 3. Fixadas essas 
premissas, pratica o ato de improbidade 
censurado no art. 11, II, da Lei nº 8.429/92 
o agente público que, regularmente 
intimado, voluntariamente deixa de 
cumprir as ordens emanadas da autoridade 
judiciária ou de apresentar justificativa 
fundamentada da impossibilidade de fazê-
lo. 4. Tendo as sanções aplicadas aos 
agentes públicos observado a gravidade do 
ato praticado e a extensão do dano causado 
ao patrimônio público imaterial, bem como 
os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade e o caráter 
sancionatório da ação de improbidade 
administrativa, não há falar-se em excesso 
na sua cominação pelo juízo a quo, pois 
adequadas aos critérios estabelecidos no 
art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92. 
(TJ/MT, 2016, online). 

No âmbito constitucional, o descumprimento de decisão 

judicial também pode resultar na intervenção da União nos 

Estados, no Distrito Federal e nos Municípios localizados em 

Território Federal (art. 34, VI, CRFB); e pelo Estado em seus 

respectivos Municípios (art. 35, IV, CRFB), sendo que, nesta última 

hipótese, a intervenção somente ocorrerá mediante requisição do 

Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) ou do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
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Por fim, é importante lembrar que a intervenção feita por 

um ente estatal hierarquicamente superior (interventor) não 

afetará somente o próprio que sofre tal medida drástica: o próprio 

agente político à frente do ente público que suporta a intervenção 

é punido, já que será retirado do cargo que ocupa. 

CONCLUSÃO 

O estudo desenvolvido ao longo deste trabalho permite 

afirmar que desde o advento da Constituição da República, 

ocorrido em 1988, o legislador ordinário tem demonstrado 

enorme preocupação com a necessidade de se conferir concretude 

ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada, efetiva, 

justa e tempestiva, consagrado no texto constitucional vigente. 

Tanto é assim que foram editadas normas infraconstitucionais com 

o propósito de se assegurar a efetivação das decisões judiciais. 

Como exemplo, cite-se a edição da lei n. 8.952/94, que conferiu 

nova redação ao art. 461 do CPC/1973 e, assim, permitiu a fixação 

de multa cominatória (astreintes) como forma de compelir 

determinada parte a cumprir uma obrigação de fazer, de não fazer 

ou de dar coisa certa que lhe é imposta. Ainda, há a lei n. 

10.444/2002, que inseriu no texto do CPC/1973 o art. 461-A, que 

possui a mesma finalidade do art. 461 do mesmo diploma 

processual revogado. 

Entretanto, as inovações legislativas supracitadas que 

foram inseridas no texto do CPC/1973 não se revelaram eficazes 

no propósito de compelir o Poder Público a cumprir fielmente as 

ordens judiciais que lhe eram impostas. Isso porque a fixação de 

multa cominatória contra as Fazendas Públicas demonstrou ser 

inócua, já que a vontade do ente público é exteriorizada por seus 

agentes ou gestores públicos, que, em não raras as ocasiões, 

optavam por deliberadamente e ao seu alvedrio descumprir ou 

criar embaraços à efetivação de ordens judiciais. 
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Diante desse cenário dantesco de “crise de efetividade” das 

decisões judiciais prolatadas contra as Fazendas Públicas, são 

benfazejas e auspiciosas as inovações trazidas pelo legislador 

ordinário ao ordenamento positivo brasileiro com o advento do 

CPC/2015, a exemplo do art. 77, que impõe tanto às partes e seus 

procuradores quanto às demais pessoas que de qualquer forma 

participem do processo o dever de cumprir com exatidão as 

decisões judiciais e de não criar embaraços à sua efetivação, sendo 

certo que o descumprimento desse dever constitui ato atentatório 

à dignidade da justiça, punível com multa, na forma do art. 77, 

inciso IV e § 2º, do CPC/2015. 

Também é profícua a redação dos artigos 536 e 537 do 

CPC/2015 (semelhante ao texto dos arts. 461 e 461-A do 

CPC/1973) e que continua a permitir a prévia fixação de multa 

cominatória (astreintes) a fim de constranger a parte obrigada a 

cumprir determinada ordem judicial. 

A par de tudo isso, e à luz do benfazejo e vanguardista 

entendimento esposado por nomes proeminentes da doutrina 

processualista civil (Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero, 

Sérgio Arenhart, Cassio Scarpinella Bueno, Leonardo Carneiro da 

Cunha, Fredie Didier Junior, dentre outros), é possível concluir 

pela plena possibilidade de prévia fixação, num primeiro 

momento, de multa cominatória (astreintes) contra o agente ou 

gestor público, na forma e com amparo nos artigos 536 e 537 do 

CPC/2015, como forma de compeli-lo a cumprir determinada 

obrigação imposta à Fazenda Pública que integre. E caso o agente 

ou gestor público opte, voluntariamente e ao seu alvedrio, por 

descumprir ou por criar embaraços à efetivação da decisão 

judicial, é possível a cominação (cumulativa), num segundo 

momento, da multa processual/punitiva prevista no art. 77, inciso 

IV e § 2º, do CPC/2015, sem prejuízo da sanção criminal (cuja 

tipificação é definida conforme o agente público infrator – vide 
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subitem 3.3) e da configuração da prática de ato de improbidade 

administrativa (art. 11, II, lei n. 8.429/92). 

É importante destacar que se revela anacrônico, 

contraproducente e ofensor ao direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva e tempestiva (art. 5º, XXXV, CRFB) o 

entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça no 

sentido da impossibilidade de fixação de multa (processual ou 

cominatória) contra agentes públicos que, voluntária e 

deliberadamente, descumprem ou que criam embaraços à 

efetivação de decisões judiciais. 

A autoridade pública que, agindo em nome do Estado 

(Poder Público/Fazenda Pública), deliberadamente descumpre ou 

cria obstáculos à efetivação de determinada ordem judicial age 

com manifesto desprezo e descaso com o Poder Judiciário, o 

desprestigia e o desmoraliza perante a sociedade. Logo, não se 

pode conceber que fique impune o agente público que, agindo em 

nome da Fazenda Pública, descumpre a seu bel-prazer decisão 

judicial e, assim, causa prejuízo ao erário e, por consectário, a toda 

a população. 

O descumprimento, a criação de embaraços ou o 

retardamento injustificado ao cumprimento de decisões judiciais é 

inadmissível no Estado democrático de direito, uma vez que além 

de violar a autonomia, a independência e a força coercitiva do 

Poder Judiciário, acaba por malferir os princípios republicano, da 

legalidade e da moralidade administrativa (art. 37, caput, CRFB). 

Diante desse contexto, é imprescindível que o Juiz lance 

mão de todos os mecanismos previstos na legislação brasileira a 

fim de obrigar o agente público responsável pela exteriorização da 

vontade da Fazenda Pública a cumprir determinada ordem judicial 

a esta imposta, inclusive com a possibilidade de incidência 

cumulativa de multa pessoal, seja ela cominatória (art. 536, CPC), 

seja processual/punitiva (art. 77, IV e § 2º, CPC), sem prejuízo de 

outras sanções (criminal e por improbidade administrativa). 
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CIDADANIA E PRERROGATIVAS DAS MULHERES 
ADVOGADAS: JÁ SE CHEGOU AONDE SE PRETENDE? 

Graziela Tavares de Souza Reis146 

Resumo 

A partir do trabalho da Comissão da Mulher Advogada na 

Ordem dos Advogados do Brasil – seccional do Tocantins, seguindo 

os propósitos do Plano Nacional da Mulher Advogada aprovado no 

Conselho Federal em setembro de 2015, e após, aprovado o Plano 

Estadual da Mulher Advogada pelo Conselho Seccional em 2016, a 

discussão sobre a presença feminina na advocacia para além de um 

símbolo de feminilidade ou delicadeza, como muitas vezes era 

destacado, passou a ser uma preocupação de prerrogativas da 

advocacia feminina,  no sentido de que a mulher advogada deveria 

ter visibilidade, até então olvidada, para que sua capacidade 

técnica e profissional não fosse escondida, por uma tradição 

masculina na composição e representação da classe. Nesse sentido, 

a preocupação da gestão foi a de enaltecer as mulheres advogadas 

que compunham o conselho – conselho inovador com 57% de 

mulheres na sua composição, bem como, destacar e viabilizar a 

mulher advogada no esporte, para se afastar o costume de se 

aplaudir e valorizar o futebol apenas para homens, além de passar 

a ser um cuidado e cautela de todos e todas o cuidado com a 

linguagem, que na sua inflexibilidade de gênero, escondia tantas 

profissionais destacadas. Ou seja, nas nomenclaturas nas salas da 

advocacia, antes, “salas do advogado” e agora, “sala da advocacia”, 

                                                            
146 Mestre em direito pela Universidade Católica de Brasília – UCB. Graduada em 
direito pela Universidade Estadual de Londrina –UEL. Professora no curso de 
Direito da Universidade Federal do Tocantins – UFT. Advogada domiciliada em 
Palmas/TO. Secretária-adjunta na OAB/TO e membra da Comissão da Mulher 
Advogada no triênio 2016/2018. 
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seja na composição das mesas, prezando pela composição 

igualitária na representação de gênero, seja na publicidade da 

atuação da própria ordem dos advogados do Brasil, a figura apenas 

de homens engravatados já não servia para representar a 

advogada.  

Palavras-chave: Advogada. Cidadania. Democracia. Mulher. 

Prerrogativas 

1 INTRODUÇÃO 

Essa mulher advogada, presente no contencioso e também 

com atuação administrativa, especializada profissionalmente, 

passou a fazer questão de ser vista e notada como profissional 

mais do que preparada para compor, também, os quadros da 

ordem e nos cargos de destaque na gestão, seja presidindo 

comissões, seja compondo a diretoria e na luta por sua 

representatividade feminina junto ao Conselho Federal, seja na 

composição de assentos  representando a OAB/ TO nos diversos 

conselhos estaduais, sendo lembrada como uma profissional tão 

digna, tão comprometida e tão disponível para o trabalho, quanto 

os seus pares, mesmo que cumule com todas essas tarefas, outras 

pessoais e familiares.     

Buscar a igualdade entre mulheres e homens em todos os 

campos, políticos, econômicos, sociais (e jurídicos) é tanto um 

objetivo fundamental para os direitos humanos e um meio para 

alcançar um desenvolvimento real em uma sociedade fraterna e 

democrática que não se pode avançar socialmente sem enfrentar 

com honestidade o que inviabiliza esse alcance.  A abordagem dos 

papéis de gênero "análise e estereótipos atribuídos a cada gênero e 

relações sociais entre homens e mulheres” traduz-se em debate 

necessário às diversas entidades, sobretudo com as que lidam com 

o próprio direito e se reconhecem como instrumentos de se chegar 

à justiça.  Integrar gênero nas políticas públicas e nas iniciativas da 

sociedade civil é o passo primeiro para o avanço a uma sociedade 
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verdadeiramente inclusiva. Nesse sentido, urge observar como o 

Estado lida com essa participação feminina. Há provimentos de 

tribunais que impõem vestimentas improváveis para as mulheres 

advogadas, o que parece também afrontoso, em muitos casos. A 

resistência na estrutura social para que haja efetiva igualdade 

entre homens e mulheres é notada, na medida em que notícias 

trazem fatos inacreditáveis que abalam, impedem, chateiam ou até 

ferem mulheres no seu exercício profissional. 

Um exemplo recente e regional, o caso da advogada Priscila 

Costa Martins, impedida de ingressar no Fórum de Palmas – TO, 

quando grávida no sexto mês de gestação, porque segundo os 

policiais militares que faziam a segurança na entrada do prédio, ela 

não estaria devidamente composta, apesar de trajada por um 

vestido absolutamente normal e de uso corriqueiro. Os policiais 

atendiam à normativa do Tribunal de Justiça - Resolução 5/2015 

do TJ-TO - para a vestimenta de mulheres, que exigia 3 cm de 

tecido abaixo dos joelhos. Esse fato foi notícia nacional, inclusive 

na revista eletrônica CONJUR, com o nome de “patrulha moral” 147 

II- PARECE POSSÍVEL QUE AS MULHERES SEJAM 
IMPEDIDAS DE EXERCEREM – EM SUA PLENITUDE - A 
VIDA PROFISSIONAL PARA A QUAL TENHAM SE 
PREPARADO?  

Há quem negue. Contudo, a cidadania plena passa pela 

equidade e por novas compreensões, e.g., a linguagem em 

sugestiva inocência da inflexibilidade de gênero invisibiliza a 

                                                            
147 GRILLO, Brenno. Advogada grávida é barrada em fórum de TO porque 
vestido foi considerado curto, disponível em< 
https://www.conjur.com.br/2017-abr-12/advogada-gravida-barrada-forum-
to-causa-vestido>, acesso em 12.04.2017. 

http://wwa.tjto.jus.br/elegis/Home/Imprimir/990
http://wwa.tjto.jus.br/elegis/Home/Imprimir/990
https://www.conjur.com.br/2017-abr-12/advogada-gravida-barrada-forum-to-causa-vestido
https://www.conjur.com.br/2017-abr-12/advogada-gravida-barrada-forum-to-causa-vestido
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advogada. 148 A referência à sala do advogado, o papel do 

advogado, o dia do advogado ou à importância do advogado 

escondem os percentuais femininos em igualdade que exercem a 

advocacia brasileira. 

Oportuno escrever e refletir sobre a mulher advogada 

porque o reconhecimento de suas lutas são recentes no Brasil: as 

primeiras vitórias ocorreram somente no século XX. Myrthes 

Campos, nascida em 1875, desafiou sua família e a sociedade de 

então e prosseguiu nos estudos jurídicos até o nível superior. 

Como não era comum que uma mulher quisesse romper a crença 

cultural de que a atividade feminina era apenas o cuidado com o 

lar e desvencilhar-se dessa “predestinação” que lhe era imposta 

era um ato de resistência - preterir atividades familiares e 

domésticas, como mãe ou esposa, para se realizar 

profissionalmente – Myrthes enfrentou longa e injusta trajetória 

até que pudesse ter sua inscrição no antigo IOAB – Instituto da 

Ordem dos Advogados Brasileiros, talvez não por acaso, levava a 

nomenclatura toda no masculino. Não havia uma só mulher 

inscrita em seus quadros. Isso ocorreu somente em 12 de julho de 

1906. 

Com desconfiança de seus pares e com muita pertinácia, 

bacharelou-se na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do 

Rio de Janeiro em 1898, contudo, teve que enfrentar uma série de 

entraves para obter o reconhecimento de seu diploma. Sim, era 

imposto às mulheres seus diplomas fossem reconhecidos. Parece 

razoável? O debate jurídico foi intenso e lidar com a desonestidade 

das discussões sem dúvida, deve ter sido o maior obstáculo. 

Romanistas, como Carvalho Mourão, ficaram na história como 

                                                            
148 FERREIRA, Antonio Oneildo. OAB deve adequar linguagem pela 
igualdade de gênero. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2013-
nov-28/antonio-ferreira-oab-adequar-linguagem-igualdade-genero> 
acesso em 19.09.2016. 

http://www.conjur.com.br/2013-nov-28/antonio-ferreira-oab-adequar-linguagem-igualdade-genero
http://www.conjur.com.br/2013-nov-28/antonio-ferreira-oab-adequar-linguagem-igualdade-genero
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ícones na defesa de um pensamento altamente conservador e 

equivocado. No badalado Jornal do Comercio de então, escreveu: 

No arrazoado, o jurisconsulto, dentre 
outras alegações, declarava que as leis, (...) 
segundo o costume e a tradição, não 
permitiam à mulher exercer a profissão de 
advogado - ofício que a lei romana 
classificava de viril. Arrematando a 
censura, fazia uma advertência aos três 
integrantes da Comissão de Justiça, por 
ousarem admitir que até mesmo a mulher 
casada poderia advogar, quando autorizada 
pelo marido: (...) sejam coerentes; 
reclamem a abolição do poder marital (...) E 
assim teremos uma sociedade sem 
autoridade, o ideal da anarquia no lar. A 
tanto chega a virulência orgânica, inata, 
inata, corrosiva, da opinião dos 
feministas.149 

Consta nos relatos historiográficos sobre o tema que outras 

mulheres se formaram em cursos jurídicos pelo país, à época, 

constando o caso de Maria Fragoso, Maria Coelho e Delmira 

Secundina que se formaram em Recife, em 1888, e em 1889, na 

mesma cidade, Maria Augusta C. Meira Vasconcelos. 150Todas essas 

mulheres foram arrojadas, por que tinham a pretensão de serem 

advogadas e lutaram por esse direito bravamente, enfrentando 

infundadas negativas. Nem todas alcançaram o seu objetivo. É 

desolador ler sobre o que enfrentou Maria Augusta Meira 

                                                            
149SIQUEIRA, Wanda Gomes. A primeira mulher advogada. As mulheres 
advogadas: preconceitos e debates. Disponível em 
<http://fortalecimentodaadvocacia.blogspot.com.br/2012/08/a-primeira-
mulher-advogada.html, acesso em 20 de setembro de 2017 
150 Jornal Carta Forense. O direito de exercer o direito. Disponível em < 
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/o-direito-de-exercer-o-
direito/111 acesso em 10.09.2016 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/o-direito-de-exercer-o-direito/111
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/o-direito-de-exercer-o-direito/111
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Vasconcelos: deboches, piadas, e ter homens que não 

necessariamente tinham o seu mesmo preparo decidindo sua 

impossibilidade de advogar. 

 Mas, sem dúvida, o mais aviltante foi a negativa de 

concessão de habeas corpus ao seu cliente pelo simples fato de ser 

mulher. Exatamente aqui nesse ponto se chega ao crucial: as 

prerrogativas da advocacia. Advogados e advogadas, cristãos ou 

não cristãos, devem ter assegurados o pleno exercício advocatício, 

e questões ideológicas ou de gênero não podem conferir 

tratamento desigual aos profissionais. Há que se avançar 

historicamente, modificar paradigmas excludentes, sob pena de se 

permanecer preso na realidade romana: 

Estando de posse do seu diploma, Maria 
Augusta pensa em exercer a profissão para 
a qual se preparara. Aí, a grande surpresa: 
encontra oposição da administração e 
mesmo dos seus professores, pelo fato de 
ser mulher. Durante meses, ela se 
movimenta, mantendo polêmicas pelos 
jornais, com ex-colegas ou antigos 
professores, como Alfredo Pinto e João 
Barbalho e até com uma representante de 
seu sexo, uma certa Ethelvina, que a critica, 
entre outras coisas, por abandonar o pudor 
e o silêncio então exigidos às mulheres. 
Enfrenta comentários jocosos, irônicos ou 
contrários a sua pretensão, por parte de 
jornalistas, que a atacavam ou 
ridicularizam. Maria Augusta não se limita a 
escrever aos jornais. Dirige-se ao diretor da 
Instrução Pública, escreve ao governador 
provisório do Brasil, e mesmo ao marechal 
Deodoro da Fonseca, instância máxima do 
País, no intento de saber "quais as funções 
que, como bacharel" podia exercer. E pedia 
que se desse à questão "uma resolução 
definitiva". O documento chegou até a 



 

302 

instituição que seria hoje a Ordem dos 
Advogados, e depois de muitas discussões, 
a resposta definitiva ao problema lhe vem: 
o Direito brasileiro inspira-se no Direito 
Romano. Ora, em Roma mulheres não 
exerciam a magistratura.151 

 Consta, “segundo Tânia Rodrigues de Araújo, na obra As 

mulheres na carreira jurídica, que em 1888 ensaiou-se até um 

breve debate se a mulher graduada em Direito deveria ou não 

exercer a magistratura. Contudo, o assunto não foi adiante, ao que 

parece, devido à forte influência maçônica que dominava a 

corporação na época”.152 

Há que se ponderar que o ingresso da primeira mulher no 

IOAB, por sua própria influência, acendeu outros relevantes 

debates que envolviam a questão feminina e o seu papel na 

sociedade brasileira: divórcio, voto feminino, jornada de trabalho, 

caixas maternidade, trabalho infantil, enfim, equidade de direitos e 

pleno exercício da cidadania pelas mulheres.  

Os registros históricos indicam que o Instituto (IOAB) era 

claramente conservador. Essas discussões não foram recebidas 

com conforto por seus pares. O que se questiona, sobretudo com os 

percentuais ínfimos de representatividade classista feminina 

dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, é se esse 

conservadorismo não se mantém, com ouras proporções, 

considerando mesmo outro momento histórico, muitas vezes até 

disfarçado em retóricas que declamam igualdade de gênero. E 

ainda, como os tribunais, as autoridades em geral, servidores da 

                                                            
151 Ob. Citada. 
152Cibele Bumbel Baginski. Mulheres na advocacia e na democracia. Revista 
Jus Navigandi, Teresina, ano 19, n. 4124, 16 out. 2014. Disponível 
em: <https://jus.com.br/artigos/30248>. Acesso em: 17 set. 2016, disponível 
em < https://jus.com.br/artigos/30248/breves-comentarios-sobre-o-
envolvimento-feminino-na-carreira-da-advocacia-e-sua-participacao-na-
democracia-brasileira-na-historia-e-nos-dias-atuais> 

https://jus.com.br/artigos/30248/breves-comentarios-sobre-o-envolvimento-feminino-na-carreira-da-advocacia-e-sua-participacao-na-democracia-brasileira-na-historia-e-nos-dias-atuais
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014/10/16
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014/10/16
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014/10
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014
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justiça e delegacias de polícia e casas de prisão lidam com a 

atividade advocatícia feminina? 

Desafio ainda superável na nossa sociedade e na sociedade 

estrangeira reside na realidade ainda deturpada, baseada em um 

estereótipo com ares de invencível, reproduzido pelas diversas 

jurisprudências mundo afora. 

No tópico “Sex and Supreme Court” (O gênero e a Suprema 

Corte, em tradução mais acertada), do texto The Revolution for 

women in Law and public policy (A revolução das mulheres no 

direito e nas políticas públicas), escrito por Jo Freeman, destaca 

que por muitas décadas os tribunais deixaram claro que a 

preocupação tradicional da política pública com o papel da família 

das mulheres foi muito além de seus direitos legais e obrigações 

inerentes ao relacionamento conjugal:  na verdade, seu papel 

familiar definiu a base da sua existência legal.  

Em destaque, posicionamento da Suprema Corte Americana 

em 1873: 

The natural and proper timidity and 
delicacy which belongs to the female sex 
evidently unfits it for many of the 
occupations of civil life. The constitution of 
the family organization, which is founded in 
the divine ordinance, as well as in the 
nature of things, indicates the domestic 
sphere as that which properly belongs to 
the domain and functions of womanhood. 
The harmony, not to say identity, of 
interests and views, which belong, or 
should belong, to the family institution is 
repugnant to the idea of a woman adopting 
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a distinct and independent career from that 
of her husband.... 153 

A timidez e delicadeza natural e adequada 
que pertence ao sexo feminino , 
evidentemente, o incapacita  para muitas 
das ocupações da vida civil. A constituição 
da organização familiar, que é fundada na 
ordem divina, assim como na natureza das 
coisas, indica a esfera doméstica como a 
que pertence propriamente ao domínio e 
funções de feminilidade . A harmonia, para 
não dizer de identidade, de interesses e 
pontos de vista, que pertencem, ou 
deveriam pertencer, à instituição familiar é 
repugnante para a ideia de uma mulher que 
adota uma carreira distinta e independente 
da de seu marido ... (T.L.A.) 

Não se pode deixar de enfrentar ainda outra questão: o 

papel de vice, adjunta, ou suplente, ainda reservado, Brasil à fora, 

muito mais às mulheres dos que aos homens advogados. Para se 

provar o que se alega, basta um simples olhar na composição das 

chapas. Dos oitenta e um conselheiros federais na gestão 2016-

2018, apenas 8 mulheres no Conselho Federal da OAB. Como 

presidente, apenas a advogada que preside a Seccional de Alagoas 

em todo o Brasil. E como vice presidentes, dezenas de mulheres, 

compondo o lugar, ainda secundário, considerando o sistema bem 

presidencialista que determina a organização e funcionamento da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

                                                            
153FREEMAN, Jo. The Revolution for women in Law and public policy (A 
revolução das mulheres no direito e nas políticas públicas), disponível 
emhttp://www.jofreeman.com/lawandpolicy/revlaw1.htm, acesso em 
20.09.2016. 

http://www.jofreeman.com/lawandpolicy/revlaw1.htm
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II – O QUE SE DISCUTE É SE HÁ SEGREGAÇÃO DE 
GÊNERO AINDA HOJE 

E então, ainda há segregação de gênero em desfavor das 

advogadas? Relata a advogada Sandra Lia Bazzo Barwinski154, 

presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-PR entre 

2010 e 2012, que no início da carreira, costumava ser confundida 

com uma estagiária, ouvindo “você é do escritório de qual 

advogado?”. “Descobri que existe um sistema de segregação de 

gênero, que nem sempre é declarado, porém é perverso. Encontrei 

então uma causa maior para a qual tenho me dedicado nos últimos 

anos. A minha modesta advocacia tomou novos rumos e novas 

proporções”, diz Sandra, que se especializou em causas ligadas à 

mulher. 

É indigno se ouvir que “não se contrataria uma advogada 

por ser mulher”, subestimando-se por certo a capacidade da 

mulher de se impor. As advogadas têm e deverão sempre ter (sob 

pena de se buscar a atuação da procuradoria de prerrogativas 

imediata e severamente) livre trânsito em penitenciárias e podem 

e devem atuar qualquer que seja o horário ou a necessidade de 

seus clientes.  

Em março de 2013, na capital Goiana, a mídia deu destaque 

a um dos inúmeros ataques sexistas e preconceituoso, em 

destaque:155 

 

                                                            
154Prateano, Vanessa Fogaça. A atuação feminina no mundo jurídico. Disponível 
em http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-direito/a-
atuacao-feminina-no-mundo-juridico-0e2asgyssdjxbilgm7vk1u70z> acesso 
em 04 de março de 2016. 
155. Jornal Opção. VITOR, Frederico. Mesmo com avanços, mulheres ainda são 
vítimas de preconceito. Disponível 
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Na semana que antecedeu o Dia Interna-
cional da Mulher, um fato chamou atenção 
para a questão feminina na sociedade. No 
julgamento realizado no Tribunal de Justiça 
de Goiás (TJ-GO), que decidiu o habeas-
corpus para soltura do cartorário Maurício 
Sampaio, acusado pela polícia de ser o 
mandante do assassinato do cronista 
esportivo e radialista Valério Luiz de 
Oliveira — morto a tiros ao sair da Rádio 
820 AM, no dia 5 de julho do ano passado 
—, o advogado do tabelião, Neilton Cruvinel 
Filho, roubou a cena. O defensor, ao bater 
boca com a viúva de Valério, Lorena 
Nascimento e Silva de Oliveira, em um 
ímpeto de grosseria, mandou a advogada 
“rodar bolsinha na esquina”. 

Além de grosserias, casos ainda mais severos se repetem 

Brasil afora. A advogada tocantinense Iara Alencar, mulher com 

mais de 60 anos e no exercício de sua profissão, relatou agressão 

física grave sofrida por agente penitenciário.156 

Outros casos emblemáticos, que, inclusive, permitiram 

desagravo público na XXIII Conferência Nacional da Advocacia, em 

novembro de 2018, foi o de Pâmela Helena Oliveira Amaral (GO), 

constrangida por um juiz por este não aceitar que ela usasse blusa 

sem mangas em uma audiência; e o outro, ocorreu com a advogada 

paulista Rachel Gomes da Cruz, submetida a situação vexatória no 

Fórum de Carapicuíba (09/11/2016).  Duas situações que agridem 

as prerrogativas da advocacia feminina, revelando que o Estado 

por meio de agentes despreparados,  quer controlar as vestimentas 

e muitas vezes, ainda constrange mulheres advogadas, usando da 

                                                            
156Advogada relata ter sofrido agressão de agente penitenciário no Tocantins. Disponível em  
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/02/advogada-relata-ter-
sofrido-agressao-de-agente-penitenciario-no-tocantins.html, acesso em 
29.02.2016. 

http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/02/advogada-relata-ter-sofrido-agressao-de-agente-penitenciario-no-tocantins.html
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/02/advogada-relata-ter-sofrido-agressao-de-agente-penitenciario-no-tocantins.html
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força, das reprimendas e de ameaças. Sobre o caso de Rachel 

Gomes da Cruz, o presidente da OAB SP, Marcos da Costa, assim de 

manifestou:157 

A Rachel é mais uma das vítimas da 
vergonhosa revista pessoal à qual a 
advocacia é submetida, sobretudo a 
feminina. Após se recusar a entregar sua 
identificação pessoal a policiais militares 
depois de entregar sua carteira da Ordem 
no tribunal, permaneceu presa por 12 
horas, coagida, e não viu nenhuma 
providência do juiz, que foi devidamente 
comunicado”, narrou Cid Vieira de Souza 
Filho, presidente da Comissão de Direitos e 
Prerrogativas da OAB SP. 

No Rio de Janeiro, em audiência no dia 10 de setembro de 

2018, no 3º Juizado Especial Cível, a advogada Valéria Lucia dos 

Santos foi detida e algemada, por ordem da juíza leiga, por exigir a 

leitura de uma contestação. Vale o destaque de Felipe Santa Cruz, 

então presidente da OAB RJ sobre o caso158: 

O presidente da OAB-RJ, Felipe Santa Cruz, 
falou em nome da Seccional. “Temos 
colegas de todo o Estado do Rio de Janeiro 
aqui, inclusive de outras seccionais. O Rio, 
comovido, recebe a todos de forma grata, 
para dizer que não esqueceremos essa 

                                                            
157 Estande de prerrogativas movimentou XXIII Conferência Nacional da 
Advocacia Brasileira  
, disponível emhttp://www.oabsp.org.br/noticias/2017/12/estande-de-
prerrogativas-movimentou-xxiii-conferencia-nacional-da-advocacia-
brasileira.12141, acesso em 10 de setembro de 2018. 
158OAB desagrava advogada algemada a mando de juíza no Rio de Janeiro, 
disponível em< https://www.oabpr.org.br/oab-desagrava-advogada-
algemada-a-mando-de-juiza-no-rio-de-janeiro/>, acesso em 18 de setembro 
de 2018. 

http://www.oabsp.org.br/noticias/2017/12/estande-de-prerrogativas-movimentou-xxiii-conferencia-nacional-da-advocacia-brasileira.12141
http://www.oabsp.org.br/noticias/2017/12/estande-de-prerrogativas-movimentou-xxiii-conferencia-nacional-da-advocacia-brasileira.12141
http://www.oabsp.org.br/noticias/2017/12/estande-de-prerrogativas-movimentou-xxiii-conferencia-nacional-da-advocacia-brasileira.12141
https://www.oabpr.org.br/oab-desagrava-advogada-algemada-a-mando-de-juiza-no-rio-de-janeiro/
https://www.oabpr.org.br/oab-desagrava-advogada-algemada-a-mando-de-juiza-no-rio-de-janeiro/
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solidariedade. Um ônibus vindo do Espírito 
Santo viajou por toda a madrugada para 
colegas virem até aqui dizer que quando a 
advocacia é afrontada, são atacados todos 
os cidadãos de bem. Não somente houve 
uma violência contra a advocacia, mas 
contra a mulher. É clara a luta de 
inclusão da mulher na advocacia e na 
sociedade. Cada um aqui vê o mundo da 
sua forma, mas a indignação contra a 
violência é combustível para unir a 
todos. A forma heterogênea de pensar 
não pode ser capaz de nos segregar”, 
apontou. Grifo  nosso  

Como se observa, são os inúmeros casos de violação de 

prerrogativas contra advogadas e ainda há muitos obstáculos para 

a igualdade de gênero efetiva. Porém, a real democracia vela pela 

igualdade e respeito às diferenças, sem que se alimente uma 

relação em que haja o destaque para uns e a invisibilidade para 

outras. 

III - DESAFIOS PELA FRENTE E A SEVERA 
NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DAS PRERROGATIVAS 
DA ADVOCACIA FEMININA – COMO CONCLUSÃO 

Os desafios propostos partem do reconhecimento do 

quanto os movimentos feministas vêm se dedicando e atuando no 

propósito de se afastar leis discriminatórias e tentando provocar a 

percepção da sociedade para políticas públicas que favoreçam a 

igualdade de gênero, permitindo igualitárias oportunidades e a 

escolha individual da mulher. 

Isto se reflete no exercício da advocacia. A mulher mais 

respeitada na sociedade, a partir de leis que proíbam a 

discriminação na conduta privada e a observância acerca do teor 

das decisões judiciais, que se não reconhecerem o direito das 
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mulheres a igual proteção deverão ser rechaçadas com todo 

empenho técnico, jurídico e sociológico, levam a sociedade a 

respeitar suas profissionais do gênero feminino.  O que se percebe? 

Que o contrário é também parte da engrenagem que permitirá uma 

sociedade igualitária: advogadas fortalecidas, cientes de suas 

prerrogativas e respeitadas institucionalmente como devem ser, 

nas suas capacidades, sem imposição de velhos estereótipos que 

coloquem em xeque o seu preparo, a sua coragem e a sua altivez, 

também levarão à sociedade a compreensão das reais capacidades 

femininas, fortalecendo a identidade profissional da mulher, o seu 

poder de escolha sobre o que quer de sua vida e uma participação 

equânime na sociedade de homens e mulheres, construindo juntos 

a sua Nação.  
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JOAQUIN HERRERA FLORES E A SUA TEORIA 
CRÍTICA DE DIREITOS HUMANOS: POR UMA NOVA 

MANEIRA DE INTERPRETAR O DIREITO 

Leonardo Cardoso de Magalhães159 

RESUMO 

Este artigo apresenta uma visão crítica dos direitos 

humanos, sob a perspectiva do jusfilósofo sevilhano Joaquín 

Herrera Flores. O autor propõe uma reflexão sobre o paradoxo em 

que os direitos humanos estão atualmente sujeitos, ou seja, 

embora existam diversos instrumentos normativos nos níveis 

nacional, regional e internacional que garantam os direitos 

humanos à população, eles continuam a aprofundar as 

desigualdades sociais e, consequentemente, não são cumpridos. A 

proposta é dar uma olhada no ambiente social onde a luta pelo 

acesso aos bens necessários a uma existência digna se desenvolve 

e, aí, investigar as possibilidades e condições que podem 

influenciar positiva ou negativamente esse processo. Portanto, 

propõe-se superar o essencialismo e abstração que defende a 

teoria tradicional dos direitos humanos, já que a lei deve ser 

interpretada dentro de um contexto material, na realidade do 

corporal. O modelo econômico neoliberal, por sua vez, ao facilitar a 

acumulação de capital por poucos, sem se ater às necessidades 

coletivas, priva grande parte da população dos meios essenciais 

para viver com dignidade. 

                                                            
159 Defensor Público Federal desde 2008, participante do Programa de 
Intercâmbio das Defensorias Públicas do Mercosul em 2016; mestre em 
direitos humanos e doutorando em Ciências Políticas e Jurídicas pela 
Universidade Pablo Olavide-Espanha, e especialista em direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
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Palavras-chave: Direitos Humanos. Nova abordagem 

Teoria crítica Paradigma neoliberal. 

INTRODUÇÃO 

A teoria crítica dos direitos humanos, a partir da 

perspectiva filosófica de Joaquín Herrera Flores, apresenta uma 

nova diretriz de estudo do direito com foco nas lutas sociais de 

acesso aos bens essenciais para uma existência digna, a saber: 

habitação, saúde, educação, segurança, trabalho, alimentação 

adequada, lazer etc. 

O autor tenta situar a teoria crítica como um contraponto à 

tradicional, que detém o caráter universal desses direitos com a 

premissa "direitos de ter direitos" que não levam à discussão, mas 

à passividade. Por isso, adverte que, nesse caminho, é necessário 

desvelar os condicionantes sociais, culturais, políticas e, sobretudo, 

econômicas, que impedem a implementação dos direitos humanos 

na contemporaneidade. Da mesma forma, investiga e tenta criar 

mecanismos para suplantar a ideia, disseminada pelos defensores 

neoliberais, de que a implementação desses direitos é tarefa 

exclusiva do Estado e representa "custos sociais" que as empresas 

não devem pagar. 

De fato, é necessário investigar e desenvolver 

imediatamente condições materiais ou reais de acesso de qualquer 

pessoa aos meios para "viver com dignidade", isto é, sem 

discriminação, de maneira igualitária, justa e não hierárquica, onde 

a posição socioeconômica não deve definir ou impedir sua 

capacidade de se relacionar em sociedade e viver dignamente. 

1. PARA UMA VISÃO IMPURA DOS DIREITOS HUMANOS 

A construção de uma teoria crítica de direitos humanos 

pressupõe a adoção de uma visão realista ou impura das situações 

sociais que se desenvolvem no mundo, conhecendo seus 
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obstáculos, suas facilidades e suas expectativas, tendo em vista a 

consciência das diferenças impostas pela acumulação desenfreada. 

do capital, graças ao sistema hegemônico que, inclusive, impede a 

distribuição eqüitativa desses bens. 

É verdade que os direitos humanos devem trazer repostas 

para os danos e injustiças cometidos especialmente pelas 

corporações transnacionais e grandes conglomerados econômicos, 

que incorporam o ideal egoísta e individualista da lógica 

neoliberal. Nessa luta entre as liberdades individuais, aqui incluída 

a livre e desregulada atuação no mercado, e os direitos 

econômicos, sociais e culturais, é facilmente perceptível a posição 

político-institucional privilegiada daqueles que ostentam o poder 

econômico. Nesse ponto, há que expor as tentativas dessas 

sociedades e até mesmo alguns governos, suplantarem conquistas 

sociais relevantes em direitos humanos, no âmbito do quadro do 

neoliberalismo, "regulado", guardado e protegido pelo Banco 

Mundial, pela Organização Mundial do Comércio e, finalmente, pelo 

Fundo Monetário Internacional. A consciência e o apelo geral de 

todos para a ação social deve ser uma bandeira permanentemente 

hasteada. 

Veja, por exemplo, o que aconteceu com o agrotóxico 

nemagon na Nicarágua. Esse químico, usado antigamente no 

cultivo de bananas, causou inúmeros danos e mortes de 

camponeses que, posteriormente, lutaram pela responsabilidade 

de uma sociedade multinacional. A reivindicação de indenização 

do sindicato obteve sucesso com a promulgação de uma lei que, 

mais tarde, foi declarada inconstitucional. É por isso que o 

fortalecimento das garantias legais proporcionam, além do 

"empoderamento cidadão", ferramentas para que os 

marginalizados falem e sejam ouvidos pelo governo. Joaquín 

Herrera Flores aponta:  
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Una teoría crítica del derecho debe 
sostenerse, pues, sobre dos pilares: el 
reforzamiento de las garantías formales 
reconocidas jurídicamente, pero, asimismo, 
en el empoderamiento de los grupos más 
desfavorecidos a la ahora de poder luchar 
por nuevas formas, más igualitarias y 
generalizada de acceso a los bienes 
protegidos por el derecho160. 

No Brasil, essa tarefa de dar voz aos vulneráveis foi 

confiada à Defensoria Pública como uma instituição constitucional 

responsável por reagir a quaisquer violações de direitos humanos. 

No entanto, o mais importante é conscientizar a todos 

sobre sua capacidade e legitimidade democrática para exigir a 

implementação dos direitos humanos (como processos 

desenvolvimento emancipatório e econômico ocorrer 

simultaneamente), seja através de instrumentos legais, como 

Defensoria Pública, seja por ações políticas que assegurar a 

participação dos movimentos sociais nos processos legislativos 

sobre temas de interesse coletivo. 

O investimento e reforço da autonomia das instituições que 

protegem vulneráveis como a Defensoria Pública na América 

Latina161 e os associações de advogados populares permite a 

responsabilização daqueles que frequentemente violam direitos. 

Dessa forma, será possível estabelecer políticas públicas que 

atendam às expectativas da população, submetendo-se ao controle 

democrático todos aqueles que pretendam subverter o interesse e 

o bem estar coletivo. 

 

                                                            
160 FLORES, Joaquín Herrera Flores. La reinvención de los derechos humanos. 
Sevilla: Atrapasueños, 2007, p. 54. 
161 O reforço do orçamento e a concessão de autonomia às Defensorias Públicas foi 
tema das Resoluções nº. AG/RES. 2656 (XLI-O/11) y AG/RES. 2714 (XLII-O/12) da 
Organização dos Estados Americanos. 
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2. POR UM UNIVERSALISMO DE CHEGADA 

Joaquín Herrera Flores aponta as diferenças entre os 

universalismos que tentam explicar e fundamentar os direitos 

humanos no quadro do neoliberalismo, o localismo e, finalmente, a 

teoria crítica.  

A teoria tradicional parte da perspectiva de que o fato de 

ter nascido humano é suficiente para a implementação dos direitos 

inerentes a essa condição, o que leva a uma realidade de alienação 

em relação à verificação das circunstâncias reais que levam a essa 

eficácia. Além disso, se tenta universalizar um padrão abstrato e 

puro do direito a todo o mundo "civilizado", onde sua conformação 

não é intercultural, mas unilateral e ocidental. Este fenômeno é 

nomeado após universalismo de partida ou a priori. 

Por sua vez, a radicalização de uma posição localista 

(universalismo de linhas paralelas), que rejeita a contribuição 

coletiva de cada cultura para a construção dos direitos humanos e 

propõe a ruptura com todas as conquistas da teoria tradicional, 

também não serve a teoria crítica, já que esta reconhece 

previamente a igualdade interpretativa de todas para, individual 

ou coletivamente, conformar sua idéia de dignidade em direitos 

humanos.  

Joaquín Herrera Flores comenta:  

Por eso, nuestra visión de derechos apuesta 
por una racionalidad de resistencia. Una 
racionalidad que no niega que puede 
llegarse a una síntesis universal de las 
diferentes opciones frente a los derechos. Y 
tampoco descarta la virtualidad de las 
luchas por el reconocimiento de las 
diferencias étnicas o de género. Lo que 
negamos es considera lo universal como un 
punto de partida o un campo de 
desencuentros. A lo universal hay que 
llegar – universalismo de llegada o de 
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confluencia – después (no antes de) un 
proceso conflictivo, discursivo, de dialogo o 
de confrontación en el que lleguen a 
romperse los prejuicios y las líneas 
paralelas162. 

Por outro lado, o processo de desenvolvimento de uma 

teoria de direitos humanos também aposta nas contribuições da 

escola keynesiana, que atribuiu principalmente ao Estado o dever 

de garantir o acesso a todos à riqueza produzida através da 

exploração dos recursos naturais. É o que se denomina capitalismo 

com inclusão social. Em contrapartida, apresenta-se o capitalismo 

com exclusão, no seio do neoliberalismo, através do qual se prefere 

a liberdade de ação no mercado, com demasiada redução do poder 

intervencionista estatal e dos direitos humanos. 

Assim, a acumulação do capital, sem mecanismos de 

redistribuição ou avaliação do fazer humano, provoca deficiências 

profundas e estruturais no atendimento das necessidades 

econômicas e sociais nas comunidades exploradas. E acaba 

impondo a milhares de pessoas a viver sem dignidade, na pobreza, 

onde há acesso aos recursos mais essenciais para a sobrevivência 

(por exemplo, água potável) é quase inexistente. Para ilustrar, vale 

abordar o "problema" da imigração na União Européia que, para os 

países do norte é encarado como uma questão de política 

internacional (e em algumas hipóteses dá lugar à crimigração) 

enquanto para os países do eixo sul é um instrumento de defesa 

contra a pobreza e à marginalização social vivenciada por mais de 

30% da população mundial diariamente. 

Os países desenvolvidos estão interessados apenas na 

acumulação de riquezas e vantagens, expropriadas do Sul. Cria-se 

com a o ciclo da dívida externa mecanismos de dominação de 

modo que os governos locais ficam impedidos de investir em 

políticas públicas que proporcionam aos seus cidadãos condições 

                                                            
162 FLORES, Joaquín Herrera Flores. La reinvención de los derechos humanos. 
Sevilla: Atrapasueños, 2007, pp. 151/152. 
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materiais para lutar pela dignidade, ampliando a pobreza e 

desigualdade. Os parcos recursos dos governos locais são 

direcionados ao pagamento da impagável dívida pública. Este 

“problema” local, portanto, fica restrito às fronteiras destes 

Estados pobres. Nesse contexto, qualquer tentativa de superação 

do paradigma neoliberal é qualificada como terrorista e violadora 

dos direitos e liberdades humanas. 

Daí a importância de se adotar uma posição de resistência, 

baseada no respeito urgente aos diferentes e, inclusive, na 

possibilidade de construção compartilhada e igualitária dos 

caminhos políticos, sociais e econômicos do Estado. Isto é o 

universalismo de chegada. Ou seja, é necessário não descartar as 

visões plurais da realidade, pois subsidiará a tomada de decisão 

quanto à satisfação das variadas necessidades da população. 

Não há, é claro, nenhum ponto hermenêutico final na teoria 

crítica, nem existe uma limitação de pessoas qualificadas em sua 

conformação (igualdade interpretativa da abordagem plural). A 

visão complexa dos direitos humanos parte, então, da periferia e 

está impregnada dos múltiplos contextos em que todos estão 

inseridos.  

Não se procura, desta forma, escolher um padrão ou adotar 

uma posição individualista radical que garanta a supremacia de 

uma cultura sobre a outra, como muitas vezes acontece com um 

universalismo priori e sua visão ocidental dos direitos humanos. 

Mas universalizar a possibilidade de alcançar interculturalmente 

as alternativas sustentáveis e consensuais para a implementação 

dos direitos humanos em qualquer parte do globo. 

Em suma, devem ser adotadas medidas para resgatar o 

direito à participação democrática que pressupõe, em primeiro 

lugar, a “dis-posição” dos marginalizados e, em segundo lugar, a 

abordagem do núcleo sensível do poder político, onde o direito de 

se opor pode ser exercido livremente e a igualdade e suas 

expectativas legítimas debatidas e convertidas em normas / 
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políticas públicas (luta livre de opiniões), como ressalta Rosa 

Luxemburg. 

Os direitos humanos devem ser interpretados a partir do 

critério da riqueza humana, que investiga as condições e o 

processo de desenvolvimento das potencialidades humanas e sua 

reflexão imediata na luta pela dignidade. Em outras palavras, para 

garantir o acesso à educação de qualidade, e, o "empoderamento 

dos cidadãos" deve ser fornecidas condições materiais para resistir 

ao modelo neoliberal que explora o trabalho e deixa de distribuir 

igualmente entre os trabalhadores a riqueza produzida. 

Enfim, os recursos naturais são desviados do Sul, os 

problemas sociais aumentam e, mais ricos, dia após dia, surgem e 

ninguém reage a esse cenário de predatismo. 

Nas últimas décadas, os trabalhadores experimentam uma 

redução drástica em seus salários e um relaxamento de direitos 

trabalhistas, sob o pretexto de ampliar as condições de negócios 

concordam na medida mercado que eu custo foi reduzido e baixou 

o preço dos produtos, manutenção de empregos, quando, na 

verdade, esta falácia é usado para cobrir o aspecto excludente de 

acumulação desenfreada do capital por conglomerados 

supranacionais estabelecidas no Norte.  

Obviamente, ao reduzir os salários ("custos sociais"), sob 

pressão pela manutenção do emprego, a capacidade de resistir e 

reagir é repentinamente reduzida, já que o acesso ao trabalho 

continua deficiente. Antes de lutar por mudanças políticas, o 

trabalhador precisa se alimentar. 

A atual crise econômica, graças ao modelo de economia 

globalizada onde os mercados domésticos estão ligados e interagir, 

ou seja, o sucesso de um país ou falha reflete em outros, está 

permitindo o fortalecimento do discurso liberal, já amplamente 

conhecido e difundido, segundo o qual os direitos humanos, 

especificamente, os do trabalho, são verdadeiros entraves ao 

desenvolvimento econômico e, talvez, concausas nesse processo de 

desaceleração da economia global. 
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De fato, o que se ouve na imprensa e nas diretrizes dos 

parlamentos e governos de vários países, incluindo aqueles que se 

mostraram, num primeiro momento, imunes à crise, como o Brasil 

ou Espanha, é a necessidade urgente de cortes de gastos e 

orçamentos públicos e a derrogação de direitos trabalhistas, já que 

tais custos sociais estão impedindo a competitividade das 

empresas nacionais no âmbito das relações comerciais 

globalizadas. Culpam-se os trabalhadores que são diariamente 

explorados pelos grandes monarcas do mercado, como Roosevelt, 

pelas assimetrias inerentes ao capitalismo neoliberal. 

Na realidade, as ações governamentais de extrema proteção 

ao capital e seu "direito" à livre circulação por fronteiras que 

deixaram de existir em nome da globalização capitalista não são 

discutidas. Em lugar de se concentrar parte do esforço e, claro, dos 

investimentos em políticas públicas que retirem a população desse 

empobrecimento indesculpável, a preocupação do governo é 

resgatar bancos e grandes conglomerados empresariais. No Brasil, 

por exemplo, como medida para aquecer o mercado interno, o 

governo reduziu o imposto sobre produtos industrializados que 

afetou carros novos para beneficiar as grandes montadoras. 

A população, para quem essa redução foi "dada", 

obviamente não aprendeu que essa medida, antes de beneficiá-la, 

serviu para deter as perdas dessas empresas e nada mais. Por isso, 

é imperativo observar que essas ações políticas para atender aos 

anseios liberais econômicos minam os direitos humanos, criando a 

aparência de que a única solução para a crise é a sua flexibilização. 

As estatísticas brasileiras mostram que a "nova" classe 

média por um lado, representou a saída de grande parte da 

população dos mais baixos níveis de pobreza, por outro lado, 

significou um maior comprometimento da renda dessas pessoas 

com aquisição desenfreada de produtos e equipamentos 

eletrônicos etc., às vezes supérfluo, que antes eles não tinham 

acesso e, hoje em dia, são se tornaram indispensáveis. Esse tipo de 

consumo inconsciente ou desejo de consumir, na visão de Juan 
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Carlos Monedero, contribui para a superendividamento das 

pessoas e alimenta todo o mecanismo capitalista. As pessoas se 

tornam escravos de cartões de crédito, de empréstimos sem 

limites ou exigências mais elevadas, vendo suas vidas às 

instituições financeiras que auferem lucros exorbitantes com essa 

exploração “legalizada”. 

A melhoria da renda está certamente relacionada ao acesso 

a empregos. Mas ainda é preciso investigar se, de fato, os direitos 

decorrentes do contrato de trabalho estão sendo cumpridos. 

Diariamente diversas pesquisas da Organização Mundial do 

Trabalho apontam para o aprofundamento das violações dos 

direitos básicos, tais como salários decentes, segurança social ou 

previdência a partir da flexibilidade do contrato de trabalho por 

meio da terceirização indiscriminada, a simulação de contratos 

civis ou comerciais como disfarces da relação de emprego. 

Nesse sentido, é necessário, em primeiro lugar, garantir a 

liberdade de organização sindical e, em segundo lugar, capacitar os 

trabalhadores e respectivos sindicatos de instrumentos para lutar 

pela manutenção desses ganhos sociais. Ou seja, deve-se exigir a 

atuação do Estado para limitar essas práticas, por meio, por 

exemplo, das ações coletivas propostas pela Defensoria Pública ou 

do Ministério Público, já que são instituições encarregadas da 

proteção e a defesa dos direitos humanos. No entanto, ainda que se 

considere esta garantia institucional, Geraldo Pisarello lembra que 

não se pode deixar de lado outras formas estatais de combater a 

não observância desses direitos, como, por exemplo, a participação 

no processo legislativo e no controle social do orçamento público. 

3. PELA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS 

Por outro lado, vale ressaltar que a teoria crítica dos 

direitos humanos, além de servir como contraponto à teoria 

tradicional, é responsável por promover o despertar dos cidadãos 

do sonho neoliberal que diz o que se deve ser; o que se deve 
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consumir; o que se deve pensar, em suma, que impõe uma maneira 

única de viver decentemente na sociedade (padrão-ouro), 

rejeitando qualquer tentativa particular de resistência 

(denominada subversiva ou rebelde). 

Assim, olhando para além das sombras, como sugere 

Joaquín Herrera Flores, o cidadão estará pronto para desvendar os 

interesses que até agora estavam ocultos e que constituiu, por um 

lado, um obstáculo à plena efetividade dos direitos humanos e, por 

outro, instrumento para justificar a apropriação de recursos 

naturais e até humanos (capitalismo cognitivo) por poucos. Dessa 

forma, percebe-se porque o conceito de direitos humanos 

defendido por Pedro Nikken e a divisão em gerações garante o 

desempenho desenfreado e "legitima" a acumulação de capital, 

retirando do Estado a possibilidade de reagir dentro desse sistema 

político-ideológico (neoliberal). 

Em outras palavras, as liberdades individuais autorizam, na 

medida em que baseada na autonomia da vontade, cuja eficácia é 

imediata, legitimam a atuação das corporações transnacionais 

porque não há e não poderia haver qualquer condicionante estatal 

para o seu livre exercício. Enquanto direito de primeira geração 

prevaleceria sobre os direitos da coletividade. Por sua vez, a 

segunda geração de direitos humanos, ou seja, o direito à saúde, à 

moradia, ao emprego decente ou à distribuição justa de renda etc., 

são meros compromissos (obrigação de comportamento) que o 

Estado assume nas constituições políticas e, portanto, não são 

dotadas de eficácia imediata e aplicação legal. Por isso, a liberdade 

de ação no mercado é imediata e oponível a qualquer pessoa e ao 

próprio Estado, que deve garantir que "com todos os meios à sua 

disposição". 

O direito ao trabalho regulamentado e digno, por exemplo, 

deve ser implementado exclusivamente por políticas estatais 

condicionadas a aspectos orçamentários. 
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Tudo isso faz parte do núcleo duro das cartas políticas, que 

não podem, de acordo com a teoria tradicional dos direitos 

humanos, ser tocadas, sob quaisquer circunstâncias. Então, é fácil 

entender por que a ideologia neoliberal encontra porto seguro no 

essencialismo de uma teoria não comprometida com a 

emancipação dos cidadãos e, além disso, com a distribuição 

igualitária das riquezas produzidas que deveriam estar a serviço 

não de uma pequena porção da população mundial, mas de todos 

os seres humanos. 

Obviamente, entender os direitos humanos em sua 

totalidade é um passo fundamental para desestabilizar essa 

divisão que serve, sobretudo, para perpetuar situações de 

desigualdade e iniquidade ao discutir os meios para garantir uma 

existência digna para todos. 

A propósito, a contribuição teórica de Jonh Locke permite a 

consciência de como é possível adotar um discurso que legitime a 

negação dos direitos humanos daqueles que atrapalham os 

neoliberais e, por isso, devem ser exterminados. Veja o exemplo do 

Iraque, cuja invasão territorial foi justificada pela alegada ameaça 

nuclear de Saddam Hussein. O poder guerreiro e midiático do 

Norte permitiu a "justificação" da apropriação territorial e a 

aniquilação de milhares dos iraquianos, que talvez nem 

conhecessem os verdadeiros desejos e desafios dos paladinos. Com 

apoio em um discurso jurídico absurdo, foi legitimado perante a 

comunidade internacional tamanha atrocidade. 

Em suma, é preciso se ter em mente que a norma jurídica é 

uma das técnicas disponíveis aos marginalizados para sua 

emancipação, através de instrumentos jurídicos já positivos. Desta 

forma, é necessário saber como lidar com o sistema jurídico 

formal, traduzindo as demandas populares e moldando-os às 

formas legais existentes para que, no final, sobressair uma 

alternativa crítica intrasistêmica. 
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Além disso, não se pode esquecer que os direitos humanos 

como processos dinâmicos são conquistados diariamente pela luta 

social. Portanto, convém sensibilizar políticos e magistrados, que 

seu julgamento solipsista e sua concepção individual de dignidade, 

podem comprometer as possibilidades de uma determinada 

categoria social viver com dignidade 

A interpretação das normas deve ser um ato dialético e 

conjugado entre o magistrado e os principais afetados por seu 

julgamento, após a concepção prévia da igualdade interpretativa, 

destrutiva e reconstrutiva dos contextos materiais. Negar, nesse 

processo interpretativo, as diversas nuances do contexto temporal 

e geográfico e, ainda, as contribuições socioculturais nas quais as 

partes interessadas estão inseridas, como o formalismo legal 

mantém, significa, em última análise, frustrar a possibilidade de 

participar ativamente da vida política e legal do Estado e de 

concretizar sua particular e, claro, pluralidade e interculturalidade 

de viver em sociedade.  

4. EM UM CAMINHO ALTERNATIVO: EDUCAÇÃO 
CRÍTICA PARA O EMPODERAMENTO CIDADÃO 

A educação é um passo fundamental para enfrentar uma 

situação de injustiça social ou violação dos direitos humanos. É 

através dela que se pode conhecer em profundidade as origens, as 

condições, as consequências (realidade do corpóreo), as 

expectativas e desejos das pessoas, no processo de conformação de 

alternativas emancipatórias que recuperem a dignidade humana.  

Por certo, é essencial incentivar estudos críticos e 

investigativos que rejeitem o arcabouço neoliberal (conhecimento 

estratégico) e proponham mecanismos para defesa e luta pela 

efetividade dos direitos humanos. Também é importante fortalecer 

a autonomia das instituições, tais como: a Defensoria Pública, o 

Ministério Público, Ouvidoria, a Ordem dos Advogados; os agentes 

políticos e sociais, as entidades comunitárias e sindicatos, que, no 
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âmbito de suas atribuições, tentam resistir às estratégias de 

acumulação da riqueza por poucos e a socialização da pobreza de 

muitos. 

Essas instituições podem, por exemplo, iniciar um processo 

de prestação de contas ou reparação civil coletiva; fomentar a 

mobilização social para ação na esfera da política, sobretudo no 

controle democrático e participativo das questões orçamentárias e 

da dívida pública; convocar audiências públicas para formulação e 

controle de políticas públicas; apoiar outras formas de resistência 

social; em geral, disseminar conhecimento crítico de direitos 

humanos e incentivar a produção científica reacionária. 

Quando se fala em educação tradicional, se fala em 

conhecimento imposto aos estudantes como algo dado e imutável 

que reflete os valores e padrões hegemônicos de uma sociedade 

histórica, cuja aceitação deve ser imediata, pois não há abertura de 

espaços para o diálogo. É o que Paulo Freire chama de educação 

bancária, ou seja, os estudantes são meros receptores de 

conhecimentos transferidos quase que mecanicamente por 

professores, que, em grande parte, desconhecem seu papel 

formador crítico do caráter das crianças e jovens. 

A educação em direitos humanos hoje deve partir do 

paradigma crítico, através do qual as competências lingüísticas 

servem como instrumentos a serem desenvolvidas no processo de 

desmistificação dos nós e dos condicionantes ideológicos do 

discurso político-ideológico, especialmente em relação à aceitação 

incondicional e "natural" das violações, injustiças e iniqüidades em 

desfavor dos direitos humanos.  

O empoderamento cidadão, portanto, envolve 

necessariamente a maneira como é transmitido ou fornecido o 

conhecimento, devendo o principal compromisso ser com a 

formação de sujeitos de direito críticos. Este sujeito, além do 

conceito jurídico, é aquele capaz de decidir com liberdade, 

autonomia e responsabilidade, enfim, ser autodeterminado em 
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situações que podem ferir sua dignidade sem delegar a terceiros a 

tarefa de decidir o curso de suas vidas. O sujeito empoderado 

adota esta postura porque tem consciência crítica suficiente dos 

ambientes e peculiaridades típico das relações sociais e sua 

interação com estruturas coexistentes de poder e dominação nas 

esferas do político, jurídico e econômico. Mezirow sustenta que o 

conheceimento críticio deve superar as forças libidinales, 

institucionales o ambientales que naturalizam problemas sociais 

como se estivessem fora do controle humano. 

Assim, ao problematizar a realidade e o cotidiano do aluno, 

desenvolvendo sua capacidade de sustentar seu ponto de vista de 

maneira racional e argumentativa, o professor estará contribuindo 

para o despertar de uma existência mais digna, na medida em que 

o sujeito terá uma conta do que verdadeiramente limita, impede ou 

facilita seu processo pessoal de luta pelos direitos humanos. E 

talvez acenda a centelha de mobilização e a luta pelos direitos dos 

outros (alteridad na perspectiva teórica de Levinas). 

Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer a igualdade 

interpretativa, destrutiva e construtiva dos textos legais que 

legitima qualquer pessoa a reagir a qualquer situação de 

marginalização. Em suma, o sujeito deve ser livre e igual para 

discutir, sugerir e lutar por uma existência digna (fraternidade). 

Claro, a compreensão da dignidade humana, como aponta Joaquín 

Herrera Flores, pressupõe aptidão e atitude. Ou seja, aptidão para 

conhecer os obstáculos no processo de luta por dignidade e atitude 

para, uma vez reconhecidas, "se rebelarem" culturalmente. 

De fato, a implementação de um conceito material de 

dignidade impõe, além da adoção de um critério plural de 

conformação, investigar se os deveres e compromissos com os 

direitos essenciais - vida, liberdade e igualdade - continuam a ser 

cumpridos pelo Estado ou estão escondidos pela falácia ideológica 

das tradições de uma concepção essencialista dos direitos 

humanos, sem compromisso com a emancipação e consciência dos 
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excluídos. Essa definição rompe com o discurso capitalista do 

"direito" à apropriação privada indiscriminada de qualquer bem 

de valor econômico (satisfazendo o interesse individual em 

detrimento do coletivo) para, em vez disso, consolidar o direito ao 

acesso igual e não hierárquico aos bens que levam a uma 

existência digna, garantindo-se a todos, independentemente de sua 

posição nesse processo, a possibilidade de desenvolver suas 

capacidades pessoais, culturais e intelectuais.  

Em resumo, se fala do humano emancipado, isto é, aquele 

que participa ativamente da comunidade social e é capaz de ditar 

as direções políticas do Estado para a plena satisfação das 

necessidades, objetivos e expectativas coletivas. Assim, os valores 

fundamentais escolhidos são: a solidariedade e a igualdade. O 

diamante ético, ferramenta que permite criticar a realidade, ao 

reunir em seus dois eixos aspectos materiais e conceituais para a 

compreensão dos processos de produção e distribuição de riqueza, 

oferece ferramentas para propor a alternativa crítica ao sistema 

hegemônico. Isto é, parte de pluralismo e da interculturalidade 

como pontos de partida para a conformação da ideia universalista 

de dignidade, baseada no respeito pelas experiências particulares 

das culturas. Claro, essas culturas ao redor do mudo devem 

experimentar as mesmas condições tecnológicas para o 

desenvolvimento de seu potencial que lhes permita lutar por sua 

própria idéia de uma vida digna. 

O despertar crítico também inclui informações sobre quais 

são os seus direitos e os órgãos do estado que podem ajudá-lo a 

reivindicá-los. No Brasil, a Lei Orgânica da Defensoria Pública (Lei 

Complementar Federal nº 80/94 impõe como atribuição essencial 

a promoção e disseminação dos direitos humanos, da cidadania e 

do sistema legal, para que seus assistidos tenham real aptidão para 

decidir seus negócios e exigir do Estado a implementação do 

direito independentemente da posição econômica que ostenta em 

sociedade. 
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É importante que os Defensores públicos sejam treinados 

fora do paradigma tradicional de educação, e estejam envolvidos 

na promoção, de fato, da conscientização sobre direitos humanos, 

seja através da produção científica, seja ministrando cursos na 

comunidade, que sustentem racionalmente a mobilização cultural 

transformadora da realidade opressora. 

As pessoas devem estar cientes de que os problemas sociais 

e a violação de suas expectativas legítimas como cidadãos estão 

umbilicalmente ligados à alienação, à passividade e à 

desmobilização diante de governos e organizações internacionais  

não comprometidos como a democracia participativa, na qual 

ideais de redução das desigualdades socioeconômicas e comércio 

com justiça deveriam imperar. Portanto, a Defensoria Pública, para 

cumprir sua missão constitucional, deve liderar projetos de 

capacitação permanente de seu pessoal para a formação de 

agentes sujeitos de direitos que possam disseminar conhecimento 

crítico para todos e não apenas para os vulneráveis e 

marginalizados que são seu público-alvo imediato. 

5. PELA IGUALDADE MULTICULTURAL NA 
CONFORMAÇÃO DO DIREITO 

A crise da modernidade e o aprofundamento das 

desigualdades socioeconômicas criaram as bases para o advento 

de uma nova maneira de produzir e interpretar o direito, agora, 

comprometido em esclarecer as estruturas de poder e dominação. 

De fato, é necessário tornar visível e investigar a interrelação entre 

o político, o jurídico e o econômico no processo de implementação 

dos direitos humanos. Superar a teoria tradicional é o primeiro 

passo para se estabelecerem alternativas que conduzam à 

efetividade dos direitos humanos, a partir de uma perspectiva da 

racionalidade emancipatória e transformadora da realidade social. 

Daí a rejeição do monismo jurídico do Estado e o reconhecimento 

das múltiplas expresiones o prácticas jurídicas en un mismo espacio 
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sociopolítico para a resolução de problemas sociais são 

ferramentas imprescindíveis para a tomada de consciência no 

processo de criação de espaço de resistência, como aponta o 

professor Antonio Carlos Wolkmer.  

O direito, então, resultaria dos processos de lutas sociais 

travados em um determinado contexto geográfico, temporal e 

material. Assim, não há direito puro, isto é, isolado dos contextos 

sociais em que as relações e os conflitos de poder entre a classe 

dominante e seus dominados se desenvolvem. 

A acumulação de capital focada na exploração dos recursos 

naturais sem preocupação com a realização de políticas públicas 

para a distribuição dessa riqueza foi 

responsável pelo empobrecimento da grande parte da 

população mundial através da sua submissão a um modelo legal 

que garanta liberdade e autonomia e não reconhece deveres para a 

esfera do privado na implementação dos direitos humanos.  

A teoria crítica, por sua vez, partindo da igualdade 

interpretativa e da modelagem do direito por práticas sociais 

plurais, apresenta-se como uma alternativa de resistência e 

enfrentamento a esse modelo jurídico-econômico não 

comprometido com a justiça global. A adoção de uma visão integral 

dos direitos humanos e a rejeição da primazia da atuação livre no 

mercado, por exemplo, no direito à saúde e na naturalização dos 

problemas sociais, são algumas das técnicas mais importantes para 

desestabilizar esse sistema e construir uma janela teórico-

normativa adequada para a promoção de anseios coletivos. 

CONCLUSÃO 

A redefinição crítica da teoria dos direitos humanos 

pressupõe a participação social para além de um mero 

desempenho no sistema político representativo. Nesse sentido, é 

imprescindível conhecer os problemas sociais, interpretar o direito 

de acordo com esses problemas e conformar uma resposta 
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multicultural que assegure a todos, independentemente, do seu 

gênero, posição social, idade, etc., as mesmas condições materiais 

para a fruição desses direitos. 

Em suma, não haveria mudança se não houvesse pressão 

popular diante dos órgãos do Estado. Nessa perspectiva, deixa-se 

clara a importância da participação social seja para resistir à 

pobreza seja para reafirmar a sua aptidão para, legitimamente, 

exigir seja por meio das normas já positivas ou através de outras 

fontes de direito descentralizadas (conciliação, mediação), 

alternativas para uma existência digna e em iguais condições em 

relação aos demais. Veja, por exemplo, o trabalho da ONG WWF 

que expõe os problemas da degradação ambiental global e as 

exigências de organizações internacionais adoção de medidas 

normativas e repressivas contra empresas que tendem a degradar 

o meio ambiente.  

O paradigma liberal deve ser analisado sob a ótica da 

distribuição justa e igualitária da riqueza, na qual o comércio seria 

exercido com justiça. (globalization from bellow) e com o objetivo 

final de garantir uma vida digna a todos os seres humanos, 

respeitada, é claro, a capacidade coletiva de conformação 

intercultural desse conceito. 

Assim, uma teoria dos direitos humanos comprometida 

com a crítica transformadora da realidade deve fomentar uma 

visão material do mundo, onde as pessoas são cidadãos e não-

clientes do sistema capitalista, devendo contar com o apoio de 

instituições públicas e organizações civis para a implementação 

condições reais de acesso aos direitos, sem perder de vista a 

importância de um búsqueda permanente de exterioridad e respeito 

inquestionável de cada pessoa moldar sua própria idéia de 

dignidade. 
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