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EDITORIAL
Caros leitores,
 
Temos a satisfação de apresentar a REVISTA JURIS RATIONIS, instrumento próprio para a divulgação de pesquisa cientifica 

realizada no âmbito do Programa de Direito.
A Revista e de publicação periódica semestral, tendo caráter multidisciplinar, visando abranger as mais diversas áreas do 

saber e, assim, possibilitar aos docentes e discentes a divulgação de suas produções cientificas. 
A Universidade Potiguar abraça este empreendimento, lancando-o como um espaço aberto ao discurso jurídico, sem excluir, 

portanto, o caráter critico e o rigor metodológico. A presente edição, segue o proposito de diversificar e, acima de tudo, aprofundar 
o estudo dos temas nele incluídos. 

A presente edição, reunindo textos relevantes, foi planejada para festejar esse acontecimento, e além disto, para gravar de 
forma indelével o compromisso com a qualidade da pesquisa. 

O primeiro artigo e do Professor Luiz Gonzaga Medeiros Bezerra, onde o autor se propõe a elencar e descortinar os princípios 
constitucionais da tributação como escritura da razão e como estrutura estruturante e estruturada do Sistema Tributário, como 
poder-saber e saber-poder que estabelece limites ao poder de tributar, abordando uma visão compreensiva weberiana no sentido 
de descortinar que as razões dos princípios é a justiça.

O segundo artigo é do Professor Noel de Oliveira Bastos, onde o seu ensaio versa sobre as tendências legiferantes em matéria 
criminal, no afã de descortinar o movimento pendular que embala a produção de estatutos jurídicos repressivos brasileiros, em face 
das irritações nefastas do subsistema político responsáveis pelas legislações de caráter simbólico e as de cunho instrumental.

O terceiro artigo foi escrito pelo Professor Sergio Alexandre de Moraes Braga Junior, no qual ele analisa a principiologia ad-
ministrativa no processo administrativo disciplinar, como norteadora das ações dos gestores públicos. Refletindo, ainda, sobre 
o relevante papel da autoridade instauradora do referido processo e dos limites com os quais a autoridade processante, através 
da comissão regular, tratam a investigação disciplinar.

O quarto artigo, escrito pelos Professores Ana Maria da Rocha, Jose Albenes Bezerra Junior e Paulo Montini, versa sobre à 
compreensão dos direitos humanos nas relações do trabalho sob à ótica do direito contemporâneo. Além disso, investiga a rela-
ção entre o sistema laboral e sua práxis, mediado por uma justa realização no campo das relações laborais.

O quinto artigo, de autoria do Professor Deyvidson Giulliano Xavier de Paula, aborda o estudo que tem como tema central as 
Agências Reguladoras no ordenamento jurídico nacional, objetivando, principalmente, aprofundar o conhecimento e sistematizar 
as informações acerca destas.

Temos, ainda a presença de três artigos no espaço VERBUM. Esse espaço é destinado aos alunos que estão iniciando suas 
pesquisas no espaço acadêmico. É uma oportunidade de incentivá-los a buscar a pesquisa como meio de desenvolvimento aca-
dêmico. O primeiro deles, é o artigo do aluno Walter de Medeiros Azevedo em conjunto com seu Professor orientador Jose Albenes 
Bezerra Junior, onde o referido artigo versa sobre estudo da indenização pela perda de uma chance, buscando trazer a teoria para 
o mundo da responsabilidade civil, traçando sua natureza jurídica desde o momento do seu surgimento. 

O segundo artigo, são das alunas Barbara Dantas Neves e Romana Leão Azevedo Catão  em conjunto com o Professor orien-
tador Marcus Aurélio de Freitas Barros, onde tal artigo optou por realizar análise acerca da extinção dos embargos infringentes, 
um dentre tantos recursos, sem, contudo, deixar de lado toda a contextura na temática das modificações oriundas do projeto do 
novo Código Processual Civil.

Por fim, o artigo produzido pelo aluno Aruan Benatto Monastier, em conjunto com o Professor orientador Jose Albenes Bezerra 
Junior, objetiva elucidar características básicas da formação do Estado do nosso país, como o positivismo, a democracia, o 
conceito de moral e justiça, confrontando-os com a realidade, demonstrando, assim, as incoerências existentes entre Estado e 
sua população.

Certamente, a propagação do conhecimento por mecanismo tão abrangente possibilitará a integração entre as mais diversas 
áreas do saber, em proveito da construção de uma rede de divulgação de experiências.

Agradecemos a todos os autores que enviaram seus trabalhos para a Revista, bem como aos membros do Conselho Científico 
pela preciosa colaboração na avaliação dos textos.

Aproveitem a leitura.

José albenes Bezerra Junior
Editor
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Resumo
O presente ensaio versa sobre as tendências legiferantes em matéria criminal, no afã de descortinar o movimento pendular que embala 
a produção de estatutos jurídicos repressivos brasileiros, em face das irritações nefastas do subsistema político responsáveis pelas 
legislações de caráter simbólico e as de cunho instrumental. Para tanto, utilizar-se-á a metodologia sistêmica de viés funcionalista, a partir 
das obras de Niklas Luhmann e de Marcelo Neves. Por sua vez, compreende-se por legislação simbólica toda e qualquer manifestação legal 
que imponha a exacerbação da resposta sancionadora do Direito Penal, de acordo com os lineamentos do Direito Penal Máximo. Ressalte-
se que esta tendência tem apenas por escopo arrefecer os ânimos da opinião pública insatisfeita com a segurança pública. Apresenta-
se como elucidativo exemplar de legislação simbólica a Lei n.º 10.792/2003, que instituiu o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), ao 
introduzir comandos legais agravadores da execução penal brasileira. Por outro lado, registre-se que a legislação instrumental apresenta-se 
como tendência diametralmente oposta aos estatutos simbólicos. Assim sendo, compreende-se por legislação instrumental toda e qualquer 
resposta criminalizadora que somente vise ao aumento da carga eficacial de legislações extrapenais, sob o manto da ameaça penal. A 
propósito, tem-se a Lei 8.137/1990 que instituiu a mais novel disciplina dos crimes contra a ordem tributária como expressão instrumental 
da ordem punitiva. Em última ratio, no âmbito de criminalização das condutas, o legislador brasileiro muitas vezes é levado pelo embalo do 
pernicioso pêndulo simbólico-instrumental, enquanto hipótese a ser oportunamente demonstrada durante a presente investigação crítica 
pautada na Teoria dos Sistemas.

palavras-chave: Direito Penal. Sistemas. Legislações simbólica e instrumental.

Abstract
The current essay cares about law making tendency upon criminal issues, intending to unveil the pendulous movement cradling the 
production of Brazilian repressive legal statutes, in face of nefarious irritations of the political subsystem responsible for the production 
of laws symbolic in nature or instrumental. To do so, we will use a functionalist systemic methodology, form works by Niklas Luhmann and 
Marcelo Neves. In turn, we understand as symbolic legislation any lawful demonstration that imposes the exacerbation of Criminal Law's 
sanctioning response according to the guidelines of the Maximum Criminal Law. It is noteworthy that this trend is only scoping to cool 
tempers by public dissatisfaction with public safety. We will present, in a illustrative mood, Law No. 10.792/2003, which introduced the 
Differentiated Disciplinary Regime (RDD), introducing worsen legal commands of the Brazilian penal execution. On the other hand, it can 
be noted that the instrumental law presents itself as tendency diametrically opposed to symbolic statutes. Therefore, it can be understood 
as instrumental legislation any criminalizing response that only seeks to increase the efficacy load of extra criminal laws under the cloak 
of criminal threat. In this regard, there is the Law 8.137/1990 which imposed newest discipline on crimes against the tributary order as an 
expression of the instrumental punitive order. In "ultima ratio", under the criminalization of behaviors, the Brazilian legislator is often carried 
by the swing of the pernicious symbolic-instrumental pendulum as a hypothesis to be proved timely during this critical investigation based 
on Systems Theory.

Keywords: Criminal Law. Systems. Symbolic and instrumental laws.
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1 INTRODuÇãO

Em matéria de política criminal, o Direito Penal brasileiro 
vem sendo, continuamente, embalado por movimentos re-
pressivos, que oscilam ao sabor das irritações do subsistema 
político, sob a regência do código-diferença poder/não poder.

À semelhança de um pêndulo, de um lado exsurgem mo-
vimentos de criminalização simbólica1 , de outro, surgem os 
de criminalização instrumental2.

Desse modo, o subsistema jurídico brasileiro vem so-
frendo um direcionamento pendular, por assim dizer: ora, 
são produzidas legislações penais destituídas de quaisquer 
critérios racionais3, enquanto verdadeiras reações simbó-
licas, de tal sorte que se destinam à mera satisfação das 
reivindicações sociais momentâneas, ora, são editadas 
legislações criminais de caráter instrumental, tão somen-
te destinadas a proporcionar eventual aumento da carga 
eficacial de outras legislações extrapenais, a exemplo das 
disposições legais tributárias4.

A reação simbólica ocorre no momento em que disposi-
ções normativas são introduzidas no sistema jurídico penal, 
sob inspiração das correntes defensoras do Direito Penal 
Máximo5, pregadoras da hipertrofia das sanções privativas 
de liberdade, bem como da exacerbação da execução penal, 
como resposta aos reclames sociais - a exemplo do que 
ocorreu com a instituição do Regime Disciplinar Diferencia-
do (RDD), em 2003, no Brasil.

Por outro lado, ocorre a reação instrumental no instante 
em que disposições criminalizadoras são editadas com o 
mero intuito de fomentar o cumprimento de outras disposi-
ções legais de natureza extrapenal. Nesse sentido, a baixa 
quota de eficácia social da Legislação Tributária gerou a 
necessidade de criar diploma tipificador dos Crimes Contra 

a Ordem Tributária, em 1990.
Superada a delimitação temática, no plano metodoló-

gico pretende-se descortinar esse movimento legislativo 
pendular de edição de diplomas legais, ora simbólicos, ora 
instrumentais, enquanto objetivo geral.

Como objetivo específico, busca-se investigar o caráter 
eminentemente instrumental dos Crimes contra a Ordem 
Tributária (Lei n. º 8.137/1990), transmudados em meros 
utensílios de implementação da arrecadação tributária.

Para fins deste ensaio, utilizar-se-á o método sistêmi-
co-funcionalista, destacando-se, sobremaneira, as influên-
cias nefastas do subsistema político no subsistema jurídico 
penal, o qual passou a guiar-se tanto por irritações simbóli-
cas, como por instrumentais, em matéria de criminalização 
de condutas no ordenamento jurídico penal brasileiro. 

Enquanto referencial teórico, aplicar-se-á a Teoria dos 
Sistemas ao objeto de investigação, a partir das obras de 
Niklas Luhmann (1983) e de Marcelo Neves (2007), no intui-
to de demonstrar a hipótese aventada, a saber: o sobredito 
movimento pendular simbólico-instrumental do legislador 
criminal brasileiro, impulsionado pelas irritações do sub-
sistema político sobre o subsistema jurídico penal.

2 AsPEcTOs EvOLuTIvOs E 
EsTRuTuRANTEs DA MODERNA 
TEORIA DOs sIsTEMAs

2.1  ESCORÇO HISTÓRICO DO 
PENSAMENTO SISTÊMICO

Etimologicamente, o vocábulo sistema provém do gre-
go, enquanto signo que encarta a significação de reunião, 

1  NEVES, Marcelo. Constitucionalização simbólica, pp. 38-39. De se ressaltar, porém, que, para Marcelo Neves, a legislação simbólica é também um fenômeno decorrente 
da “crença instrumentalista” das legislações (NEVES, 2007, p.39). Desta maneira, assiste razão ao eminente autor, de tal sorte que existem problemas eficaciais nestes 
estatutos jurídicos, como se depreende de suas lições, in verbis: “A legislação simbólica é caracterizada por ser normativamente ineficaz [...]” (NEVES, 2007, p. 51). Neste 
ensaio, porém, examina-se o instrumentalismo jurídico sob o viés do aumento da carga eficacial das legislações extrapenais, v.g., dos crimes contra a ordem tributária. Em 
nosso refletir, tratam-se de tipificações desnecessárias, porquanto, para aperfeiçoar a arrecadação tributária, bastaria robustecer a estruturação da Administração Pública 
Tributária, especialmente, no tocante à qualificação constante do setor de recursos humanos, evitando amadorismos e arbitrariedades.
2  BERTOLUCI, Marcelo Machado. A incompatibilidade entre a criminalização do inadimplemento de tributos e o direito penal garantista. In Leituras Constitucionais..., p. 131.
3  BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas, p. 139. Revisitando a literatura iluminista, tem-se o teorema no qual Beccaria propõe a proporcionalidade da punição, 
conforme a gravidade do crime perpetrado, enquanto critério racional de resposta punitiva. Neste sentido: “De tudo quanto se viu até agora poderá extrair-se um teorema 
geral muito útil, mas pouco de acordo com o uso, legislador, por excelência, das nações, ou seja: para que a pena não seja a violenta de um ou de muitos contra o cidadão 
particular, deverá ser essencialmente pública, rápida, necessária, a mínima dentre as possíveis, nas dadas circunstâncias ocorridas, proporcional ao delito e ditada por lei”. 
4  AZEVÊDO, Jackson Chaves de. Reforma e “contra”-reforma penal no Brasil, pp.18-19. A professora Vera Regina Pereira de Andrade, autora do prefácio da obra, corrobora 
essa tendência pendular, mas, a partir da Criminologia Crítica: “[...] O Direito Penal mínimo é a própria condição para que o Direito Penal seja, crescentemente, máximo para os 
mesmos (bandidos, marginais, outsiders) que vivem em simbiose com o cárcere. [...] para verificar que não apenas se dirigem aos ‘clientes’ habituais do cárcere, como abrangem 
‘potencialmente’ clientes habitualmente excluídos do sistema penal: os estratos médio e alto da sociedade.” Destarte, para a “clientela” há um constante endurecimento do 
sistema penal, de caráter simbólico. No entanto, para os estratos da alta sociedade, potenciais transgressores das obrigações tributárias principal e acessória, apenas há 
tipificação com intenção de aumentar a arrecadação, de tal sorte que o pagamento, antes do recebimento da peça acusatória, extingue a punibilidade dos “agentes”. 
5 GIORGI, De Alessandro. Neoliberalismo e controle penal na europa e nos estados unidos: o caminho de uma democracia punitiva? Trad. Maria Lúcia Karam, In Veredas do 
Direito, Jun/Dez.2004, pp.29-42. Especialmente, ao tratar da grande internação (política de exacerbação do encarceramento) e das leis penais neoautocráticas denominadas 
War on Drug, War on Crime, entre outras, respectivamente, p.30 e p. 32.

conjunto ou todo, como bem preleciona Paulo Bonavides 
(BONAVIDES, 2009, p.108). 

O pensamento sistêmico, porém, ganhou maior rigor a 
partir de Immanuel Kant, em sua célebre obra Crítica da 
Razão Pura, ao enunciar que um sistema seria um “conjun-
to ou totalidade de conhecimentos logicamente classifica-
dos, segundo um princípio unificador”, conforme o eminen-
te constitucionalista6. 

Eis o que a filosofia clássica alemã passou a chamar 
de sistema extrínseco ou externo, uma vez que representa 
um todo organizado, no qual se expressa uma construção 
teorética de um sujeito cognoscente, a partir de uma rea-
lidade caótica. 

Destacando-se o caráter didático-expositivo do siste-
ma extrínseco, tem-se, conforme lições de Mário Losano, 
que “tal conceito é uma técnica didática ou expositiva que 
permite colocar ordem nos dados caóticos da realidade” 
(LOSANO, 2010, p. 1).

 Desta maneira, o sistema extrínseco ou externo é o ponto 
de chegada do teórico, ou seja, trata-se do produto final de 
uma concatenação intelectual do sujeito cognoscente.

Por outro lado, também se herdou da filosofia kantiana 
a noção de sistema intrínseco ou interno, que influenciou 
intelectuais do quilate de Gustav Radbruch e Hans Kelsen 
(LOSANO, 2010, p. 1). 

Diferentemente do extrínseco, o sistema intrínseco ou 
interno demanda que o sujeito cognoscente se debruce em 
determinado objeto de estudo representado por uma estru-
tura de antemão ordenada (LOSANO, 2010, p. 2)7.

Ressalte-se, porém, que, apenas no século XX, o pensa-
mento sistêmico alçou foros de notoriedade científica, em 
razão de inúmeras contribuições multidisciplinares, como 
as de Ludwig von Bertalanffy (2009), as de Humberto Ma-
turana e de Francisco Varela (MATURANA; VARELA, 2001, 
p. 52), nas ciências biológicas, bem como as de Norbert 
Wiener (2009, p.107), na cibernética, sem se olvidar das 
preleções no campo da sociologia do direito, com Niklas 
Luhmann. 

Somente, neste contexto, pode-se falar em uma Teo-
ria dos Sistemas estruturada sob premissas rigorosamente 
científicas, ao ponto de Ludwig von Bertalanffy declará-la 
ciência destinada à “investigação científica de ‘conjuntos’ 
e ‘totalidades’” (BERTALANFFY, 2009, p.13), dotada de 

premissas sofisticadamente herméticas, baseadas em grá-
ficos e formulações matemáticas, aplicáveis a uma gama 
inimaginável de saberes, como às  ciências biológicas, à 
economia, ao direito e à cibernética, etc.

2.2 A SOCIEDADE COMO SISTEMA: 
DO DECISIONISMO À AUTOPOIESE 
LUHMANNIANA

2.2.1 Sociedade: do modelo clássico ao 
luhmanniano

O pensamento filosófico ocidental deixou como legado 
a lição segundo a qual “A sociedade era vista como asso-
ciação de homens concretos, muitas vezes explicitamente 
chamada de corpo social” (LUHMANN, 1983, p. 169).

Dessa forma, tradicionalmente, o ser humano concreto 
era visto enquanto elemento constitutivo do organismo so-
cial. E, por conseguinte, toda ação humana era circunscrita 
a determinados limites materiais, ou, com mais exatidão, 
aos limites territoriais de cada Estado nacional.

Em sentido diametralmente oposto, a sociologia jurí-
dica baseada na teoria luhmanniana estilhaçou o referido 
paradigma, de sorte a considerar a sociedade uma estrutu-
ra social composta de outras subestruturas, denominadas 
de subsistemas ou sistemas parciais, v.g., a economia, o 
direito, a política, a família, a religião, educação e a perso-
nalidade8, entre outros.

Assim sendo, de maneira curiosa, “o sistema social, en-
quanto sistema estruturado de ações relacionadas entre si 
através de sentidos, não inclui, mas exclui o homem concreto” 
(LUHMANN, 1983, p. 169), nos dizeres de Niklas Luhmann.

Em síntese, para Teoria dos Sistemas de Niklas Luh-
mann, os homens convivem aos sabores de inúmeros sub-
sistemas sociais regidos por seus respectivos códigos-di-
ferença, a exemplo do ter/não ter, pertinente à economia, 
lícito/ilícito relativo ao direito e do poder/não poder, ineren-
te à política.

2.2.2 Sociedades arcaicas e industriais e as 
espécies de diferenciações (segmentária e 
funcional)

 6   BONAVIDES, Paulo. Idem, p. 108. No original, conforme o sobredito constitucionalista, na nota de rodapé 18, tem-se a assertiva kantiana, no sentido de que “Entendo 
por sistema a unidade dos diversos conhecimentos debaixo de uma idéia” (itálico acrescido). O emérito constitucionalista preferiu verter o último trecho original “unter einer 
Idee”, numa nomenclatura mais usual, a saber: “debaixo de um princípio unificador”, mas também forneceu na literalidade “debaixo de uma idéia”.
7  LOSANO, Mário. Idem, p. 2, v. 2. Não é por outra razão, conforme Mário Losano, que por sistema interno entende-se “[...] uma estrutura ínsita no objeto estudado [...]”, na 
qual “[...] a tarefa do estudioso consiste em descobri-la e em descrevê-la [...]”.
8 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I, p. 169. Desta maneira, “O homem vive como um organismo comandado por um sistema psíquico (personalidade)”.
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Ainda em sua fase decisionista, Niklas Luhmann fez 
perspicaz distinção entre as diferenciações segmentária e 
funcional, articulando-as com supedâneo no “princípio de 
divisão da sociedade em sistemas parciais” (LUHMANN, 
1983, p. 176).

Neste sentido, tem-se que “na diferenciação segmentá-
ria são formados diversos sistemas iguais ou semelhantes: 
a sociedade compõe-se de diversas famílias, tribos etc.” 
(LUHMANN, 1983, p. 176).

Para Niklas Luhmann, sociedades pouco diferenciadas 
funcionalmente são aquelas de cunho arcaico, nas quais os 
papeis jurídicos, econômicos, familiares e religiosos concen-
tram-se em poucos atores sociais, conforme idade e sexo. 

Em outras palavras, um chefe tribal (investido em papel 
de subsistema político) também tem poderes de dizer o que 
é lícito ou ilícito para toda tribo (subsistema jurídico), bem 
como pode conduzir os saberes (subsistema educacional), 
sem se olvidar da possibilidade de influir na determinação da 
crença da referida organização social (subsistema religioso).  

Distintamente, tal concentração de papeis ou funções 
nas mãos de poucos, ou mesmo de apenas um representan-
te social, não ocorre nas sociedades industriais, em razão 
da pressão exercida pelo princípio da divisão do trabalho 
social, que força a diferenciação funcional.

Nesse sentido, de acordo com Niklas Luhmann, “Na di-
ferenciação funcional os sistemas parciais, ao contrário, são 
formados para exercerem funções especiais ou específicas, 
sendo, portanto, distintos entre si: para a política e a admi-
nistração, para a economia [...]” (LUHMANN, 1983, p.176). 

Por seu turno, encontra-se alto grau de diferenciação 
apenas nas sociedades industriais, de maneira a ensejar ao 
aumento do grau de especialização de tarefas ou campos 
funcionais (LUHMANN, 1983, p.176). 

Isso denota a pressão evolutiva decorrente da aplicação 
do princípio da divisão do trabalho social após o fenômeno 
da industrialização nas sociedades modernas, caracteri-
zadas pela alta complexidade, em face das contingências 
oferecidas nesses ambientes sociais.

Nessa esteira, segundo Niklas Luhmann, “após diversos 
ensaios históricos principalmente nas áreas da religião e da 
política, a diferenciação principal da sociedade desloca-se 
generalizadamente da forma segmentária para a funcional” 
(LUHMANN, 1983, p. 177). 

A diferenciação funcional equivale a pensar a Sociedade 
enquanto estrutura dotada de subsistemas autônomos (po-
lítica, direito, família, educação, religião, etc.), operativa-

mente fechados, de sorte que o poder político, v.g., apenas 
irrita o direito, no sentido de direcionamento da produção 
normativa do que passará a ser positivado como lícito ou 
ilícito, através dos processos jurídicos de produção norma-
tiva encartados na Constituição de cada Estado, vale dizer, 
através do devido processo legislativo. 

É exatamente neste sentido que os diplomas criminais 
podem ser produtos de irritações simbólicas ou meramen-
te instrumentais, as quais serão oportunamente abordadas 
neste ensaio. 

Assim sendo, atendo-se ao referido lineamento evolucio-
naista, cada subsistema opera com fulcro em código-dife-
rença próprio, de natureza binária, a exemplo de poder/não 
poder (política), lícito/ilícito (direito) e ter/não ter (economia), 
como bem ressalta Marcelo Neves (NEVES, 2009, p. 57). 

Em face disso, os subsistemas sociais gozam de auto-
nomia operacional, pois funcionam de conformidade com 
seus diferentes códigos, elementos que lhes conferem es-
pecialização em seus respectivos modus operandi. 

De inigualável solidez é a lição do expoente da teoria do 
discurso, Jürgen Habermas, quando afirma que o direito “se 
estabelece ao lado de outros sistemas, como um sistema 
parcial funcionalmente especificado que se reproduz a si 
próprio, operando de modo auto-referencial, isto é, que só 
elabora informações exteriores na medida do próprio códi-
go”. (HABERMAS, 2003, p.224, v. II).

A propósito, em se tratando do subsistema jurídico, 
basta, para o enfoque sistêmico-funcionalista, que o mes-
mo funcione, conforme seu código binário lícito/ilícito, inde-
pendentemente de problemas relativos à justiça.

Corroborando essa concepção funcionalista de Niklas 
Luhmann, têm-se as diletas lições de Arthur Kaufmann, no 
sentido de que:

segundo este funcionalismo, não importa que o di-
reito seja justo (nem sequer existe algo parecido com 
justiça ou indisponibilidade; trata-se apenas de sím-
bolos por meio dos quais se reiteram boas intenções); 
numa sociedade com um alto grau de complexidade 
é apenas decisivo que o direito funcione, na medida 
em que reduza a complexidade (o que, com certeza, 
faz algum sentido, tornando, todavia, o direito total-
mente fungível) (KAUFMANN, 2002, p.128-129)9. 
 

Por sua vez, retomando-se as reflexões quanto às espé-
cies sistêmicas de diferenciação, tem-se que a tendência de 
diferenciação funcional inerente às sociedades modernas dá 

9   KAUFMANN, Arthur. A problemática da filosofia do direito...in Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas, pp.128-129. Também, neste sentido: 
DANTAS, David Diniz. Interpretação constitucional..., pp. 131-132; PALOMBELLA, Gianluigi. Filosofía del derecho..., p. 262; WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao 
pensamento jurídico crítico, p. 90; MAUS, Ingeborg. O judiciário como superego da sociedade, p. 24.

10  HÄUSSERMANN, Nikolai. Lernen als strukturelle Kopplung…, p.7. No referido seminário, Nikolai Häussermann ensina que “O elemento central do sistema é seu caráter 
autopoiético, sua Auto-referência”, em tradução livre do original: “Das zentrale Element von Systemen ist ihr autopoietischer Charakter, ihre Selbsreferenz”. 
11  DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria dos direitos fundamentais, p. 35. Digna de nota é a menção à teoria dos sistemas, até mesmo entre autores de estirpe 
e metodologia dogmáticas, a exemplo do Professor Leonardo Martins, ao expor sua serena adesão às premissas luhmannianas, no sentido de que: “[...] De resto, a teoria 
sistêmica provou que o sistema econômico, como todo sistema social, é autopoiético, de tal sorte que os sistemas político e jurídico só podem ocasionar nele irritações 
localizadas.”  
12  NEVES, Marcelo. Constitucionalização simbólica, 2007, pp. 64-65. Relembre-se que também o conceito de “acoplamento estrutural” advém da teoria biológica de 
Humberto Maturana e Francisco Varela, uma vez que a sobredita criação conceitual é pertinente à teoria dos sistemas autopoiéticos, como bem elucida Marcelo Neves.

azo ao enfrentamento do paradigma da complexidade.
Nessa esteira, são elucidativas as preleções de António 

Manuel Hespanha, a respeito da complexidade nas socieda-
des modernas:

Para Luhmann, a complexidade do mundo huma-
no decorre do facto de os comportamentos serem 
necessariamente mediados pela comunicação; ou 
seja, pelo facto de eles apenas serem importantes 
por terem um sentido, por constituírem mensagens 
para nós. Daí que a redução da complexidade da vida 
social passe por uma redução da ambigüidade dos 
actos humanos, por uma tentativa de fixar sentidos 
esperados, estáveis, consensuais, ‘não irritantes’ 
(HESPANHA, 2009, p. 211).

Por derradeiro, a diferenciação funcional é exaustiva-
mente divulgada por Marcelo Neves (NEVES, 2006, p.13), 
enquanto construção sociológica enraizada na clássica 
concepção durkheimiana de divisão do trabalho social, pró-
pria das sociedades modernas e industrializadas.

2.2.3 Autonomia operacional dos subsistemas 
e o conceito de acoplamento estrutural 

Todavia, esta autopoiese ou auto-referência não signifi-
ca a ausência de comunicação (ausência de irritações), ou 
mesmo, a transformação dos subsistemas em verdadeiras 
ilhas inacessíveis. 

Assim, há fluxo e contrafluxo de informações entre os 
sistemas que se perfazem mediante verdadeiras pontes de 
comunicação desse diálogo, sempre buscando o aprendiza-
do recíproco entre os subsistemas, através das respectivas 
regras procedimentais. 

Num sentido metafórico, os sobreditos fluxos e contra-
fluxos cognitivos equivaleriam à passagem de pedestres 
(irritação), uma vez que os respectivos  transeuntes, ao 
atravessarem mutuamente as ilhas (subsistemas), trazem 
novas informações as estas (abertura cognitiva).  

Por sua vez, a ponte seria o acoplamento estrutural 
(strukturelle Kopplung) que proporciona a irritação entre 
os subsistemas (fluxo e contrafluxo de transeuntes), mas 
mantêm as respectivas autonomias operacionais dos sub-

sistemas, que funcionam segundos seus próprios códigos 
binários. 

Dessa maneira, o papel do acoplamento é fornecer uma 
estrutura de comunicação entre os subsistemas (Komunika-
tionssysteme), permitindo o fluxo e contrafluxo de informa-
ções através de irritações mútuas, nas precisas lições de 
Nikolai Häussermann (HÄUSSERMANN, 2005, p. 7). 

Não é por outro motivo, que, segundo Nikolai Häusser-
mann, em seminário promovido na Universidade de Heidel-
berg, “o elemento central do sistema é seu caráter autopoi-
ético, sua auto-referência.” (HÄUSSERMANN, 2005, p. 7)10.  

A par das metáforas, tecnicamente, pode-se asseverar 
que o direito dialoga com a política (irrita)11, ao estabelecer 
regras e princípios jurídicos relativos ao processo legisla-
tivo, determinantes das competências legiferantes e dos 
possíveis instrumentos introdutores de disposições norma-
tivas no ordenamento jurídico (lei ordinária, complementar, 
delegada ou medida provisória), enquanto consequências 
do embate entre o governo e oposição (poder/não poder, có-
digo binário próprio da política).

 Há, portanto, aprendizado recíproco em cada fluxo e 
contrafluxo entre a política e o direito, através da Cons-
tituição em sentido moderno, investida no papel de aco-
plamento estrutural12, como bem preleciona Marcelo Neves 
(NEVES, 2007, pp.64-65).

2.2.3 Crítica habermasiana à estruturação 
luhmanniana

A par dessa sofisticada construção teórica de Niklas 
Luhmann, foi Jürgen Habermas que passou a acusá-lo de 
formular uma teoria sociológica decisionista, enquanto 
mais emblemático crítico das formulações sistêmicas do 
intelectual de Bielefeld.

Ainda em sua fase decisionista, Niklas Luhmann asseverou:

No sentido temporal, o direito tem que ser institucio-
nalizado como sendo modificável, sem que isso limite 
sua função normativa. Isso é possível [...] Isso permite 
que em outras situações (em outros momentos, para 
outros papéis ou outras pessoas) ela se torne objeto 
de decisão, ou seja variável (LUHMANN, 1985, p. 10).
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Reconhecendo as aguçadas críticas, Niklas Luhmann 
passou a investigar as estruturações teóricas de autoria de 
Humberto Maturana, biólogo chileno.

Para expurgar a pecha decisionista, o pensador de Bie-
lefeld inspirou-se nitidamente nos aportes teoréticos da 
biologia de Humberto Maturana e Francisco Varela (MATU-
RANA; VARELA, 2001, p.52)13, no sentido de que os seres 
vivos são estruturas que se produzem por si sós (organiza-
ções autopoiéticas).

Assim, os biólogos Humberto Maturana e Francisco Va-
rela (NEVES, 2006, p.60) avançaram nos estudos sistêmi-
cos, ao inaugurarem a premissa teórica da auto-referência 
ou autopoiese (do grego, autós “por si próprio”; poiesis 
“criação”, “produção”) incorporada ao pensamento luh-
manniano, após as críticas de Jürgen Habermas.

Destarte, segundo Nikolai Häussermann (HÄUSSER-
MANN, 2005,  p. 4),

 é lícito asseverar que os conceitos de autopoiese e aco-
plamento estrutural (strukturelle Kopplung) advêm das for-
mulações de autoria de Humberto Maturana, desenvolvidas 
desde a década de 60, do século XX. 

3 LEGIsLAÇãO sIMBÓLIcA vs. 
LEGIsLAÇãO INsTRuMENTAL: O 
PÊNDuLO LEGIFERANTE NO DIREITO 
PENAL BRAsILEIRO

3.1  LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA NO DIREITO 
PENAL

Enfrentadas as questões de ordem metodológica, im-
pende investigar os fenômenos das legislações simbólica e 
instrumental, como marcos de reflexão do presente ensaio.

Nos meios midiáticos, não é raro vir à tona a discussão 
sobre temas afetos à mitigação dos direitos e garantias 
fundamentais oriundos da consolidação do Estado Demo-
crático de Direito, a exemplo da redução etária da imputa-
bilidade penal14  ou mesmo a edição de diplomas de exacer-
bação da execução penal.

A propósito do tema, “no Direito Penal, as reformas le-
gislativas surgem muitas vezes como reações simbólicas à 
pressão pública por uma atitude mais drástica contra de-
terminados crimes”, como assevera Marcelo Neves (NEVES, 
2007, p. 38).

Entre 1959-60, na Alemanha, destaque-se a ocorrência 
da sobredita reação às ondas antissemíticas, em razão das 
constantes violações de cemitérios judeus e sinagogas, as 
quais motivaram prontamente a exacerbação punitiva, na 
Reforma Penal do § 130, do Código Penal tedesco (StGB) 
(NEVES, 2007, p. 38)15.

No Brasil, em 2003, basta relembrar a resposta agra-
vadora da execução penal através do Regime Disciplinar 
Diferenciado (RDD), com a edição da Lei n.º 10.792/2003. 

Nesse sentido, a alteração realizada pelo referido di-
ploma legal fez-se sentir quanto à exasperação do regime 
jurídico de execução penal, quanto ao disposto no artigo 52, 
da Lei de Execução Penal, cuja nova redação passou aos 
seguintes termos, segundo anotações de Maurício Kuehne:

Art.52. A prática de fato previsto como crime doloso 
constitui falta grave, quando ocasione subversão da 
ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provi-
sório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, 
ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes 
características: I – duração máxima de 360 (trezen-
tos e sessenta) dias, sem prejuízo de repetição da 
sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o 
limite de 1/6 (um sexto) da pena aplicada; II – reco-
lhimento em cela individual; III – visitas semanais de 
duas pessoas, sem contar as crianças, com duração 
de 2 (duas) horas; IV – o preso terá direito à saída 
da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol. 
§1.º O regime disciplinar diferenciado também pode-
rá abrigar presos provisórios ou condenados, nacio-
nais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para 
a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou 
da sociedade. §2.º Estará igualmente sujeito ao re-
gime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o 
condenado sobre o qual recaiam fundadas suspeitas 
de envolvimento ou participação, a qualquer título, 
em organizações criminosas, quadrilha ou bando 
(KUEHNE, 2004, p. 275-276).

Chama atenção a extrema severidade do referenciado 
regime, principalmente no sentido de buscar inibir ações 
internas de agentes criminosos, especialmente quanto ao 
crime organizado, como bem enfatiza o disposto no §2º, do 
novel artigo 52 da Lei de Execução Penal.

Parece que a sanha legislativa não para por aí. Desde 
2007, noticia-se que há novo projeto de lei que visa à posi-
tivação de outra versão ainda mais rigorosa do Regime Dis-

13  MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. A árvore..., p. 52. Segundo os autores, os seres vivos “[...] se caracterizam por – literalmente – produzirem de modo contínuo 
a si próprio, o que indicamos quando chamamos a organização que os define de organização autopoiética.” (grifo dos autores).
14 A propósito, discussão infrutífera em face do caráter pétreo da referida cláusula, sob o aspecto dogmático, no Direito Constitucional Positivo brasileiro. 
15  NEVES, Marcelo. Idem, p. 38. Exemplo fornecido pelo autor, a respeito da reforma penal contra a onda anti-semítica, entre 1959-60, na Alemanha.

16  NEVES, Marcelo. Constitucionalização..., p. 39. Marcelo Neves faz referência às lições de Kindermann, a respeito da crença instrumentalista da legislação simbólica, em 
nota de rodapé 189.
17  NEVES, Marcelo. Idem, p. 39. A rigor, a legislação simbólica também é impregnada da crença instrumentalista. Mas, ressalte-se que o caráter simbólico é mais 
pernicioso, porquanto tenta “[...] dar aparência de uma solução dos respectivos problemas sociais ou, no mínimo, da pretensão de convencer o público das boas intenções 
do legislador” (NEVES, 2007, p. 39). 

ciplinar Diferenciado, destinada à coibição dos comandos 
oriundos das facções criminosas responsáveis pelo tráfico 
de entorpecentes.

 É o que vem sendo chamando de RDD MAX, que preten-
de ampliar para 02 (dois) anos a submissão dos eventuais 
envolvidos nestas práticas delituosas pertinentes ao crime 
organizado, entre outras restrições (MARRA, 2007).  

À evidência, o legislador brasileiro ainda não percebeu 
que a redução dos problemas ligados à criminalidade não 
está apenas vinculada à ausência de respostas do subsiste-
ma jurídico, a exemplo da suposta necessidade de novas leis 
criminalizadoras e agravantes do regime de execução penal.

A rigor, o combate à criminalidade perpassa igualmente 
por condições extrajurídicas, como as proporcionadas pelos 
subsistemas educacional, econômico e político, de sorte que 
estando ausentes tais “[...] pressupostos socioeconômicos 
e políticos”, inviabiliza-se a “efetivação da legislação penal 
em vigor” (NEVES, 2007, p.38).

Destarte, os sobreditos casos são excelentes expressões 
de respostas legislativas simbólicas, enquadráveis no gênero 
legislação-álibi (NEVES, 2007, p.39), que apenas dão apa-
rência de solução a problemas sociais profundos, como as 
facções criminosas e o tráfico de entorpecentes, no Brasil. 

3.2 LEGISLAÇÃO INSTRUMENTAL NO 
DIREITO PENAL BRASILEIRO: CRIMES 
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA COMO 
EXPRESSÃO INSTRUMENTAL DA ORDEM 
PUNITIVA

Por outro lado, a par da faceta simbólica já devidamente 
destacada, vê-se que o legislador pátrio, outrossim, sob as 
desmedidas irritações do subsistema político brasileiro, pro-
duz diplomas penais voltados a conferir maior eficácia social 
a outros estatutos jurídicos, como os pertinentes às dispo-
sições de ordem tributária, com nítido escopo de tutelar a 
ampliação da arrecadação da receita pública tributária. 

Trata-se, aqui, da “crença instrumentalista [...]” da le-
gislação (NEVES, 2007, p. 39)16, segundo a qual acredita-se 
que o sistema jurídico, por si só, é capaz de solucionar os 
problemas sociais, mesmo diante de todas as irritações dos 
demais subsistemas sociais. 

Neste contexto, vislumbra-se o movimento pendular le-
gislativo não mais no sentido de editar a legislação penal 

para tutelar simbolicamente os arroubos sociais, mas, do-
ravante, na vertente de produzir irritações de caráter ins-
trumental no subsistema jurídico penal17.

Assim, oportunamente, elegeu-se a criminalização de 
bens jurídicos tributários (tutela do crédito tributário), 
postulando-se a intimidação de posturas que possam dimi-
nuir a arrecadação de receita pública tributária, através da 
edição da Lei n. º 8.137/1990.

Nesse estatuto penal, existem tipificações penais perti-
nentes aos Crimes praticados por particulares na Seção I; e, 
na Seção II, aos tipos definidos como Crimes praticados por 
funcionários públicos, em face das necessidades financeiras 
inerentes ao modelo do Estado Fiscal (Steuerstaat), nos dize-
res de Luís Eduardo Schoueri (SCHOUERI, 2005, p. 1). 

Neste sentido, as seguintes disposições legais denotam a 
faceta instrumentalista da Lei n. º 8.137/1990, ao prever pu-
nições de condutas que dificultem a arrecadação dos “recur-
sos materiais alocados pelos cidadãos” (CORRÊA, 1996, p.1):

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária 
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e 
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às 
autoridades fazendárias; II - fraudar a fiscalização 
tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitin-
do operação de qualquer natureza, em documento 
ou livro exigido pela lei fiscal; III - falsificar ou al-
terar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, 
ou qualquer outro documento relativo à operação 
tributável; IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir 
ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso 
ou inexato; V - negar ou deixar de fornecer, quando 
obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, 
relativa a venda de mercadoria ou prestação de ser-
viço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desa-
cordo com a legislação. Pena - reclusão de 2 (dois) 
a 5 (cinco) anos, e multa.Parágrafo único. A falta de 
atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 
10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em 
razão da maior ou menor complexidade da matéria ou 
da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, 
caracteriza a infração prevista no inciso V.

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: I - fazer 
declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, 
bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-
-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 
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II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo 
ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na 
qualidade de sujeito passivo de obrigação e que de-
veria recolher aos cofres públicos; III - exigir, pagar 
ou receber, para si ou para o contribuinte benefici-
ário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutí-
vel ou deduzida de imposto ou de contribuição como 
incentivo fiscal; IV - deixar de aplicar, ou aplicar em 
desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou par-
celas de imposto liberadas por órgão ou entidade de 
desenvolvimento; V - utilizar ou divulgar programa 
de processamento de dados que permita ao sujeito 
passivo da obrigação tributária possuir informação 
contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à 
Fazenda Pública.  Pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tri-
butária, além dos previstos no Decreto-Lei n. 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal (Título XI, 
Capítulo I): I - extraviar livro oficial, processo fiscal 
ou qualquer documento, de que tenha a guarda em 
razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou 
parcialmente, acarretando pagamento indevido ou 
inexato de tributo ou contribuição social; II - exigir, 
solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem 
indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para 
deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição 
social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, 
de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa; III - patrocinar, 
direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração fazendária, valendo-se da qualidade 
de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.

Dessa maneira, o problema é que tais bens jurídicos tu-
telados penalmente não possuem carga eficacial suficiente 
no seio da sociedade brasileira. 

Assim, essa criminalização de cunho instrumental de-
monstra que o Estado brasileiro, “(...) lança mão da última 
técnica de controle social como demonstração de fracasso 
no que concerne em atender minimamente às suas pautas 

de obrigações” (BERTOLUCI, 2004, p. 131), no sentido de 
último esforço institucional garantidor da parca eficácia da 
legislação tributária em vigor.

Desse modo, tem-se que apenas se tratam de medidas 
penais instrumentais, com mero escopo de intimidação das 
condutas lesivas à arrecadação e à fiscalização da receita 
pública tributária.  

Destarte, a referida tutela penal ostenta caráter pura-
mente instrumental quanto à arrecadação de tributos, de 
sorte que o pagamento leva à extinção da punibilidade do 
autor das sobreditas condutas tipificadas nos artigos 1º 
(crimes materiais)18, 2º (crimes formais) e 3º, da Lei n. º 
8.137/1990, em razão do benefício outorgável antes do re-
cebimento da peça acusatória, cuja previsão inicial estava 
no art.14, Lei 8.137/90 (mas, revogada pela Lei 8.383/91) e, 
posteriormente, restabelecida no art. 34, da Lei 9.249/95.

4  cONsIDERAÇÕEs DERRADEIRAs

Em face das sobreditas considerações sistêmicas, de-
monstra-se a hipótese segundo a qual o legislador brasi-
leiro produz diplomas penais, embalado por um verdadeiro 
movimento pendular, de caráter simbólico-instrumental.

Reage, simbolicamente, no instante que produz uma 
resposta sancionadora, destinada a arrefecer os ânimos 
fervorosos da opinião pública insatisfeita, proporcionando 
uma ilusória paz social.

Por outro lado, também introduz diplomas penais de 
cunho instrumental, buscando aumentar a baixa carga efi-
cacial de direitos extrapenais, a exemplo dos Crimes contra 
a Ordem Tributária, sobremaneira, em razão do benefício de 
extinção de punibilidade pelo pagamento de tributo ou de 
contribuições especiais, outorgável antes do recebimento 
da peça acusatória (atualmente prevista no art. 34, da Lei 
9.249/95).

Em síntese conclusiva, na esfera penal, o legislador 
brasileiro elabora estatutos penais, embalado por um ver-
dadeiro movimento pendular, ora, de caráter simbólico, ora, 
de cunho instrumental, sob as desmedidas e nefastas irri-
tações do subsistema político brasileiro.

18 Neste sentido, v. súmula vinculante n.º 24 - Supremo Tribunal Federal
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Resumo
Trata-se de estudo que tem como tema central as Agências Reguladoras no ordenamento jurídico nacional. Objetivou-se principalmente 
aprofundar o conhecimento e sistematizar as informações a cerca destas. As Agências Reguladoras são autarquias em regime especial, 
integrantes da Administração Pública indireta e se constituem como uma nova espécie de entidade no direito brasileiro, surgidas no bojo dos 
processos de reforma do Estado. Ao longo do trabalho, seguiu-se uma análise das Agências Reguladoras no ordenamento jurídico nacional. 
Foram abordados os aspectos relativos à conceituação, a diferenciação das agências executivas, o enquadramento como autarquia em 
regime especial, as atribuições, os objetivos, as classificações, as atividades desenvolvidas, as formas de controle da sua atuação e a 
possibilidade de extinção. A metodologia aplicada no presente trabalho foi a da pesquisa documental, utilizando-se como base fundamental 
a doutrina e a legislação brasileira atinente às Agências Reguladoras no ordenamento jurídico nacional.

palavras-chaves: agências. reguladoras. Estado. direito.

Abstract
It was a study that is focused on the Regulatory Agencies in the National Law. The objective was to expand knowledge and systematize 
information about the subject. Regulatory Agencies are under special authorities, members of the public administration and indirect form as 
a new kind of entity in the Brazilian law, arising in the processes of state reform. In this work was made an analysis of regulatory agencies in 
national law. It also studies the aspects of the concept, differentiation of executive agencies, framework as a governmental special regime, 
assignments, goals, classifications, their activities, ways to control their actions and the possibility of extinction in the Brazilian Law . The 
methodology applied in this study was the documental research, using the doctrine as the basis and legislation of the Brazilian regulatory 
agencies in regard to national law.

Keywords: Agencies.Rregulating. State. Right.
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1 INTRODuÇãO

O presente trabalho tem como objeto de estudo as Agên-
cias Reguladoras no ordenamento jurídico nacional. Surgidas 
em nosso direito pátrio a partir da segunda metade da década 
de 90, as Agências Reguladoras são entidades de direito públi-
co interno, integrantes da Administração Indireta, constituídas 
sob a forma de autarquias em regime especial. O advento des-
se novo tipo de ente público em nosso direito acompanhou um 
complexo processo de modificações no modelo, na estrutura e 
no funcionamento do Estado brasileiro.

São apontados, de uma maneira geral, como fatores 
determinantes para a criação das Agências Reguladoras: a 
incapacidade dos mercados se auto-regularem; a falência 
do modelo intervencionista estatal e a desestatização dos 
serviços públicos.

Foram criadas, no Brasil, várias Agências Reguladoras, 
seja pelo governo federal, seja pelos Estados-membros. Não 
obstante a esse fato, não se abordará detalhadamente ne-
nhuma destas, concentrando-se este estudo no gênero e não 
nas espécies. Para tanto, priorizou-se, neste trabalho, a abor-
dagem daquilo que mais se aproxima do consenso acerca do 
tema dentro do material pesquisado.

Ressalte-se, por fim, que o estudo das agências regulado-
ras enquadra-se dentro do estudo mais amplo e complexo do 
Direito do Estado.

 
2 As AGÊNcIAs REGuLADORAs NO 
ORDENAMENTO JuRÍDIcO NAcIONAL

2.1 NOÇOES PRELIMINARES

Para chegarmos a um conceito preciso do que sejam as 
Agências Reguladoras, faz-se necessário ter algumas noções 
preliminares acerca da utilização da denominação Agência. 
Tais elucidações objetivam permitir que se faça uma clara di-
ferenciação do emprego da terminologia em nosso ordenamen-
to jurídico nacional.

Existem, hoje, no direito brasileiro, várias entidades da Ad-
ministração Pública Indireta que se utilizam da denominação 
Agência. Não existe um critério técnico, jurídico ou científico 
para utilização de tal termo. É possível citar nominalmente 
vários exemplos de entidades da Administração que foram 
batizadas com essa denominação: Agência Brasileira de In-
teligência (ABIN), Agência Espacial Brasileira (AEB), Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência de Desen-
volvimento do Nordeste (ADENE), dentre outras, além daquelas 
que possuem a qualificação de Agência Executiva.  Conforme 
já exposto anteriormente no trabalho, pode-se dizer que se tra-
ta de um modismo. Assim nos ensina Di Pietro (2003, p. 399):

O vocábulo agências é um dos modismos introdu-
zidos no direito brasileiro em decorrência do mo-
vimento da globalização. Foi importado do direito 
norte-americano, onde tem sentido mais amplo, que 
abrange “qualquer autoridade do Governo dos Es-
tados Unidos, esteja ou não sujeita ao controle de 
outra agência, com exclusão do Congresso e dos Tri-
bunais”, conforme consta expressamente da Lei de 
Procedimento Administrativo (Aministrative Procedu-
re Act). Por outras palavras, excluídos os três Pode-
res do Estado, todas as demais autoridades públicas 
constituem agências.

Percebe-se que a motivação que leva o legislador brasileiro 
a criar uma entidade utilizando a denominação Agência difere 
bastante do legislador norte-americano. Neste,, a utilização do 
vocábulo Agência segue um padrão e é inerente ao seu próprio 
sistema jurídico. No Brasil, é um fenômeno associado à globa-
lização e às mudanças no aparelho do Estado, sendo o vocá-
bulo utilizado para nomear entidades com funções distintas, 
dentre elas as Agências Reguladoras.

Completa essa idéia Aragão (2005, p. 270):

Muito se tem falado na figura da “agência” comum 
instrumento de modernização da Administração Pú-
blica. O termo, no entanto, em si, é vazio de con-
teúdo, e a mera denominação de órgão ou entidade 
como tal, sem que a medida venha acompanhada da 
disciplina jurídica que lhe assegure efetiva autono-
mia, nada significa.

Com relação à utilização da denominação Agência no Direi-
to brasileiro, cabe ainda esclarecer o que sejam as chamadas 
Agências Executivas.

A partir da vigência da Lei nº 9.649/98, passou a existir 
a possibilidade de autarquias ou fundações públicas serem 
qualificadas como Agências Executivas. Para tanto, estas pre-
cisam atender certas exigências, em especial, a adoção de um 
plano estratégico e celebração de um contrato de gestão.

Sobre as Agências Executivas nos fala Di Pietro (2003, p. 
4001), “Agência Executiva é a qualificação dada à autarquia 
ou fundação que celebre contrato de gestão com o órgão da 
Administração Direta a que se acha vinculada, para a melhoria 
da eficiência e redução de custos”.

Pode-se, ainda, identificar uma Agência Executiva por um 
critério negativo: seria uma autarquia destituída de compe-
tências regulatórias, dedicada a desenvolver atividades admi-
nistrativas tradicionais, dentre elas a prestação de serviços 
públicos. 

Tal critério seria, ainda, uma forma de diferenciar estas 
das Agências Reguladoras, objeto deste estudo. 

Partindo dessa diferenciação, finalizam-se essas noções 

preliminares com a distinção entre Agências Executivas e Re-
guladoras, feita por Carvalho Filho (2006, p. 401):

Também instituídas sob a forma de autarquia, as agências 
executivas se distinguem das agências reguladoras pela cir-
cunstância de não terem, como função precípua, a de exercer 
controle sobre particulares prestadores de serviços públicos. 
Tais entidades, ao revés, destinam-se a exercer atividade es-
tatal que, para melhor desenvoltura, deve ser descentraliza-
da e, por conseguinte, afastada da burocracia administrativa 
central.

2.2 CONCEITUAÇÃO

Inexiste uma conceituação precisa, doutrinária ou legal, do 
que vem, efetivamente, a ser uma Agência Reguladora. As concei-
tuações sobre esse novo tipo de entidade, em nosso ordenamento 
jurídico, vêm sendo construídas e sistematizadas a partir da prá-
xis jurídica de nossos doutrinadores e operadores do direito.

Na elaboração dessas conceituações, nossos doutrinado-
res nunca deixam de se utilizar de fundamentos legislativos. 
Isso, em virtude do fato de as várias Agências Reguladoras 
existentes terem sido instituídas por leis distintas, não exis-
tindo, como já foi exposto, um único diploma legal que faça 
uma definição.

Não obstante a isso, observam-se algumas diferenças de 
critérios utilizados por nossos doutrinadores para a elabora-
ção de conceitos. Alguns preferem destacar aspectos mais 
formais das Agências Reguladoras, como estrutura orgânica 
e vinculação. Já outros destacam aspectos funcionais, como 
características e/ou atribuições.

 Para a construção de um conceito preciso, tomaram-se 
algumas dessas elaborações.

Agência Reguladora é assim conceituada para Aragão 
(2005, p. 275):

Autarquias em regime especial, dotadas de conside-
rada autonomia frente a Administração centralizada, 
incumbidas do exercício de funções regulatórias e di-
rigidas por colegiados cujos membros são nomeados 
por prazo determinado pelo Presidente da República, 
após prévia aprovação pelo Senado Federal, vedada 
a exoneração ad nutum.

Já para Justem Filho (2005, p. 466), Agência Reguladora é: 
“uma autarquia especial, sujeita a regime jurídico que assegu-
re sua autonomia em face da Administração direta e investida 
de competência para regulação setorial”.

Segundo Alexandrino e Paulo (2002, p. 83),

Trata-se de entidades administrativas com alto grau 
de especialização técnica, integrantes da estrutura 
formal da Administração Pública, instituídas sob a 

forma de autarquias de regime especial, com a função 
de regular um setor específico de atividade econômi-
ca, ou intervir de forma geral nas relações jurídicas 
decorrentes destas atividades, que devem atuar com 
maior independência possível perante o Poder executi-
vo e com imparcialidade em relação as partes interes-
sadas (Estado, setores regulados e sociedade).

Cabe, ainda, destacar o disposto no Art. 8º da Lei nº 9.472 
de 16 de julho de 1997, que instituiu a ANATEL – Agência Na-
cional de Telecomunicações:

Art. 8º. Fica criada a Agência Nacional de Teleco-
municações, entidade integrante da Administração 
Pública Federal indireta, submetida a regime autár-
quico especial e vinculada ao Ministério das Comuni-
cações, com a função de órgão regulador das teleco-
municações, com sede no Distrito Federal, podendo 
estabelecer unidades regionais.

Observa-se que, para a elaboração de um conceito preciso, 
fazem-se necessárias tanto a fundamentação legal quanto a 
doutrinária, além disso, devem-se abordar os aspectos for-
mais, assim como os funcionais.

Diante do exposto, conclui-se com o seguinte conceito de 
Agência Reguladora: Pessoa jurídica de direito público interno, 
entidade integrante da Administração Pública Indireta, vincu-
lada a um ministério ou Órgão Central da Administração, ins-
tituída na forma de autarquia em regime especial, com função 
regulatória e capacidade normativa, caráter técnico, estabili-
dade de seus dirigentes e um acentuado grau de autonomia 
frente ao Poder Executivo.

2.3 ATRIBUIÇÕES E OBJETIVOS DAS 
AGÊNCIAS REGULADORAS

Como já exposto, as Agências Reguladoras vêm sendo 
criadas por leis esparsas e distintas. Com exceção da lei que 
dispõe sobre os recursos humanos destas, não existe outra 
norma de caráter geral relativa a esse tipo de entidade. Não se 
pode dizer, assim, que um determinado ato normativo estabe-
leceu quais sejam as atribuições das Agências. Pelo contrário, 
todas as agências criadas têm suas atribuições definidas na 
própria lei que a instituiu.

Entretanto, a leitura dos diversos diplomas legais que ins-
tituíram as Agências Reguladoras permite relacionar um rol de 
atribuições que são exercidas por estas.

Pode-se então dizer, de uma maneira geral, que são essas 
as atribuições das Agências Reguladoras no ordenamento ju-
rídico nacional:

g  regular os serviços públicos que constituem objeto de  
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  delegação;
g  normatizar um determinado conjunto de atividades,  

  através da positivação de regras ou da aplicação de  
  regras preexistentes;

g  fiscalizar a aplicação dessas regras;
g  realizar procedimento licitatório para a escolha do  

  concessionário, permissionário ou autorizatário;
g  celebrar os contratos de concessão ou permissão ou  

  praticar ato de outorga da autorização;
g  fiscalizar a execução desses contratos e da execução  

  dos serviços cuja prestação foi delegada a terceiros;
g  definir o valor da tarifa e da sua revisão ou reajuste;
g  fazer a reversão de bens ao término da concessão;
g  aplicar sanções àqueles que descumprem as normas  

  pertinentes a tais serviços ou atividades;
g  exercer o papel de ouvidor de denúncias e reclamações  

  dos usuários e consumidores;
g  equacionar os conflitos entre os particulares que  

  exercem tais atividades e/ou entre estes e seus usuários.
 
Quanto aos objetivos das Agências Reguladoras, especi-

ficamente, verifica-se que existe uma imprecisão legislativa 
ainda maior. A estes são feitas algumas referências, quando 
feitas, nas justificativas de criação das Agências. 

No entanto, a partir da análise de suas atribuições, assim 
como das leis que as instituíram, é possível concluir que as 
Agências Reguladoras têm como principais objetivos a satis-
fação dos usuários e uma boa prestação do serviço público ou 
atividade econômica desenvolvida.

Reforça tal entendimento a definição de Agência Regula-
dora feita por Faria (2004, p. 46):

Trata-se de entidade de direito público, criada por lei 
específica, destinada a regular a prestação de deter-
minado serviço público e a fiscalizar as delegatárias 
da prestação dos mesmos, com vistas à obtenção, 
pelos usuários, do serviço adequado, continuado e 
em condições módicas, além de estabelecer metas a 
serem cumpridas no tempo e no espaço.

Não se pode, porém, reduzir os objetivos das Agências 
àqueles relacionados aos usuários e consumidores. Também é 
objetivo destas a harmonização dos interesses relacionados à 
prestação de serviços públicos e desenvolvimento de ativida-
des econômicas de interesse geral.

Além dos já citados, cabe, ainda, relacionar como objetivos 
das Agências Reguladoras:

g a promoção e defesa da concorrência;
g  identificar e corrigir falhas de mercado;
g  a criação de um ambiente favorável aos investimentos  

 e à inovação.

2.4 cLAssIFIcAÇÕEs

Pode-se classificar e agrupar as Agências Reguladoras por 
diversos critérios. Destacam-se aqui as classificações comu-
mente mais utilizadas e de maior importância para a compre-
ensão destas.

As Agências Reguladoras podem ser agrupadas de acordo 
com a esfera federativa a qual esta vinculada. Nesse caso, po-
dem ser Agências Reguladoras federais, estaduais ou municipais.

Quanto à atuação setorial, as Agências podem ser qualifi-
cadas como uni - setoriais ou multisetoriais. No primeiro caso, 
as Agências atuam em um único setor, como é o caso de todas 
as Agências Reguladoras federais, por exemplo, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária. Já as Agências multissetoriais 
são aquelas que atuam em diversos setores, é o caso da maio-
ria as Agências Reguladoras estaduais.

Em relação à autonomia funcional, as Agências Regulado-
ras se dividem entre aquelas que têm competência para apro-
var seu próprio regimento interno, por exemplo, a ANATEL, e as 
que têm seu regimento aprovado pela Administração central, 
por exemplo, a ANEEL.

Existe, ainda, a distinção entre as Agências Reguladoras 
com referência, mesmo que indireta, na Constituição Federal, 
que é o caso da ANATEL e da ANP, e aquelas que possuem 
unicamente uma referência legal, no caso, todas as demais.

Entretanto, constata-se que a classificação mais relevante 
é a elaborada de acordo com a atividade regulada. De acordo 
com esse critério, têm-se as seguintes classificações:

a)  Agências Reguladoras de Serviços Públicos. Exemplo:  
 ANEEL, ANATEL, ANTT, ANTAQ, ANAC e as Agências  
 Reguladoras estaduais. 

b)  Agências Reguladoras de Bens Públicos. Exemplo: a ANA.
c)  Agências Reguladoras de Monopólios Públicos.  

 Exemplo: a ANP. 
d)  Agências Reguladoras que exercem típico Poder de  

 Polícia. Exemplo: ANS e ANVISA.
e)  Agências Reguladoras de Atividades Econômicas em  

 sentido estrito. Exemplo: ANCINE. 

Importante ressaltar que o enquadramento de cada uma 
das Agências nessa classificação é feito levando em conside-
ração as atividades mais relevantes desenvolvidas por estas.

2.5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS 
AGÊNCIAS REGULADORAS

A atividade regulatória desenvolvida pelas Agências Regu-
ladoras abrange uma série de funções e poderes administrati-
vos. Pode-se assim dizer que estas exercem várias atividades 
distintas. 

As principais formas de atuação ou atividades desenvolvi-
das pelas Agências Reguladoras são:

a)  atividade normativa
b) atividade fiscalizadora
c)  atividade sancionatória

2.5.1 Atividade Normativa

As Agências Reguladoras desenvolvem sua atividade 
normativa, de uma maneira geral, por meio da edição de ins-
truções normativas e portarias que objetivam a regulação de 
seus respectivos setores.

A atividade normativa de uma determinada Agência 
lhe é conferida pela lei que a instituiu. Não existe, assim, 
outro instrumento legal que lhe confira essa atribuição, 
ou, ainda, que fixe os limites dessa atividade ou como 
esta deve ser exercida. 

Assim sendo, reconhece-se a existência de uma função 
normativa das Agências Reguladoras. Devendo, no entanto, 
esta atividade ser desenvolvida restringindo-se aos parâme-
tros que foram estabelecidos na lei instituidora.

 
2.5.2 Atividade Fiscalizadora

Independente de qual for o tipo de atividade regulada 
por uma determinada Agência, percebe-se que todas as 
leis que as instituíram lhes atribuíram competências fisca-
lizatórias sobre os agentes econômicos que se encontram 
no seu âmbito de atuação.

Conforme variar o tipo de regulação desenvolvida pela 
Agência, irá variar também o fundamento no qual se baseia 
a atividade fiscalizadora. Nas Agências Reguladoras de ser-
viços públicos, será um dever inerente ao Poder Concedente. 
Já nas Agências Reguladoras da exploração de bens ou mo-
nopólios públicos, o fundamento da regulação é contratual. 
Por fim, nas Agências Reguladoras de atividades econômicas 
privadas, a natureza da fiscalização é oriunda do poder de 
polícia exercido por estas.

2.5.3 Atividade Sancionatória

Como conseqüência de suas competências de fiscalização, 
as Agências Reguladoras também aplicam sanções, em virtude 
do descumprimento ou desobediência de preceitos legais, regu-
lamentares ou contratuais pelos agentes econômicos regulados.

As leis que instituíram as Agências Reguladoras, com ex-
ceção da ANA, deram-lhes atribuições de aplicar sanções. Em 
alguns casos, a própria lei geral de licitações e contratos, Lei 
nº 8.666/93, prevê a aplicação de sanções por parte dos ór-
gãos competentes.

2.6 CONTROLE DA ATUAÇÃO DAS 
AGÊNCIAS REGULADORAS

Preliminarmente, deve-se reafirmar que as Agências Regu-
ladoras são autarquias, ou seja, são entidades que integram 
a Administração Pública Indireta. Assim sendo, submetem-se 
aos princípios e a outras determinações constitucionais, que 
devem ser seguidas por toda a Administração Pública, em que 
se destaca o disposto no caput do Art. 37 in verbis: “Art. 37. A 
administração pública direta e indireta de qualquer dos pode-
res da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, mo-
ralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte:”

Verifica-se, assim, que a suposta independência, ou au-
tonomia reforçada como preferem alguns autores, é limitada. 
Esta deve se restringir ao cumprimento e ao exercício de suas 
finalidades, atribuições e competências, as quais devem estar 
definidas em lei. Além de protegê-las de possíveis ingerências 
políticas. Impossível seria admitir que a apregoada indepen-
dência lhes desse amplos poderes, sem nenhum tipo de con-
trole. Sobre esse assunto cabe o ensinamento de Justem Filho 
(2002, p. 584-585): 

A necessidade de autonomia no desempenho de fun-
ções regulatórias não pode imunizar a agência regu-
ladora de submeter-se à sistemática constitucional. 
A fiscalização não elimina a autonomia, mas asse-
gura à sociedade que os órgãos titulares do poder 
político não atuarão sem limites, perdendo de vista 
a razão de sua instituição, consistente na realização 
do bem comum.

Com base no exposto acima, constata-se a existência de 
uma espécie de controle principiológico presente em nossa 
Constituição Federal.

Além dessa, devem-se destacar distintas formas de controle 
que podem e/ou devem ser exercidas sobre as Agências Regu-
ladoras, todas com fundamentação constitucional, quais sejam: 

a)  Controle Legislativo;
b)  Controle do Tribunal de Contas;
c)  Controle Judicial;

2.6.1 Controle Legislativo

A fiscalização e o controle da Administração Pública pelo 
Parlamento é uma regra estabelecida em nossa Carta Magna. 
Assim, observa-se que, apesar de sua autonomia acentuada, 
as Agências Reguladoras Federais não podem desenvolver 
suas atividades à revelia do Congresso Nacional. Esse é o en-
tendimento a partir da leitura dos Incisos V e XX, do Art. 49 da 
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Constituição Federal:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
V – sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa;
X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qual-
quer de suas casas, os atos do poder executivo, in-
cluídos os da administração indireta;

Esse controle não implica as agências reguladoras somen-
te desenvolverem suas atividades conforme ordens do Poder 
Legislativo, entretanto, devem estabelecer seus limites se-
guindo o disposto nas legislações que as instituíram. 

2.6.2 Controle do Tribunal de Contas

O controle externo da Administração Pública, seja direta 
ou indireta, é exercido pelo Tribunal de Contas, conforme Art. 
71 da Constituição Federal, na qualidade de órgão auxiliar do 
Poder Legislativo.

Nenhum órgão ou entidade da Administração Pública está 
fora de controle e isento de fiscalização, com base no Art. 70 
da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamen-
tária, operacional e patrimonial da União e das en-
tidades da administração direta e indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renuncia de receitas, será expedida 
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa físi-
ca ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em 
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

 
Dessa forma, segundo estabelece o citado artigo, as Agên-

cias Reguladoras não podem se eximir do controle externo 
exercido pelo Tribunal de Contas, não restando dúvidas que a 
este devem prestar contas.

Cabe, por fim, destacar que esse controle sobre as Agên-
cias não se dá com relação ao desempenho de suas atividades, 
mas sim no que diz respeito à utilização de verbas públicas e 
ao cumprimento dos princípios constitucionais da Administra-
ção Pública.

2.6.3 Controle Judicial

A possibilidade de ser analisada a legalidade de qualquer 
ato da Administração Pública, direta ou indireta, pelo Poder 

judiciário é um princípio constitucional, como se observa na 
leitura do artigo 5°, inciso XXXV da Constituição Federal: “a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ame-
aça a direito”.

Dentre os atos passíveis de terem a legalidade analisada 
pelo Poder Judiciário, portanto sujeitos ao controle judicial, es-
tão aqueles editados pelas Agências Reguladoras. 

Sobre Controle Judicial nos fala Meirelles (1995, p. 605-606),

Controle judiciário ou judicial é o exercido privati-
vamente pelos órgãos do Poder Judiciários sobre os 
atos administrativos do Executivo, do Legislativo e 
do próprio Judiciário quando realiza atividade admi-
nistrativa. É um controle a posteirori, unicamente de 
legalidade, por restrito à verificação da conformida-
de do ato com a norma legal que o rege.

Diante do exposto, percebe-se que sempre será possível o 
acionamento do Poder Judiciário contra decisões ou atos das 
Agências Reguladoras. Todavia, não se pode esquecer que as 
apreciações do Judiciário não devem atingir o exercício das 
funções regulatórias, mas sim analisar tão somente a lega-
lidade dos atos.

2.7 EXTINÇÃO DAS AGÊNCIAS 
REGULADORAS

Com relação à extinção das Agências Reguladoras, cons-
tata-se que estas, mesmo se tratando de autarquias em regi-
me especial e gozarem de um acentuado grau de autonomia 
frente ao Poder Executivo, seguem as mesmas regras a que 
se submetem as entidades e pessoas jurídicas integrantes da 
Administração Pública Indireta.

Tal submissão tem fundamento na Constituição Federal, 
em seu Art. 37, inciso XIX: “Art. 37. XIX – somente por lei es-
pecífica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição 
de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fun-
dação, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir 
as áreas de atuação”. 

Importante, nesse sentido, a interpretação de Cal 
(2003, p. 137):

Assim, a autarquia uma vez criada por lei, somente 
por meio de outra lei é que poderá ser extinta. Não 
poderá advir um decreto, uma resolução, uma porta-
ria ou qualquer outro ato normativo, objetivando ex-
tinguir a agência, uma vez que não são instrumentos 
adequados para efetuar a extinção.

A criação de uma Agência Reguladora é uma opção dis-
crionária da autoridade competente para tal, assim como a 
sua extinção. Ou seja, tanto a criação como a extinção de uma 

Agência fica a critério da análise de conveniência e oportuni-
dade do administrador.

Cabe, por fim, ressaltar que, como todo ato administrativo, 
a extinção de uma entidade, qual seja uma Agência Regulado-
ra, tem que ser devidamente motivada e, para tal, devem ser 
respeitados os princípios inerentes à Administração Pública.

3 cONcLusãO
 
No curso do presente trabalho, foram abordados diversos 

aspectos relativos às Agências Reguladoras no Ordenamento 
Jurídico Nacional. O tema é bastante novo e alguns desses as-
pectos geram calorosas polêmicas. Assim sendo, procurou-se 
apresentar aquilo que mais se aproxima do consenso dentro do 
material que pode ser pesquisado.

Quanto à literatura, não se pode afirmar que esta seja es-
cassa, visto que, com a atualidade do tema, observa-se cresce 
a quantidade de operadores de Direito que se interessa por 
este. Porém, a produção científica, principalmente em material 
impresso, ainda fica aquém de outras áreas mais desenvolvi-
das e exploradas na literatura jurídica brasileira.

Em nenhum momento teve-se a pretensão de ser exaustivo 
ou conclusivo nessa tarefa. É possível se aprofundar muito 
mais em estudos sobre Agências Reguladoras. Não obstante 
a isso, acredita-se ser possível expor algumas considerações 
finais, quais sejam:

A utilização da terminologia Agência ainda é muito nova, 
sendo usada indistintamente no direito brasileiro. Duas moda-
lidades, no entanto, já se delineiam de forma um pouco mais 
precisa: as Agências Executivas e as Agências Reguladoras.

Agência Executiva é a qualificação dada à autarquia ou fun-
dação que celebre contrato de gestão com o órgão da Adminis-
tração Direta, para a melhoria da eficiência e redução de custos. 

As Agências Reguladoras, no nosso ordenamento jurídico 
nacional, foram criadas tomando por base modelos estrangeiros, 
entretanto, possuem características próprias, sendo impossível 
a adequação das Agências nacionais tal como as internacionais, 
em virtude dos diferentes ordenamentos jurídicos. 

Não existe lei ou norma jurídica que estabeleçam como as 
Agências  Reguladoras devem ser instituídas, cabendo a cada lei 
criadora das Agências a definição e limitação de suas atividades.

As Agências Reguladoras possuem algumas característi-
cas peculiares, tais como: natureza de autarquia sob regime 
especial; autonomia acentuada em relação ao Poder Executivo; 
capacidade normativa, caráter técnico e especializado; e esta-
bilidade de seus dirigentes.

A estabilidade dos dirigentes das Agências Reguladoras 
é caracterizada pela investidura em cargo com mandato fixo, 
vedação de demissão ad nutum e garantia de que a perda do 
cargo somente se dará nos casos previstos em lei e devida-
mente motivada.

Quanto às atribuições das Agências Reguladoras, desta-
cam-se: regular os serviços públicos que constituem objeto 
de delegação; realizar procedimento licitatório para a escolha 
do concessionário, permissionário ou autorizatário; celebrar o 
contrato de concessão ou permissão; praticar ato de outor-
ga da autorização; fiscalizar a execução desses contratos e a 
execução dos serviços cuja prestação foi delegada a terceiros; 
definir o valor da tarifa e da sua revisão ou reajuste; fazer a 
reversão de bens ao término da concessão; aplicar sanções 
àqueles que descumprem as normas pertinentes a tais servi-
ços ou atividades.

Já em relação aos objetivos, destacam-se: a satisfação 
dos usuários; uma boa prestação do serviço público ou ativi-
dade econômica desenvolvida; a promoção e defesa da con-
corrência; a identificação e a correção de falhas de mercado; 
a harmonização dos interesses relacionados à prestação de 
serviços públicos; e o desenvolvimento de atividades econômi-
cas de interesse geral.

Pode-se classificar e agrupar as Agências Reguladoras por 
diversos critérios. Os mais importantes são: vinculação ao ente 
federativo; regulação setorial; previsão constitucional; autono-
mia organizacional; e, a mais usual, quanto à atividade regulada.

Na classificação quanto à atividade regulada, as Agên-
cias Reguladoras podem ser qualificadas como: Agências 
Reguladoras de Serviços Públicos; Agências Reguladoras 
de Bens Públicos; Agências Reguladoras de Monopólios Pú-
blicos; Agências Reguladoras que exercem típico Poder de 
Polícia; e Agências Reguladoras de Atividades Econômicas 
em sentido estrito.

A atividade regulatória desenvolvida pelas Agências Regu-
ladoras se dá de várias formas distintas. Dentre as principais 
estão: a atividade normativa; a atividade fiscalizadora; e a 
atividade sancionatória.

A atuação das Agências Reguladoras, apesar de possuírem 
um acentuado grau de autonomia, jamais poderá ser absoluta, 
devendo ser observado o controle legislativo, do Tribunal de 
Contas e do judiciário.

Espera-se que este trabalho, que ora se encerra, possa 
ter colaborado, de alguma forma, para a sistematização, di-
vulgação e, quiçá, para a produção do conhecimento relativo 
às Agências Reguladoras no Ordenamento Jurídico Nacional. 
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Resumo
tema aqui apresentado refere-se à compreensão dos direitos humanos nas relações do trabalho sob à ótica do direito contemporâneo. 
Investiga a relação entre o sistema laboral e sua práxis, mediado por uma justa realização no campo das relações laborais. O direito longe de 
ser reduzido à aplicação de leis e códigos deve ser compreendido campo de manifestação dos conflitos entre os homens, no resgate de seus 
direitos, tendo como parâmetro a justiça. A pesquisa tem como opção teórico-metodlógica uma abordagem crítica do direito, elegendo como 
método de procedimento um estudo histórico e comparativo. Conclui-se que o direito do trabalho, em sua feição individual, e, sobretudo, na 
dimensão coletiva teve constituiu-se como fruto, tendo dessa forma o primado como consumação das lutas sociais ao longo da odisséia dos 
trabalhadores no mundo do reino do poder do capital.

palavras-chave: direitos humanos. Relações de trabalho. Teoria crítica

Abstract
The issue presented here refers to the understanding of human rights in labor relations from the perspective of modern law. Investigates the 
relationship between the system and his work practice, mediated by a correct implementation in the field of labor relation. The right distance 
to be reduced to the application of laws and codes must be understood as field of manifestation of conflict between men in the rescue of 
their right having the justice as a parameter. The research is theoretical and methodological option and a critical approach to the right, 
electing as a method of procedure and comparative historical study. We conclude that labor law in its individual feature and especially as a 
collective dimension hava established itself as the reason, and thus the primacy in the social struggles in the odyssey of workers throughout 
the world the power of the capital.
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1 INTRODuÇãO

O estudo em apreço busca discutir a problemática dos di-
reitos humanos nas relações de trabalho. Trata-se de investi-
gar a necessária relação entre o sistema laboral e sua práxis , 
tendo como intermédio o direito na sua justa presentificação. 
Destaque-se, que o direito não deve ser visto tão somente como 
cristalização de leis e códigos, contudo, ele se manifesta em 
conflitos que se traduzem historicamente em transformações 
realizadas pela humanidade, na busca infinita pela conquista 
de direitos inalienáveis. Nessa medida, compreender o direito 
supõe percebê-lo para além de uma visão abstrata das lides 
entre sujeitos individuais. Contrariamente, a esfera do direito 
reclama uma interpretação que o decifre como a expressão co-
ativa de tensões e contradições engendradas pelos embates de 
interesses e projetos de grupos sociais. 

Nessa perspectiva, perceber a manifestação concreta do 
direito supõe igualmente compreendê-lo no contexto de sua 
gênese ou geração histórica, mediante os processos que o 
constituíram e ante as formas como ele foi normatizado. Ao 
lado disso, devem-se identificar os efeitos produzidos nos di-
ferentes modelos de sociedade ao longo do processo da luta de 
classes entre os homens. 

Relevante se faz ressaltar, que a esfera do direito, como 
as teses de Karl Marx e Friedrich Engels (2007), comporta a 
esfera ideológica do campo superestrutural da sociedade di-
vidida conforme os interesses dos grupos sociais. Igualmente, 
conceber o direito significa, ao mesmo tempo, discutir acerca 
de escolhas valorativas e condutas que são consideradas cor-
retas, logo, recompensadas, ou comportamentos reprovados 
ou punidos, o que vai engendrar a necessária dimensão ético-
-axiológica do fenômeno jurídico.

É possível, ainda, afirmar que as relações jurídicas mani-
festas sob o signo do direito positivo, expressam os coman-
dos de quem detém o aparelho do Estado. Elas vão tutelar de 
modo efetivo os direitos dos grupos hegemônicos2, cabendo às 
massas e maiorias as normas programáticas, que assumem a 
natureza de um programa, formalmente positivado nas consti-
tuições, a exemplo do que preceitua a Constituição Pátria, no 
caput do artigo 5º: “Todos são iguais perante a lei.” Todavia, 
vale dizer que outros direitos estão surgindo pelas lutas, rei-
vindicações e pressões dos que se organizam para ter seus 
direitos consignados. Tais constatações são vislumbradas ao 
longo da história, especialmente no campo do direito do traba-
lho, objeto desta discussão.

O estudo propõe um breve diálogo com alguns pensadores 
em suas diferentes abordagens jurídicas, destacando-se os 
que ousaram propor uma teoria crítica no campo das ciências 
humanas e sociais. Dentre os interlocutores aqui convidados 
destacam-se Hans Kelsen (2008), mediante alguns elemen-
tos do positivismo jurídico; Norberto Bobbio (1995), em suas 
análises sobre o direito natural; Karl Marx e Friedrich Engels 
(2007), quando discutem a natureza ideológica do direito e 
as históricas transformações nas relações do labor humano. 
Igualmente, buscaram-se fundamentos nas teses de Paulo 
Bonavides (2006), ao discutir as gerações do direito; e Lênio 
Streck (2003), quando elabora uma crítica à hermenêutica ju-
rídica, mediante uma prática formalista da justiça, limitada 
ao codicismo, que entende o direito como aplicação da lei ao 
caso concreto.

A pesquisa tem como opção teórico-metodológica uma 
abordagem crítica do direito, elegendo, como método de proce-
dimento, um estudo histórico e comparativo.

Vale dizer que este estudo, no primeiro momento, apresen-
ta alguns fragmentos acerca do conceito de justiça aliado às 
concepções do jusnaturalismo e do direito positivo kelseniano; 
no segundo momento, apresenta breves linhas dedicadas às 
teses do Materialismo Histórico Dialético, através de Marx e 
Engels; posteriormente, analisa aspectos das relações de tra-
balho no Brasil e as tendências do direito do trabalho no mundo 
contemporâneo; e, finalmente, faz uma reflexão sobre a crise 
da hermenêutica jurídica.

2 AsPEcTOs DA NOÇãO DE JusTIÇA 
E DIREITO PARA O hOMEM cOMO 
suJEITO DO DIREITO

O entendimento que os seres humanos têm de si, individu-
al e coletivamente, varia no tempo, no espaço e nas culturas. 
Logo, falar em direitos humanos no século XVIII francês não 
tem o mesmo significado de tratar o mesmo tema, hoje, no 
Brasil. As mudanças históricas impuseram novos problemas e 
novos entendimentos que propiciam outro referencial para os 
direitos humanos.

A Grécia nos legou as premissas das regras para se aferir a 
justiça ou não do direito. Quando os sofistas distinguiram logos 
de nomos, isto é, a lei natural da lei humana, introduziram um 
modo de aferir a justiça e de adequação das leis da sociedade. 
Justa seria a lei humana que não desobedecesse aos difames 

1 O termo é originário da língua grega (πράξις), que pode ser interpretado como a aplicação de uma teoria na prática, convertendo-se em experiência vivenciada.
2 No mundo grego da Antiguidade tal noção se referia à supremacia de um Estado dentro de uma confederação. Nessa medida das cidades-estados gregas, três se destacaram 
como hegemônicas: Esparta, Atenas e Tebas. Contemporaneamente, a noção de hegemonia foi resgatada por Antônio Gramsci, filósofo italiano de linha teórica marxiana. Para 
ele, tal conceito refere-se à dominação ideológica de uma classe sobre outra em determinado bloco histórico, especialmente, a dominação burguesa sobre o proletariado.

da lei natural. Isso pressupunha a existência de um universo 
imutável, com leis eternas, às quais as leis humanas deveriam 
se subordinar. Está ai uma das fontes do que hoje se entende 
por direito natural.

Direito é o conjunto de normas obrigatórias que disciplinam 
as relações humanas e é, também, a ciência que estuda essas 
normas. A ciência jurídica tem por objeto discernir, dentre as 
normas que regem a conduta humana, as que são especifica-
mente jurídicas. Caracterizam-se estas pelo caráter coercitivo, 
pela existência de sanção, no caso de não observância, e pela 
autoridade a elas conferida pelo estado, que as consagra.

A maior contribuição do pensamento grego para o direito 
foi a formação de um corpo de idéias filosóficas e cosmoló-
gicas sobre a justiça, mais adequado para apelações nas as-
sembléias populares do que para estabelecer normas jurídicas 
aplicáveis a situações gerais. As primitivas cosmologias gre-
gas consideravam o indivíduo dentro da transcendental har-
monia do universo, emanada da lei divina (logos) e expressa, 
em relação à vida diária, na lei (nomos) da cidade (polis). 

No século V a.C., os sofistas, atacados mais tarde por Só-
crates e Platão, examinaram criticamente todas as afirmações 
relativas à vida na cidade-estado, destacando as amplas dis-
paridades entre a lei humana e a moral, rejeitando a idéia de 
que a primeira obedecia necessariamente a uma ordem uni-
versal. O objeto de estudo dos sofistas era o homem, conforme 
a clássica afirmação de Protágoras de Abdera, que viveu de 
480 a.C. na Sicília, a 410 a.C. “o homem é a medida de todas 
as coisas que são enquanto são [e] das coisas que não são, en-
quanto não são.", tendo como base para isso o pensamento de 
Heráclito. Tal frase expressa bem o relativismo tanto dos So-
fistas em geral quanto o relativismo do próprio Protágoras. Se 
o homem é a medida de todas as coisas, então, coisa alguma 
pode ser medida para os homens, ou seja, as leis, as regras, 
a cultura, tudo deve ser definido pelo conjunto de pessoas, e 
aquilo que vale em determinado lugar não deve valer, neces-
sariamente, em outro. Esta máxima também significa que as 
coisas são conhecidas de uma forma particular e muito pesso-
al por cada indivíduo, o que vai contra, por exemplo, ao proje-
to de Sócrates de chegar ao conceito absoluto de cada coisa. 
Segundo Protágoras, o sujeito é capaz de conhecer, projetar e 
construir. Os sofistas negavam que a lei e a justiça tivessem 
valor absoluto, pois eram criadas pelos homens, de acordo com 
determinadas circunstâncias, e, por isso, relativas e sujeitas a 
transformações. 

Platão criticou esse conceito e contrapôs ao que conside-
rava como subjetivismo sofista a eternidade das formas ar-
quetípicas, de que a lei da cidade-estado seria um reflexo. Na 
utopia descrita em sua República, Platão afirma que a justiça 
prevalece, quando o estado se encontra ordenado de acordo 
com as formas ideais asseguradas pelos sábios encarregados 
do governo. Não há necessidade de leis humanas, mas unica-

mente de conhecimentos transcendentais. 
A República constitui-se um Estado construído sob a idéia 

do logos, uma dimensão racional. Nele, Platão propõe uma di-
visão racional do trabalho, cuja idéia de justiça vai orientar 
a diversidade de funções exercidas pelas classes sociais: os 
artesãos, que se encarregam da produção material da exis-
tência; os soldados, que se encarregam da defesa da cidade; e 
os guardiões, que possuem a tarefa de zelar pela observância 
das leis e, igualmente, pela defesa e administração interior, na 
verdade a proposta platônica é de os habitantes do Estado-
-logos também sejam guardiões de si mesmos.

Na proposta da República, o desejável não é o usufruto de 
uma felicidade individual por parte de cada classe social, con-
tudo, o importante é que toda cidade seja feliz. Desse modo, 
o indivíduo seria membro integrante da cidade para desempe-
nhar sua função social. Nisso consistia a condição de ser justo. 
No Livro I, II, III, Platão, a partir do estilo do diálogo, pretende 
refletir sobre a virtude da justiça. Para isso, vai contar com a 
participação de vários interlocutores, dentre esses, Sócrates, 
Céfalo, Polemarco, Glaucon, Trasímaco.

Céfalo vai definir a justiça como a perspectiva de falar a 
verdade, restituindo aquilo que se tomou, já Polemarco a defi-
ne como “dar a cada um o que se deve” e Trasímaco a concebe 
como o interesse ou a conveniência do mais forte.

Pode-se dizer, que a construção da cidade platônica, 
concebida como um lugar definido sob a inspiração do logos, 
adverte para a edificação de uma República ou Estado pa-
radigmático, cuja preocupação maior deva ser a efetivação 
das virtudes da coragem, da temperança, da sabedoria, estas 
concebidas como uma possibilidade de reforma interior, alicer-
çadas na virtude da justiça.

Aristóteles, discípulo de Platão, que tinha em comum com 
ele a idéia de uma realidade que transcende a aparência das 
coisas tais como são percebidas pelos sentidos humanos, de-
fendia a validade da lei como resultado da vida prática: o ho-
mem, por natureza, é moral, racional e social e a lei facilita o 
desenvolvimento dessas qualidades inatas. 

A concepção do direito natural como emanação do direito 
da razão universal foi obra da filosofia estóica. O ideal ético 
dessa doutrina, iniciada na Grécia e de grande influência no 
pensamento romano, foi sintetizado no século III de nossa era, 
por Diógenes Laércio: a virtude do homem feliz e de uma vida 
bem orientada consiste em fundamentar todas as ações no 
princípio de harmonia entre seu próprio espírito e a vontade 
do universo. 

Na Idade Média, no apogeu da escolástica, nome com que 
se define genericamente a filosofia cristã medieval, deu-se no 
século XIII com santo Tomás de Aquino que, a exemplo de santo 
Agostinho, subordinou o direito positivo (secular) à lei de Deus. 
Uma disposição do direito positivo não podia violar o direito 
natural e, em conseqüência, o direito eterno divino. A tendên-
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cia de fazer prevalecer a razão sobre a vontade foi rejeitada, 
também, no século XIII, pelo franciscano britânico John Duns 
Scotus3, para quem tudo se devia à vontade de Deus e não 
existia nenhum direito natural acessível à razão humana. O 
direito positivo somente tinha validade e eficácia se não con-
trariasse a vontade divina superior a ele.

Do Renascimento ao século XVIII, evidenciam-se concep-
ções que transitam para um paradigma moderno, a exemplo 
do pensamento político de Maquiavel em “O príncipe”, escrito 
em 1513. Nessa obra, o autor critica os fundamentos de natu-
reza transcendental divina, optando por uma explicação meto-
dológica do tipo histórico-comparativa, sob bases empiristas. 
Para ele, as coisas devem ser aceitas como são e não como 
deveriam ser. Nesse sentido, a manutenção do poder justifica 
qualquer meio, pois é um fim em si mesmo. O direito deve ba-
sear-se na garantia de continuidade do poder e não na justiça. 

Hugo Grotius, jurista holandês, no início do século XVIII, 
concebeu um direito supranacional que pusesse limite ao po-
der absolutista das monarquias européias. Rejeitou a "razão 
de estado", defendida por Maquiavel como fonte do direito, e 
propôs uma versão atualizada do direito natural estóico, com 
elementos do direito romano e da teologia cristã. Thomas Ho-
bbes, adotando uma perspectiva mais próxima à de Maquia-
vel, entendia que a natureza humana não é tão perfeita como 
pensavam Grotius e os estóicos. Ele defendia que o homem, no 
estado de natureza, luta somente por sua sobrevivência e só 
cede parte de sua liberdade e se submete à autoridade alheia 
em troca de segurança. 

Montesquieu foi um dos pioneiros a rejeitar o direito natu-
ral. Em sua obra “Do espírito das leis”, defendeu a tese segun-
do a qual o direito e a justiça de um povo são determinados 
por fatores que influem sobre eles e, portanto, não é aplicável 
o princípio da imutabilidade, sustentado pelo direito natural. 

Kant, igualmente partilhando do jusnaturalismo, vai afirmar 
que todos os conceitos morais são baseados no conhecimento a 
priori, somente podendo ser atingido por intermédio da razão. No 
entanto, os conceitos kantianos mostraram-se com caracteres 
também transcendentais quanto os do direito natural. 

Na primeira metade do século XIX, o pensamento jurídico 
experimentou, por influência da filosofia positivista de Augusto 
Comte, uma reação ao idealismo e às teorias do direito natural. 

De acordo com a doutrina do positivismo analítico, os casos 
deveriam ser resolvidos mediante o estudo das instituições e 
leis existentes. Segundo o positivismo histórico, cujo principal 
representante foi o jurista alemão Friedrich Karl Von Savigny, 
o direito reside no espírito do povo e o costume é o direito por 
excelência. O papel do jurista consiste em interpretar esse es-
pírito e aplicá-lo às questões técnicas. 

A interpretação materialista do direito iniciou-se com a 
doutrina marxista, para a qual os sistemas político e judicial 
representam a superestrutura da sociedade. Surgida em me-
ados do século XIX, combinou a fé no progresso, a evolução 
social, o racionalismo, o humanismo e o pluralismo político com 
a concepção segundo a qual o modelo mecanicista da ciência 
natural é válido para as ciências sociais. 

A teoria pura do direito, cujo mais conhecido representante 
foi o austríaco Hans Kelsen, concebia o direito como um sis-
tema autônomo de normas, baseado numa lógica interna, com 
validade e eficácia independentes de valores extrajurídicos, 
os quais só teriam importância no processo de formação do 
direito. A teoria das leis é uma ciência, com objeto e método 
determinados, da qual se infere que todo sistema legal é, es-
sencialmente, uma hierarquia de normas. 

As escolas modernas do realismo jurídico entendem o direi-
to como fruto dos tribunais. Dentro de sua diversidade, essas 
escolas admitem princípios comuns: a lei decorre da ação dos 
tribunais; o direito tem um propósito social; as mudanças con-
tínuas e ininterruptas da sociedade se verificam também no 
direito; e é necessário distinguir o que é do que deve ser. 

3 O DIREITO NA cOMPREENsãO cRÍTcA

A explicação do direito, na perspectiva do Materialismo 
Histórico Dialético, defende que as relações jurídicas são de-
terminadas pelas transformações econômicas que originaram 
as sociedades de classe. Assim, a separação dos homens em 
exploradores e explorados destruiu a comunidade de iguais, 
através da divisão social do trabalho. Marx, em suas análises, 
discute o movimento dialético característico da história dos 
homens na produção material da existência.

No século XVIII, com o advento do capitalismo, a grande 
indústria se universalizou, criando, também, o mercado mun-

3 John Duns Scot, ou Scotus (escocês) ou Escoto nasceu em Maxton, condado de Roxburgh na Escócia, em 1265, viveu muitos anos em Paris, em cuja universidade lecionou, e morreu 
em Colônia no ano de 1308. Membro da Ordem Franciscana, filósofo e teólogo da tradição escolástica, chamado o Doutor Sutil, foi mentor de outro grande nome da filosofia medieval: 
William de Ockham. Foi beatificado em 20 de Março de 1993, durante o pontificado de João Paulo II. Formado no ambiente acadêmico da Universidade de Oxford, onde ainda pairava 
a aura de Robert Grosseteste e Roger Bacon, posicionou-se contrário a São Tomás de Aquino no enfoque da relação entre a razão e a fé. Seu pensamento é agostiniano, mas de forma 
menos extremada que São Boaventura ou, mesmo, Matheus de Aquasparta; as diferenças entre ele e São Tomás de Aquino, como as dos outros, provem de uma mistura maior de 
platonismo (derivado de Santo Agostinho) em sua filosofia. Para Scot, as verdades da fé não poderiam ser compreendidas pela razão. A filosofia, assim, deveria deixar de ser uma serva 
da teologia, como vinha ocorrendo ao longo de toda a Idade Média e adquirir autonomia. Suas principais obras são o "Opus Oxioniense", "Quaestiones de Metaphysica" (Questões de 
Metafísica) e "De Primo Princípio"(Do Primeiro Princípio). Um dos grandes contributos de Scot para a história da filosofia, afirmam os historiadores, está no conceito de hecceidade 
(haecceitas ). Tal teoria, valoriza a experiência, e distancia a preocupação exclusivista da filosofia com as essências universais e transcendentais.

dial. Engendra a rápida circulação, com o desenvolvimento do 
sistema monetário e a centralização dos capitais. 

Destruiu a ideologia, a religião a moral. (...) Colo-
cou a ciência da natureza sob o controle do capital 
e arrancou a última aparência do regime natural da 
divisão do trabalho (...) e reduziu todas as relações 
naturais a relações fundamentadas no dinheiro. (...) 
Tornou perfeito o triunfo da cidade comercial sobre o 
campo. Sua primeira premissa é o sistema automáti-
co. (MARX; ENGELS, 2007, p. 87)

Nesse modelo de sociedade, Estado constitui a forma me-
diante a qual os indivíduos da classe dominante fazem valer 
seus interesses comuns; “Daí também a ilusão de que a lei se 
fundamenta na vontade e, ademais na vontade desgarrada de 
sua base real, na vontade livre. E, do mesmo modo, o direito é 
reduzido à lei”. (idem, ibidem, p. 90). 

Para garantir a superioridade dos proprietários dos meios 
de produção, dos donos da propriedade privada, surge o Estado 
como instrumento de violência organizada. O direito surge, na 
sociedade burguesa, como legitimador e regulador da domina-
ção da classe que se constitui como detentora da propriedade.

Sobre o direito privado, o referido autor declara que, na-
quele, as relações de propriedade (direitos reais) são declara-
das como resultantes da vontade geral. Assim, o mesmo jus 
utendi e abutendi mostra que a propriedade privada já não 
depende da essência comunitária, insinuando a ilusão de que 
a propriedade privada repousa sobre a vontade e, igualmente, 
o direito de dispor arbitrariamente da coisa (idem, ibidem). Tal 
ilusão jurídica defende o direito como mera vontade, condu-
zindo a pensar que, nas relações de propriedade, uma pessoa 
possa ter o direito jurídico de uma coisa sem chegar a possui-
-la. “(...). Contudo ele nada poderá fazer com este direito, nem 
mesmo possuirá nada como proprietário da terra, a menos que 
disponha de capital suficiente para cultivar o solo que lhe per-
tence” (idem, ibidem, p. 91).

Na sociedade comunista, que supõe a associação livre dos 
produtos, o direito resgataria seu caráter universal.

Conforme as teses do marxismo sobre a origem do direito, 
este não teria se originado em deus, nem na razão humana, ou 
na consciência coletiva, mas no Estado, não existindo direito 
sem Estado e nem Estado sem direito.

4 sOBRE A cRIsE DA hERMENÊuTIcA 
JuRÍDIcA

O texto seguinte, referente à quinta seção deste estudo, 
discute aspectos conceituais da ciência hermenêutica, no 
campo jurídico, destacando, neste, alguns elementos de crise.

A idéia “hermenêutica” surge da mitologia grega, deus 

Hermes, o mensageiro dos deuses, - a quem se atribui a ori-
gem da linguagem e da escrita -, que tinha o dom de permi-
tir às divindades falarem entre si e também aos homens. De 
uma forma ou de outra, fato é que o termo está diretamente 
associado à idéia de compreensão de algo antes ininteligível. 
Hermes tinha uma função intermediária entre os deuses e os 
homens, e assim, funcionava como um intérprete.

Trata-se de um termo originário do verbo grego herme-
neuein e do substantivo hermeneia, que significam, em sua ex-
tensão semântica, algo que “é tornado compreensível”, “levado 
à compreensão”. Significa trazer à luz algo oculto, desvelar, 
revelar. É expressar, interpretar e igualmente traduzir. Nesta 
última, a hermenêutica assume o sentido de uma orientação 
interpretativa, uma vez que o tradutor de um texto esclarece ou 
torna compreensível o pensamento que está em outra língua. 
É a compreensão do dito, enquanto se traduz a expressão, o 
pensamento na alma humana.

Surgia a hermenêutica como uma disciplina auxiliar, isto 
é, um cânon de regras que tinha como propósito o tratamento 
com os textos. 

Enquanto teoria da correta interpretação, a hermenêuti-
ca tem sido empregada sob três esferas de sentidos, a saber: 
auxiliar nas discussões sobre a linguagem do texto4 (dando 
origem à filosofia); no sentido de facilitar a exegese da bíblia; 
bem como para orientar a jurisdição.

Considerando que a hermenêutica é compreendida como a 
arte de interpretar, pode-se afirmar que aquela se traduz como 
compreensão. Desse modo, a hermenêutica Jurídica seria, en-
tão, a compreensão que daria o sentido à norma, à lei. Em ou-
tros termos, há, na lei ou no texto jurídico, sentido que não está 
explícito para que possa ser aclarado essencialmente. Disso 
se abstrai que o conhecimento da norma supõe a compreen-
são da mesma, não como um exercício de mera apreensão da 
dogmática jurídica, ou da letra da lei, contudo, trata-se da in-
terpretação criativa, crítica, cujo sujeito determinado por sua 
cultura é capaz de dar conta da interpretação como processo 
de compreensão do direito.

A compreensão histórica constitui um meio para se chegar 
a um fim. Do ponto de vista jurídico, o historiador do direito 
enfrenta culturas jurídicas passadas no seu trabalho de inter-
pretação da lei, sem ter diante de si nenhuma tarefa jurídica, 
pretendendo apenas averiguar o significado histórico da lei. 
Quanto ao juiz, este deve sincronicamente adequar a lei trans-
mitida às necessidades do momento, já que a aplicação da lei 
é uma tarefa prática. 

Ao interpretar uma lei, para concretizá-la, o juiz deverá re-
alizar uma tradução necessária dela, mesmo que esta seja nos 
moldes de uma mediação com o presente. Isso significa que, 
para a efetivação de uma hermenêutica jurídica, os membros 
de uma comunidade jurídica devem estar vinculados a essa 
comunidade. 
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A lei a ser interpretada não é letra morta, porém, é uma 
forma representativa de um conteúdo do espírito, que, igual-
mente, configura-se como conteúdo normativo e instrumento 
que tem como propósito dirigir a convivência social, cuja tarefa 
da interpretação cabe à subjetividade do intérprete. 

Desse modo, uma interpretação histórica da norma pos-
sibilita ao jurista-intérprete identificar os tipos de interesse 
determinantes da disciplina legislativa, não ignorando os pro-
blemas da convivência social.

 4.1 ASPECTOS DE UMA CRISE DE 
INTERPRETAÇÃO MANIFESTOS NO DIREITO 
BRASILEIRO

O Brasil experiencia um direito instituído para solucionar 
problemas individuais, como disputas simplistas entre João e 
Jacinto, certo réu e uma determinada vítima. Sendo assim, se 
João ocupar a propriedade de Jacinto ou se Marielva furtar uma 
galinha ou um automóvel de Tenório, torna-se prático para o 
operador do direito resolver a questão; no primeiro caso, trata-
-se de um esbulho, passível de uma imediata reintegração de 
posse, mecanismo ou instrumento jurídico de eficaz atuação, 
absolutamente eficiente para a proteção dos direitos reais de 
garantia. No segundo caso, a questão diz respeito a um furto, 
quando se trata de uma galinha, ou furto qualificado, no caso 
do automóvel, cuja pena pode resultar em 8 anos de reclusão, 
com a chamada pena privativa de liberdade, se o automóvel de 
Tenório for conduzido para outro Estado da federação.

Pois bem, pelo exposto, pode-se observar que a dogmática 
jurídica coloca à disposição do jurista um mecanismo legal, 
já pronto, contendo igualmente uma solução mecânica e su-
perficial, ao se levar em consideração que o direito deve ser 
compreendido para além da aplicação da norma ao caso con-
creto. Contudo, se a hipótese considerar que João, juntamente 
com milhares do grupo dos “sem teto,” ocupa a propriedade 
de Jacinto, ou quando Marielva participa de uma comoção ou 
quebradeira de bancos, causando desfalques correspondentes 
a milhões de dólares, os operadores do direito somente con-
seguem pensar o problema mediante uma ótica, conforme o 
modelo liberal individualista-normativista de direito. 

Em sendo assim, necessário e oportuno se faz compre-
ender o direito em uma sociedade complexa, com problemas 
transindividuais, que desafiam uma visão estreita e míope dos 
juristas. Na primeira hipótese, não combinaria tratar e inter-
pretar a ocupação de terras com receitas normativas cabíveis 
a questões individuais e, na segunda hipótese, supõem os cri-
mes de colarinho branco, cujos criminosos geralmente não são 
condenados ou nem chegam a ir para a cadeia.

A perspectiva do direito positivo, que dá conteúdo ao orde-
namento jurídico brasileiro, permanece nos limites da solução 

de conflitos interindividuais previstos nos códigos (civil, pe-
nal, processo civil, processo penal, comercial e, igualmente, 
na CLT). Tal prática supõe a compreensão errônea de que a 
parte precede o todo, ou que os direitos dos indivíduos se so-
brepõem aos direitos da comunidade. Nessa mesma direção, 
a magistratura é treinada para lidar com variadas formas de 
ação, contudo, alheia-se ao entendimento preciso e necessário 
das estruturas socioeconômicas em que aquelas são desen-
volvidas.

Pode-se, ainda, dizer, que o formalismo jurídico é consequ-
ência de apego a um conjunto de ritos e procedimentos buro-
cráticos e impessoais que se justificam como norma e certeza 
jurídica e segurança do processo (STRECK, 2003).

5 A DIALéTIcA ENTRE As GERAÇÕEs 
DOs DIREITOs, RELAÇÕEs DE 
TRABALhO E TRABALhO E EQuIDADE

5.1 DAS DIMENSÕES DO DIREITO E A 
EQUIDADE

Em se tratando dos Direitos Fundamentais, é interessante 
observar a configuração de três categorias, quais sejam: os 
de primeira, os de segunda e os de terceira geração. Ainda 
emerge, na doutrina, os direitos de quarta geração, conforme 
Paulo Bonavides (2006), para quem estes figuram a globaliza-
ção política na esfera da normatividade jurídica.

É interessante destacar que este trabalho discutirá ape-
nas os direitos de primeira e segunda geração, no sentido de 
diferenciá-los.

Tal classificação inspirou-se no processo revolucionário 
manifesto no século XIII, evidenciado pelo espírito político 
francês, exprimindo assim “em três princípios cardeais todo 
conteúdo possível dos direitos fundamentais, profetizando 
até mesmo a sequência histórica de sua gradativa institucio-
nalização: liberdade, igualdade e fraternidade” (BONAVIDES, 
2006, p. 562).

Assim, conforme o referido autor, feita a descoberta da fór-
mula inspiradora e universalizadora, competia aos ordenamen-
tos jurídicos atualizá-la de modo positivo, isto é, prescrevê-la 
em leis positivas.

Desse modo, os direitos fundamentais manifestaram-se 
na ordem institucional mediante três gerações sucessivas, 
que traduzem uma nova universalidade, a concreta, que se 
encarregou de superar a universalidade abstrata. Trata-se da 
atualização de uma universalidade metafísica, expressa no 
jusnaturalismo do século XVIII (BONAVIDES, 2006).

Os direitos de primeira geração dizem respeito aos direi-
tos de liberdade, são os primeiros a figurarem no ordenamento 
jurídico constitucional. São os direitos civis e políticos, que 

correspondem, historicamente, à fase inicial do constituciona-
lismo desenvolvido no Ocidente.

É importante destacar que os direitos fundamentais de pri-
meira geração estão prescritos no art. 5º, referente aos direitos 
individuais e coletivos e nos artigos do 14 ao 17, referentes aos 
direitos políticos.

Tais direitos - os de primeira geração – têm como titulares 
os indivíduos, ostentando a subjetividade e são oponíveis ao 
Estado, em que este deve propiciá-los aos indivíduos, enfati-
zando o direito de resistência dos indivíduos face ao Estado, 
assumindo igualmente um status negativo, conforme Jellinek5, 
ressaltando os valores políticos e a nítida separação entre Es-
tado e Sociedade.

Os direitos fundamentais de segunda geração estão repre-
sentados no século XX, assim como os de primeira geração 
dominaram no século XIX. Tais direitos estão entrelaçados ao 
princípio da igualdade, do qual não teria sentido separá-los.

Esses direitos também surgiram inspirados em especula-
ções filosóficas e políticas, com um acentuado caráter ideo-
lógico. Desse modo, “uma vez proclamados nas Declarações 
solenes das Constituições marxistas e também de maneira 
clássica no constitucionalismo da social-democracia (a de 
Weimar, sobretudo) dominaram por inteiro as constituições do 
segundo pós-guerra” (BONAVIDES, 2006, p. 564).

Os direitos de segunda geração passaram, inicialmente, 
por um baixo teor de normatividade ou tiveram uma eficácia 
duvidosa, em razão de sua natureza de direitos, que exigem do 
Estado o cumprimento efetivo das prestações materiais nem 
sempre cumpridas. Essa dimensão de direitos está preceitu-
ada como direitos sociais na Constituição Federal de 1988, a 
partir do Artigo 6 até o artigo 11.

Por outro lado, os assim chamados direitos da terceira di-
mensão, ou direitos de fraternidade e solidariedade, são consi-
derados direitos coletivos por excelência, pois estão voltados à 
humanidade como um todo. Conforme Bonavides (2006), tais 
direitos, que não se destinam tão somente à proteção dos in-
teresses individuais de grupos ou de um determinado Estado, 
contrariamente, tem por primeiro destinatário o gênero huma-
no mesmo, em um momento expressivo de sua afirmação como 
valor supremo em termos de existencialidade concreta. 

Em tais direitos, estão inclusos o direito ao desenvolvimen-
to, à paz, à comunicação, ao meio-ambiente, à conservação do 
patrimônio histórico e cultural da humanidade, dentre outros. 

Destaca-se, ainda, a quarta dimensão de direitos defendi-
da por Paulo Bonavides (2006), para quem pode ser traduzida 

como o resultado da globalização dos direitos fundamentais 
de modo a torná-los universais no campo institucional. En-
quadram-se, aqui, o direito à informação, ao pluralismo e à 
democracia direta. 

É relevante destacar que não existe nenhuma hierarquia 
ou sucessão entre os direitos fundamentais, devendo ser tra-
tados como valores interdependentes e indivisíveis. Além do 
mais, a evolução desses direitos não seguiu a ordem cronoló-
gica liberdade, igualdade, fraternidade em todos os lugares ou 
situações históricas, ou seja, nem sempre foram reconhecidos 
os direitos de primeira geração para, somente depois, serem 
reconhecidos os de segunda e terceira. Dessa forma, a doutri-
na mais moderna vem defendendo a idéia de acumulação de 
direitos, preferindo, assim, a utilização do termo dimensões de 
direitos fundamentais. 

5.2 DAs RELAÇÕEs DE TRABALhO: 
FRAGMENTOs DE ANáLIsE

A propósito do direito do trabalho, é oportuno destacar 
que, ao longo da contraditória história do trabalho humano, 
correram grandes e sucessivas reviravoltas no modo como as 
pessoas se relacionavam para obter os bens necessários à sua 
subsistência.

Nessa trajetória, os homens sempre foram considerados 
coisas através do modo de produção asiático, quando o Es-
tado era o proprietário único da terra, bem como no modo de 
produção escravista, em que ocorria a exploração extrema dos 
escravos pelos senhores. Igualmente, no feudalismo, quando 
os servos eram submetidos à propriedade de seus senhores. 
Nessa mesma perspectiva de reificação dos homens nas rela-
ções laborais, chega-se ao modo de produção capitalista, em 
que a ação mercantil invade toda a existência, obrigando os 
homens a venderem a força de trabalho em troca de um salário 
e, porque não dizer, a venderem a si mesmos. Em tal sistema 
de produção, os homens adquirem liberdade econômica, que se 
manifesta na propriedade de si mesmos. O trabalhador que, no 
começo, limitara-se a trocar de senhor, deixando de ser o servo 
da gleba para tornar-se o servo da fábrica, vai se transforman-
do numa pessoa com direitos.

O fenômeno do capital trouxe à existência humana a domi-
nação, ou o poder como coadjuvante na exploração do homem 
pelo homem, através das forças do poder econômico, não obs-
tante o capitalismo se coloque na fragilidade de sua superação 
ou destruição, assim como ocorrera com os demais sistemas 

5 Georg Jellinek viveu entre de junho de 1851, em Heidelberg, até  12 de janeiro de 1911. Foi um filósofo do direito e juiz alemão. Foi professor nas universidades de Basiléia e de 
Heidelberg, publicou varias obras sobre filosofia do direito e ciência jurídica, dentre as quais se destaca Teoria Geral do Estado onde sustenta que a soberania recai sobre o Estado e 
não sobre a nação, que é um simples órgão daquele e as Teoria da Soberania do Estado e a Teoria do Mínimo Ético
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6 Segundo Marx, a noção de exército industrial de reserva refere-se a uma reserva de trabalhadores desempregados e parcialmente empregados, cujo fenômeno constitui uma 
característica inerente ao sistema capitalista de produção. Nesse sistema, a progressão da força de trabalho empregada na produção é proporcionalmente menor se comparada a 
progressão do capital global resultante. Com o aumento da produção, poderíamos imaginar que também seria necessário o aumento do número de trabalhadores, porém a demanda 
de mão-de-obra não acompanha o aumento do capital global. Assim o capital aumenta em uma proporção maior que a necessidade de força de trabalho, ou seja, o capital global 
aumenta devido, sobretudo, a mais-valia produzida, gerando um excedente de capital. Este acréscimo de capital é transformado em capital constante, ou seja, é utilizado para o 
aumento da produção em investimentos na própria indústria, na aquisição de maquinaria ou espaço físico. O desenvolvimento tecnológico aumenta substancialmente a produtividade 
da empresa, o que por outro lado, diminui o quadro necessário de trabalhadores envolvidos no processo produtivo. Com o aumento da produção, a mais-valia tem um aumento 
igualmente substancial. O salário do trabalhador continua o mesmo, ou tem um pequeno aumento, porém nada comparável ao lucro do empresário. O capital variável diminui na 
proporção que o capital constante cresce. É desta maneira que o ciclo capitalista cria um excedente de população trabalhadora, que forma um número maior que o necessário para 
a acumulação de capital. Esta característica é a sina dos trabalhadores que ao produzir a acumulação de capital, tornam-se, cada vez mais, uma massa de população supérflua. 
Essa lei, própria do modo capitalista, transforma esse exército industrial de reserva em parte concreta do capital, ou nas palavras do autor, “ele proporciona o material humano a 
serviço das necessidades variáveis de expansão do capital e sempre pronto para ser explorado, independente dos limites do verdadeiro incremento da população” (MARX, 1981, p. 
734) A expansão crescente do capital é exatamente o motivo de sua própria retração. Ao longo prazo, dando continuidade ao seu ciclo, a produtividade aumenta de forma a superar 
a demanda do mercado. A economia entra em recessão e essa retração é superada através de investimentos em novos produtos, criando novas necessidades aos consumidores 
e, consequentemente, concorrência entre os empresários. Isso provoca um novo surto de crescimento que só é possível com a existência de trabalhadores disponíveis ao trabalho, 
mesmo sem o aumento absoluto da população, mantendo através de métodos próprios uma parte dela sempre desempregada, pois são criados meios de se aumentar a produção sem, 
necessariamente, aumentar o número de trabalhadores. Os capitalistas necessitam cada vez mais de uma redução no número de trabalhadores, mas que esses produzam em grande 
escala intensificando a quantidade de trabalho, mesmo que tenham que pagar maiores salários individuais. Dessa maneira, exigindo uma produtividade maior de cada indivíduo, 
com valor do trabalho igual ou até menor, há um aumento do capital global se comparado à uma produção com mais empregados, ou seja, mais capital  variável com mais trabalho, 
porém com um número enxuto de trabalhadores. Concluindo, quando há um aumento de produção, cresce a acumulação de capital e também os gastos com a produção, porém, com 
um número reduzido de operários, esses gastos aumentam com menos intensidade. 
7 Os socialistas utópicos fazem parte da primeira fase da história do socialismo, expresso na fase entre as guerras napoleônicas e as revoluções de 1848. Fazem parte 
desse grupo de pensadores e ativistas Claude Henry de Rouvroy, Saint Simon, François-Charles Fourier e Robert Owen. A “qualificação “socialismo utópico” aparece na 
crítica realizada por Marx, na obra “ O Manifesto Comunista”, em que tal socialismo é relacionado ao período inicial, ainda pouco desenvolvido da luta entre operários e 
burgueses. Igualmente, Engels critica tal fase na obra “Do socialismo utópico ao socialismo científico”. Para ele, o que era “utópico” conforme essa crença, era a crença 
era a possibilidade de uma transformação social total que compreendesse  a eliminação do individualismo, da competição e da influência da propriedade privada, sem o 
reconhecimento da necessidade da luta de classes e do papel revolucionário do proletariado na realização  da transição para o socialismo e comunismo.

que o antecederam.
Nesse novo cenário do capitalismo, entra em cena o perso-

nagem da grande massa trabalhadora, que migra para a cidade 
como exército industrial de reserva6. O trabalhador coletivo, con-
vivendo de modo oposto ao patrão, produz a riqueza que permi-
te àquele acumular o capital para se enriquecer. Contudo, esse 
mesmo trabalhador, mediante o movimento das contradições, 
resiste à exploração, conspirando pela sua destruição. 

Dessa forma, ao longo dos séculos de lutas sociais e operá-
rias, os trabalhadores passam a adquirir algumas conquistas 
expressas em direitos políticos que os tornam participantes, 
ao menos teoricamente, do poder político. De outro, adquire di-
reitos sociais, que modificam juridicamente o seu papel nesta 
teia de relações. Aquele instrumento de trabalho ambulante ti-
nha como função na vida, meramente, a atribuição de interagir 
com as máquinas para produzir mercadorias. O avanço da ci-
vilização, ou a luta de classes, conduzem-no a tais conquistas.

Sendo assim, mediante o conflito nas relações laborais, 
os trabalhadores passam a se organizar politicamente para 
conseguir mínimos direitos. Tal fenômeno é analisado por 
Marx, partindo das contribuições dos economistas clássicos 
ingleses Adam Smith, Ricardo, Malthus e, igualmente, dos 
socialistas utópicos7 e do idealismo alemão, o que vai con-
substanciar um pensamento colocado como bússola e móbil 
da luta para os trabalhadores. 

Nessa medida, os direitos já não são mais de Deus, da 
Natureza, do Homem Burguês ou da Razão. Ele é fruto das lu-

tas dos homens concretos, que tentam buscar a justiça pela 
reivindicação de direitos coletivos, ligados a consubstancial da 
cidadania. Desse modo, reclama-se a epifania de uma demo-
cracia que ultrapasse os limites da forma, no vislumbre efetivo 
de uma democracia substancial e social. Quer-se a liberda-
de crescente dos seres humanos na busca da dignidade e da 
plenificação existencial. Igualmente, reclama-se o direito não 
mais de ter um trabalho, mais do que isso, busca-se o direito 
de obter os frutos desse trabalho; para além da segurança do 
patrimônio, exige-se a segurança da vida. Não é mais sufi-
ciente o direito de participar da ordem pelo trabalho, mas de 
construir novas ordens sociais sob a direção do proletariado 
crescentemente organizado; não mais a igualdade nacional 
dos cidadãos, mas a solidariedade proletária internacional. 

Esses conflitos inauguraram a preocupação com os direi-
tos humanos sociais, que serão, muito mais tarde, confirma-
dos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. 
Nela, encontram-se os novos valores éticos traduzidos pelos 
direitos de reunião e associação, de governar, de escolher e 
ser escolhido. No direito de previdência social, de trabalho, de 
condições justas e favoráveis de trabalho, de proteção contra 
o desemprego, de remuneração justa, de organização de sindi-
catos, de repouso, de lazer, de férias remuneradas e de limite 
razoável das horas de trabalho, além dos direitos à saúde, à 
instrução, ao bem-estar, à alimentação, ao vestuário, à ha-
bitação, aos cuidados médicos e aos benefícios do progresso 
científico, dentre outros. 

Percebe-se que o entendimento do ser humano mudou. Ele 
é compreendido como um ser social, portador de uma dignidade 
individual e coletiva, um ser produtor imerso em relações desi-
guais e de opressão, o que obriga aos direitos humanos tentar 
garantir as prerrogativas dos explorados, dos reprimidos e dos 
oprimidos, procurando relações políticas e laborais mais justas.

Nessa perspectiva, a justiça passa a ter como critério o 
reconhecimento entre os homens, a aceitação segundo a qual 
sua igualdade não é uma questão geométrica, mas social, 
econômica e política. O homem abstrato e individual das pri-
meiras formalizações metafísicas se faz substituir pelo homem 
concreto, imerso nas contradições sociais. A liberdade sai da 
dimensão de essência ou dádiva para ser conquista dialética. 
A cidadania é estendida a todos e a democracia, muito mais 
que um jogo de pesas e contrapesos formais, passa a ser um 
direito inalienável do ser humano, por ele criado na dinâmica 
histórica. O ser humano, pela nova Declaração, passa a ser 
sujeito da história.

As lutas evidenciam o respeito aos direitos que já estão 
escriturados na Constituição, a qual preceitua a construção 
solidária de uma sociedade, em que a justiça signifique o fim 
das repressões, das opressões, dos preconceitos, das desi-
gualdades sociais, da degradação ambiental e humana, do 
desrespeito ao trabalhador, à criança, ao sem-terra, para citar 
alguns exemplos, bem como signifique a  promoção da vida e 
da dignidade humana. Isso quer dizer que a luta é continua, 
contraditória ou conflitante e difícil, exigindo dos homens, es-
pecificamente os trabalhadores, a construção e reconstrução 
ética, no sentido de tornar efetiva a concretização dos direitos 
humanos da história.

Essa odisséia de lutas e conflitos na esfera laboral desá-
gua em algumas vitórias concretizadas, por exemplo, na Con-
solidação das Leis Trabalhistas – CLT. Esta foi criada através 
do Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943, e sancionada 
pelo então presidente Getúlio Vargas. Através dela, ele institui 
novas regras regulamentadoras das relações de emprego. 

Naquela época, o instituto legal equilibrou a desigual re-
lação empregatícia, cujo Estado interveio na relação laboral, 
fazendo valer o Constitucional Princípio da Igualdade, que, a 
grosso modo, traz, como corolário, tratar igualmente os iguais 
e desigualmente os desiguais, equiparando e tornando mais 
justa a relação.

Igualmente, a Constituição pátria de 1988 vai preceituar e 
garantir que uma das bases fundantes do Estado Democráti-
co de Direito é o trabalho humano, destacando, assim, o valor 
social daquele. Trata-se de um processo de mudanças nessa 
teia de relações que foram corroboradas pela ordem jurídica. 

Nessa perspectiva, conforme a Constituição de 1988, o pres-
tador de serviços se traduz como um homem livre, cuja inserção 
na atividade produtiva revela-se como um contrato de adesão. 
Desse modo, a lei determina condições que se tornam as regras 

mínimas do relacionamento entre empregado e empregador, ou 
seja, são postas como vontade do Estado. Revestidas deste in-
teresse de ordem pública, tais cláusulas são ordens do Estado e 
não podem ser renunciadas pelos trabalhadores.

6 cONsIDERAÇÕEs INAcABADAs

Feitas as breves considerações acerca do direito, é impor-
tante ressaltar que, a exemplo das demais ciências, não se 
tem uma única forma de compreender o direito, pois o saber 
científico ou conhecimento elaborado, é fruto de uma infinita 
acumulação de conhecimentos sistematizados ao longo da his-
tória do saber ocidental. Nessa medida, as teses construídas e 
defendidas pelos sujeitos do conhecimento inauguraram uma 
vasta realização criativa no campo do saber, na incansável 
busca de compreender e dar respostas aos dilemas da convi-
vência humana em todas as esferas biológica, social, política, 
econômica e também jurídica.

Pois bem, em se tratando da ciência jurídica, é notória a 
discussão sobre sua natureza científica, já que a tentativa de 
afirmação de seu status de ciência deve-se a Hans Kelsen, 
com sua “Teoria Pura do Direito”, na qual, constrói uma tese 
segundo a qual o direito é uma ciência, cujo objeto de estudo 
é a norma jurídica.

Outros pensadores igualmente contribuíram para as refle-
xões sobre a ciência do direito, mediante várias escolas teóri-
cas, as quais mostraram caminhos diversos de compreensão 
do direito.

Tais linhas de compreensão e manifestação do campo jurí-
dico se revelam a partir das tentativas de explicação de suas 
origens, como é o caso da teoria jusnaturalista, contratualista, 
a histórica, que contesta a visão do direito natural. 

A Escola Marxista, por outro lado, defende a hipótese se-
gundo a qual o direito, pertencente à esfera da superestrutura 
ideológica, é um instrumento das classes dominantes, portanto, 
não possui autonomia relativa. Segundo o autor, havendo a su-
peração da classe que representa a tese na tríade dialética, em 
confronto com a classe operária (antítese), ocorrerá a transfor-
mação, (a síntese), em cujo momento do processo dialético, o 
direito também desapareceria, já que este é determinado pela 
estrutura material (a esfera econômica) da sociedade, que é per-
meada pela contradição expressa na luta de classes.

É, portanto, nesse espírito, que se buscou analisar e refletir 
acerca dos direitos humanos e fundamentais, destacando-se, 
neles, o direito do trabalho, em sua feição individual e, sobre-
tudo, coletiva, considerando que o direito coletivo do trabalho 
constituiu-se como fruto das reivindicações trabalhistas; ten-
do, dessa forma, o primado como consumação das lutas so-
ciais ao longo da odisséia dos trabalhadores no mundo do reino 
do poder do capital.
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Resumo
Este trabalho se propõe a elencar e descortinar os princípios constitucionais da tributação como escritura da razão e como estrutura 
estruturante e estruturada do Sistema Tributário, como poder-saber e saber-poder, que estabelece limites ao poder de tributar. O estudo tem 
como abordagem a visão compreensiva weberiana, no sentido de descortinar que a razão dos princípios é a justiça

palavras-chave: Princípios. Tributação. Constituição.

Abstract
The study aims to uncover and to list the constitutional principles of taxation as the reason and scripture as structured and structuring 
structure of the Tax System as power-knowledge and knowledge-power that sets limits on the taxing power. The study is a comprehensive 
view Weberian approach in order to uncover the reasons of the principles is justice.

Keywords: Principles. Taxation. Constitution.
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1 PÓRTIcO DE ENTRADA: considerações 
iniciais e conceito de princípio

Com este trabalho, objetivamos estudar os princípios cons-
titucionais tributários que estão escriturados no texto da Cons-
tituição de 1988, à luz de uma metodologia compreensiva e 
dialética. Em sendo assim, identificamos o elenco de princípios 
delineados no texto da Norma fundamental, no sentido de com-
preendermos cada um como sendo pilar do Sistema Tributário 
Constitucional, servindo como candelabro para a interpretação 
e como limitação ao poder de tributar. Nesse diapasão, po-
demos dizer que cada princípio identificado na letra do texto 
constitucional é uma criação do espírito na busca de catego-
rizar e de sistematizar este campo, por ser o direito obra do 
espírito, e, também, que cada um deles é paradigma para a 
construção de uma tributação permeada pela justiça e pela 
igualdade. Nesse sentido, neste trabalho, procuramos explicar 
o que é um princípio a partir de uma genealogia e identificar 
cada um no texto constitucional à luz do discurso da ciência do 
direito e da lógica jurídica. Em sendo assim, encontramos um 
rosário de princípios, denominados pela ciência de princípios 
expressos, decorrentes vedatórios e específicos. Cada um des-
ses princípios é produtor de sentido e busca uma interpretação 
e pede para que, ao interpretá-lo, essa interpretação se faça 
de modo compreensivo, dialógico e sistemático, pois, somente 
assim, este pode servir de candelabro na busca de justiça e 
paz social. Desse modo, é conveniente examinarmos a sua ar-
queologia e a sua genealogia:

Etimologicamente, o termo princípio (do latim prin-
cium, principii) encerra a idéia de começo, origem, 
base, em linguagem leiga é, de fato, o ponto de parti-
da e o fundamento (causa) de um processo qualquer. 
(...) introduzida na filosofia, por Anaximandro, a pala-
vra foi utilizada por Platão, no sentido de fundamento 
do raciocínio (Teeteto, (...)) e, por Aristóteles, como 
a premissa maior de uma demonstração (metafísi-
ca (...)) Nesta mesma linha, Kant deixou consignado 
que princípio é toda proposição geral que pode servir 
como premissa maior num silogismo (...) por igual 
modo, em qualquer ciência princípio é seu começo, 
seu alicerce, seu ponto de partida pressupõe, sem-
pre, a figura de um patamar privilegiado, que torna 
mais fácil a compreensão ou a demonstração de algo. 
Nessa medida, é, ainda, a pedra angular de qualquer 
sistema (CARRAZA, 1986, p. 5-6)1. 

Os princípios são, portanto, uma escritura representacional 
de um povo, no sentido de definir seus valores, as formas de 
pensar, de sentir, de dizer, de fazer e de falar. São as premis-
sas fundantes de um sistema jurídico e político, que nortearão 
as ações sociais legais racionais, no sentido de fornecer, aos 
sujeitos do direito, regras e interpretações, trilhas e resultados 
na consubstanciação da justiça, na busca pela autonomia, na 
concretização do cuidado e do ser, que é ser para o direito e ser 
desejante e ser da produção material da existência.

Os princípios são enunciados genéricos que con-
cretizam valores morais e conduzem à elaboração, 
interpretação e aplicação das regras jurídicas. No 
dizer de Miguel Reale, princípios gerais do direito são 
enunciações normativas de valor genérico, que con-
dicionam e orientam a compreensão do ordenamento 
jurídico, quer para a aplicação e interpretação, quer 
para a elaboração de novas normas. E Karl Larenz 
define: os princípios do direito são o pensamento di-
retivo de um ordenamento jurídico (...) (LOBO TOR-
RES, 2005, p. 275)2.

Nessa perspectiva, convém refletirmos que o Estado, atra-
vés de sua força soberana, conferida legitimamente pelo povo, 
age racionalmente, no sentido de atuar no campo da tributa-
ção, tendo como suporte o Sistema Constitucional Tributário 
(que é um cosmos de normas), com princípios, carta de com-
petências, normas e limitações; desse modo, isso é feito dentro 
do agir racional, visando fins com anteparo ao arbítrio do poder 
público, delimitando seu campo de atuação e não prejudicando 
seus súditos.

Em sendo assim, numa perspectiva legal-racional, ou me-
lhor, do poder burocrático legítimo ou da dominação racional, ao 
instituir o tributo, o legislador deve reunir todos os fatos ou acon-
tecimentos da vida econômica preordenada a gerar obrigações 
tributárias.

Nesse caso, a autoridade institucional, o Estado, é que tem 
poder (dominação racional legitima) de mando, de organizar 
as normas e regras, e de aplicá-las racionalmente, através de 
um quadro administrativo, com funções, competência, limita-
ções, atribuições de poderes e meios coercitivos, admissíveis 
mediante condições em um exercício organizado de sua forma 
de dominação da autoridade institucional (WEBER, 1991, p. 
142-143).

Desse modo, os tributos, uma vez instituídos, são instru-
mentos de que se vale a administração para alcançar todas 

1   Roque Antônio Carraza é livre docente em direito tributário, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professor de Direito Tributário da PUC de São Paulo, autor 
do livro “Princípios constitucionais tributários e competência tributária”, editado em São Paulo, pela Editora dos Tribunais.
2  Ricardo Lobo Torres escreveu o “Tratado de direito constitucional financeiro e tributário”, sendo que, no volume 2, trata de valores e princípios constitucionais tributários

aquelas situações, pessoas e fatos que se enquadram em sua 
esfera de incidência.

Nessa perspectiva, o Estado, possuidor da dominação le-
gal, ordena, emite lei ou regulamento a partir de uma norma 
formalmente abstrata no âmbito de uma competência concreta 
democrática (WEBER, 1979, p. 128-141), visando à aplicação 
de tributos que podem sofrer limitações constitucionais e in-
fraconstitucionais pelos mecanismos designados imunidades 
ou isenções tributarias.

Os princípios são aquilo que é racionalmente obedecido, 
visto serem criados ou modificados mediante um estatuto san-
cionado corretamente. 

2 LIÇÕEs sOBRE Os PRINcÍPIOs 
cONsTITucIONAIs TRIBuTáRIOs

Os princípios são partejados pelo ser na dialética do movi-
mento pensante, portanto, são escrituras do espírito dialético.

Celso Antonio Bandeira de Mello, ao escriturar os “elemen-
tos de direito administrativo”, ministrou uma brilhante lição 
sobre o que seja princípio:

é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que 
se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o 
espírito e servindo de critério para sua exata compre-
ensão e inteligência, exatamente por definir a lógica 
e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 
confere a to a tônica e lhe dá sentindo harmônico [...] 
(BANDEIRA DE MELLO, 1986, p. 230).

 
Portanto, os princípios são colunas dorsais de um siste-

ma, devem ser respeitados, visto que violá-los é agir de modo 
irracional; eles são enunciados de sustentação dos sistemas 
jurídicos e são classificados em princípios fundamentais, prin-
cípios gerais e princípios setoriais ou especiais, conforme o 
texto constitucional.

Bandeira de Mello (1986:153) refere que:

Violar um princípio é muito mais grave do que trans-
gredir uma norma. A desatenção ao princípio impli-
ca ofensa não apenas a um especifico mandamento 
obrigatório, mas a todo o sistema de comando. É a 
mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucio-
nalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 
porque representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão de seus valores fundamentais [...].

 
Os princípios são a seiva vital e material da criação de um 

estado, dos sistemas e instituições; estão na gênesis dos es-
tados, das suas constituições, sendo, pois, a causa fundante, 
causa material, formal, eficiente da estrutura constitucional e 

do estado; eles possuem o condão de “embasar as decisões 
políticas fundamentais tomadas pelo constituinte e expressar 
os valores superiores que inspiram a criação ou reorganização 
de um estado” (BARROSO, 2003, p.156).

Os princípios são as células de sustentação do sistema 
tributário, são alicerces e traçados em colunas fundantes das 
instituições, dando-lhes o potencial de ação primeiro.

[...] aos princípios se reserva a função de ser o fio 
condutor dos diferentes segmentos do texto constitu-
cional, dando unidade ao sistema normativo. Um do-
cumento marcadamente político como a constituição, 
fundado em compromissos entre correntes opostas 
de opinião, obriga normas à primeira vista contra-
ditórias. Compete aos princípios compatibilizá-las, 
integrando-as à harmonia do sistema (BARROSO, 
2003:158).

 
Os princípios são estruturas estruturadas que começam a 

funcionar como estrutura estruturante do fazer e da prática do 
direito. Devem ser obedecidos, pois são candelabros que ilumi-
nam a estrada na consolidação dos direitos, das garantias; são 
prevenções contra a contaminação do edifício constitucional; 
são remédios frente às decisões perversas daqueles que diri-
gem o estado e seus órgãos de forma contaminada e viciada. 
Os princípios, quando observados e tornados práticas, são cé-
lulas fundantes que alicerçam o estado democrático de direito.

3 TIPOLOGIA PARA Os PRINcÍPIOs: 
cLAssIFIcAÇãO E LuGAREs

Tratamos de elencar tipologias de princípio: princípios ge-
rais do direito tributário, princípios gerais do direito público. 
Essa tipologia é sustentada a partir da compreensão socioló-
gica de que poder é uma dominação e que, no campo demo-
crático, é afastada qualquer imposição autocrática ou caris-
mática, sendo justificada através da legalidade e legitimidade 
do poder. Outro campo de justificação para a construção da 
tipologia dos princípios é o das teses construídas no campo 
da filosofia na busca de direitos, como a igualdade, liberdade, 
fraternidade, justiça e dignidade, categorias estas deslocadas 
do pensamento filosófico para o jurídico, político e social e que 
devem estruturar a arquitetura do Estado Democrático de Di-
reito escriturado na constituição de 1988. “Os princípios gerais 
do direito tributário”, estão delineados no texto da Constituição 
Federal de 1988, são eles: o princípio da capacidade contri-
butiva (CF, art. 145, § 1º); da legalidade (CF, art. 150, inciso 
I); da isonomia (CF, art. 150, inciso II); da anterioridade da lei 
em relação ao exercício financeiro (CF, art. 150, inciso III, letra 
“b”); o da proibição de tributo com efeito de confisco (art. 150, 
inciso IV); da proibição de barreiras tributárias interestaduais 
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e intermunicipais (CF, art. 150, inciso V); o das competências 
privativas (CF, arts. 153 a 156); da finalidade extra fiscal dos 
tributos, e outros, que podem estar implícitos pedindo para 
serem interpretados na letra da carta maior.

Princípios gerais de direito público
Sendo o campo do direito tributário agasalhado no direito 

público, há de se identificar, nesses, princípios aplicáveis aos 
casos para os quais não haja regra legal.

Os princípios gerais do direito público possuem, também, 
como fonte material, a constituição, extraindo-se, nesse caso, 
o princípio da isonomia ou da igualdade perante a lei (CF, art. 
5º, inciso XXXVI); o da pessoalidade da pena (CF, art. 5º inciso 
XLV); o da ampla defesa dos litigantes e dos acusados em 
geral (CF, art. 5º inciso LV); o da liberdade profissional (CF, art. 
5º inciso XIII), entre outros que pedem para ser dissecados.

Jose Afonso da Silva (2010) categorizou e sistematizou os 
princípios constitucionais da tributação em: princípios gerais 
(são expressos ou decorrentes), que são referidos a todos os 
tributos e contribuições do sistema tributário; princípios espe-
ciais, previstos em razão de situações especiais (constituem-
-se das vedações constantes nos artigos 151 e 152); princípios 
específicos, porquanto pertinentes a determinado tributo.

E louvável examinarmos a classificação dos tributos deli-
neados pelo professor Uadi Lammêgo Bulos como mais uma 
contribuição da ciência do direito nesse campo. Para Bulos 
(2007, p.1205):

Os princípios constitucionais tributários são as 
linhas-mestras do sistema tributário nacional, ser-
vindo para balizar a conduta dos poderes público, 
principalmente do legislador (...) limitam o poder de 
tributar do estado e constituem postulados que têm 
por destinatário exclusivo o poder estatal, que se 
submete à imperatividade de suas restrições.

 
O panorama elaborado por Bulos (2007, p. 1205-1206) 

mostra-nos que os princípios constitucionais tributários são 
expressos (aqueles escriturados no texto da constituição); 
princípios decorrentes (são aqueles que provêm dos expressos, 
não se limitando, necessariamente, ao sistema constitucional 
tributário, podendo advir de outras partes da constituição); 
princípios vedatórios (são aqueles que consagram proibições 
ou limitações ao poder de tributar do estado, impedindo, as-

sim, a prática de privilégios odiosos): princípios constitucio-
nais tributários específicos (são os que estão direcionados a 
um determinado tributo).

Essas classificações são obras do espírito pensante e são 
efetivadas no sentido de conceituar, nomear e classificar em 
uma perspectiva dialética e compreensiva. Nesse sentido, os 
princípios são representações e linguagem que pedem para 
ser discutidos, estudados, interpretados e aplicados a serviço 
do sujeito do direito.

3.1 PANORAMA DOS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS NA CF/88

Princípios expressos: princípio de legalidade tributária 
(art. 150, I); princípio da igualdade tributária (art. 150, II); 
princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º). Princípio 
da irretroatividade da lei tributária (art. 150, III, a); princípio 
da anterioridade tributária (art. 150, III, b); princípio da carên-
cia tributária (art. 150, III, c) princípio da proibição de confisco 
(art. 150, IV); princípio da liberdade de tráfego (art. 150, V).

Princípios decorrentes: princípio da universalidade (art. 
153, § 2º, I); princípio da destinação pública dos tributos (art. 
145); princípio da não surpresa (art. 5º, II, c/c o art. 150, I).

Princípios vedatórios: princípio da uniformidade tributária 
(art. 151, I); princípios da limitação de rendas (art. 151, II); 
princípio do poder de isenção (art. 151, III); princípio da não 
diferenciação tributária (art. 152).

Princípios específicos: princípio da progressividade (arts. 
153, § 2º, I; 156, § 1º, 182, § 4º, II); princípio da não-cumu-
latividade do imposto (arts. 153, IV, § 3º, II; 155, II, § 2º, I); 
princípio da seletividade do imposto (art. 153, IV, e § 3º, I).

Portanto, na Constituição, encontramos um elenco de prin-
cípios legais que dá consistência ao campo do direito tributário.

3  DEscORTINAMENTO DOs PRINcÍPIOs

3.1  PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DA 
TRIBUTAÇÃO OU RESERVA  DE LEI 
TRIBUTARIA 

Racionalmente, a autoridade institucional (o Estado), ór-
gão possuidor do poder-dominação legítima de Tributar, não 
poderá instituir ou aumentar tributos sem que a lei o estabele-
ça3. CF, art 150. I “Exigir ou aumentar tributos sem lei que os 

3   Pode-se falar aqui na reserva da lei compreendida também como reserva absoluta da lei formal, visto que no plano da distribuição da competência tributária fala-se em 
reserva absoluta nos casos de competência privativa, podendo-se se falar também na reserva absoluta de lei em sentido formal. É louvável lembrar também no subprincípio 
da reserva da legalidade se sintetiza no artigo 150, I da Constituição Federal: Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Observa-se que a linguagem constitucional emprega como sinônimos os termos: decretar, instituir e exigir. Entretanto, 
convém examinar que a proibição de exigir ou aumentar tributos é ampla e abrange de acordo com o artigo 97 do CTN: Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

4  princípio da legalidade. Com previsão constitucional (art. 5º, II), o princípio da legalidade não é exclusivo do direito tributário, porém no âmbito dos tributos deve-se 
observar a legalidade estrita. De fato, ainda sob a doutrina de Carrazza, que defende que: “O princípio da legalidade é uma das mais importantes colunas sobre as quais se 
assenta o edifício do Direito Tributário. A raiz de todo ato administrativo tributário deve encontrar-se numa norma legal, nos termos expressos do art. 5º, II, da Constituição da 
República. (...) O princípio da legalidade teve sua intensidade reforçada, no campo tributário, pelo art. 150, I, da CF. Graças a este dispositivo, a lei – e só ela – deve definir, 
de forma absolutamente minuciosa, os tipos tributários. Sem esta precisa tipificação de nada valem regulamentos, portarias, atos administrativos e outros atos normativos 
infralegais: por si só, não têm propriedade de criar ônus ou gravames para os contribuintes. (...) Em síntese, tudo o que é importante em matéria tributária deve passar 
necessariamente pela lei da pessoa política competente. (...) Nunca devemos perder de vista que a estrita legalidade é o principal instrumento de revelação e garantia da 
justiça fiscal – além, é claro, de estar profundamente relacionada com a segurança jurídica dos cidadãos. (...) Contendo a lei tributária todos os elementos que vão permitir 
a identificação do fato imponível, fica vedado o emprego da analogia (pelo Poder Judiciário) e da discricionariedade (pela Administração Pública).”
5 A supremacia da Constituição diz respeito ao nível mais elevado do direito positivo, neste caso a Constituição é o parâmetro ou melhor a lei fundamental do Estado, rainha 
de todas as leis e dos atos normativos, a lei das leis, o fundamento último de validade de toda e qualquer disposição normativa. Enquanto a superlegalidade quer dizer 
adequação da lei à Constituição, visto que a lei deve ser compatível com a Constituição. Quanto à reserva absoluta da lei formal, fala-se em reserva absoluta nos casos de 
competência privativa, cabendo cogitar-se de uma reserva relativa quando a possibilidade de co-participação de entes públicos no pode impositivo.
6  princípio da igualdade e o princípio da capacidade contributiva. CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 19ª edição. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 70. (grifo original).A Constituição Federal vigente traz expressamente em seu bojo a obrigatoriedade da igualdade ser aplicada em todo o ordenamento jurídico 
brasileiro, razão pela qual o Direito Tributário não poderia se eximir. Defende Carrazza que: “A lei tributária deve ser igual para todos e a todos deve ser aplicada com 
igualdade. Melhor expondo, quem está na mesma situação jurídica deve receber o mesmo tratamento tributário. Será inconstitucional – por burla ao princípio republicano 
e ao da isonomia – a lei tributária que selecione pessoas, para submetê-las a regras peculiares, que não alcançam outras, ocupantes de idênticas posições jurídicas. (...) 
Tais idéias valem, também, para as isenções tributárias: é vedado às pessoas políticas concedê-las levando em conta, arbitrariamente, a profissão, o sexo, o credo religioso, 

estabeleça”, consonante com o artigo 5º II também da Norma 
fundamental.

Nessa perspectiva, é louvável e salutar observar os ensina-
mentos de Carraza (1986, p. 93)4.

No passado, a tributação era realizada de modo ti-
rânico: o monarca criava os tributos e os súditos de-
viam suportá-los. Mesmo mais tarde, com o fim do 
feudalismo, quando ela passou a depender da apro-
vação dos conselhos do reino ou das assembléias 
populares, os súditos não ficaram totalmente ampa-
rados contra o árbitro. Foi só com o surgimento dos 
modernos estados de direito – [...] que começaram a 
ser garantidos de modo mais efetivo os direitos dos 
contribuintes. A partir daí, o poder de tributar pas-
sou a sofrer uma série de limitações, dentre as quais 
destacamos a que exige seu exercício por meio da lei. 
O Estado-de-direito assegura a império da lei como 
expressão da vontade popular. 

Compreende-se que o Estado democrático de direito é 
construído a partir da vontade soberana do povo, através de 
uma Assembleia Nacional Constituinte, que tornou legítima 
e legal a tributação no Brasil, visto que o Estado de direito 
unicamente admite o governo das leis e não o governo dos 
homens, evoluindo, assim, para o Estado democrático de di-
reito, em que o cidadão é obrigado a cobrar tributo dentro do 
princípio da legalidade, que é uma das arquitraves mestras do 

direito tributário.
Desse modo, a legalidade tributária contém alguns sub-

princípios constitucionais como: o princípio da supremacia da 
constituição, o princípio da reserva da lei, o princípio do pri-
mado da lei5. 

3.2  PRINCÍPIO DA ISONOMIA OU 
IGUALDADE TRIBUTÁRIA

Segundo a sistematização legal racional do Artigo 5º da 
Constituição Federal, pelo qual todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, esse princípio foi revigo-
rado no Artigo 150 II, que veda expressamente ao sujeito ativo 
“instituir tratamento desigual entre contribuintes que se en-
contrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção 
em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos”.6

Este dispositivo tem como objetivo acabar as diferenças de 
tratamento tributário que existiam em beneficio de militares, 
magistrados e parlamentares (que eram tratados como resquí-
cios de costas ou estamentos do artigo regime com privilégios).

Entretanto, não veda a possibilidade de se conceder incen-
tivos fiscais (art. 151 I – in fine) – os quais devem ser sempre 
instituídos com a utilização de dinheiro dos contribuintes (art. 
150, I e II).

Dando continuidade à discussão sobre o supracitado prin-
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as convicções políticas etc. dos contribuintes. São os princípios republicano e da igualdade que, conjugados, proscrevem tais práticas.” Zilveti tem o entendimento de que 
“o argumento fundamental para aplicar o princípio da igualdade na tributação é o respeito à igualdade individual e a proteção do indivíduo e sua família da tributação 
excessiva” e que, “na tributação, a igualdade se revela na capacidade contributiva”. Discorrendo sobre a capacidade contributiva, Carrazza expõe que Constituição alude à 
capacidade objetiva, posto que somente considera as manifestações objetivas de riqueza e não as condições econômicas reais de cada contribuinte Diversamente,  Zilvete 
defende que “capacidade econômica e contributiva são a mesma coisa” , pois, para ele, “a capacidade contributiva é o princípio segundo o qual cada cidadão deve contribuir 
para as despesas públicas na exata proporção de sua capacidade econômica”. No âmbito deste trabalho, numa reflexão sob o princípio da igualdade e da capacidade 
contributiva, resta a pergunta de porquê alguns Municípios concedem sem qualquer justificativa plausível determinadas isenções? Qual real interesse haveria? Interesse 
público subordinado ao privado? Cada caso concreto merecerá reflexão a fim de que sejam encontradas respostas aceitáveis.

cípio, pode-se dizer que o princípio da igualdade tributária vem 
proteger o cidadão frente à irracionalidade de governos que de-
sejam criar tributos de forma ilegal. Cabe, aqui, considerar que 
existem, na história da humanidade, elites e blocos históricos 
que, quando chegam ao poder, contaminam-se e são capazes 
de desrespeitar o processo legal da tributação, pensando e 
agindo de modo contaminado quanto à criação de tributos.

De acordo com Jose Afonso da silva, a norma do artigo 150, 
II “se refere a qual tributo, mas é mais expressivamente dirigida 
aos impostos pessoais, ao de renda, em relação a este, contu-
do, há que se levar em conta a regra da progressividade, agora 
constitucionalizada no art. 153, § 2, I.” (SILVA, 2003, p.691).

O princípio da igualdade tributária é o próprio cuidado em 
sentido jurídico, é o cuidar do direito, desvelando e fazendo com 
que seja objetivada a paridade de posição, excluindo qualquer 
privilégio de classe, escamento, casta, religião, raça, de modo 
que os contribuintes que se encontram em situação idêntica 
sejam submetidos a um idêntico regime fiscal, que coincide 
com a generalidade da imposição e que, para efetivação da 
justiça fiscal, associa-se à situação de igualdade econômica, 
fundamental no principio da capacidade contributiva. 

Retornando à história (as lutas de classes), é possível di-
zer que essas demonstraram que a carga tributária sempre foi 
perversa e asfixiante para o povo, resultando, assim, dessa 
situação, as grandes revoluções e movimentos separatistas. 
Visto que era a desigualdade tributária justificada, no elemen-
to superestrutural, como o motor primeiro para a realização 
das grandes revoluções: Francesa, Inglesa, Russa, e os movi-
mentos separatistas objetivados no Brasil no Período colonial.

Conforme Torres (2005, p. 143), “a igualdade como prin-
cípio se positiva nas grandes constituições da modernidade 
[...] A aceitação da igualdade como valor é essencial ao Estado 
democrático de Direito.”

 
3.3  PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE DA 
TRIBUTAÇÃO

De acordo com o Artigo da CF 151, I e Artigo 152, é vedado 
à União instituir tributo que não seja uniforme em todo territó-
rio nacional ou implique distinção ou preferência em relação a 

qualquer Estado ou Município em prejuízo de outro.
Esse princípio se aplica aos tributos federais em geral e ao 

imposto sobre produtos industrializados em particular, dentro 
das razões do Estado democrático de direito e do federalismo.

Para Silva (2001, p.694), este princípio “... encerra um sen-
tido especial de política fiscal federalista. Não fosse assim, 
poderia ser que a União estabelecesse distinção ou preferência 
entre produtos vindos de uns estados ou municípios em detri-
mento de outros”.

O princípio da uniformidade da tributação federal merece, 
aqui, uma crítica, devido ao Brasil, historicamente, conviver 
com desigualdades geoeconômicas, socioeconômicas bem 
marcantes, por isso, essa uniformidade pode ser insusten-
tável frente às diferenças entre regiões, sabendo-se que tal 
uniformidade não pode ser aplicada ao caso das regiões sul e 
sudeste, não podendo ser tratadas de modo igual ao nordes-
te, que é vítima de políticas públicas precárias, de alto índice 
de analfabetismo, secas e misérias que se alongam através 
dos séculos.

Silva (2001, p.695) refere que “o tratamento uniforme de 
situações disformes contribui ainda mais para deformação 
existente e para agravar as desigualdades regionais”. Para 
não dizer que ficou na omissão, o dispositivo constitucional em 
causa acolhe os incentivos destinados a promover o equilíbrio 
do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regi-
ões do país.

3.4 PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI

De acordo com Torres (2005, p. 554),

a anterioridade protege o cidadão contra a eficácia 
imediata das leis que instituem ou majorem os tribu-
tos ou revoguem ou reduzam isenções fiscais, como 
proclama o Art. 104 do CTN. Neste último caso esta-
riam abrangidas inclusive as revogações das isen-
ções do ICMS, eis que o CTN se referiu aos impostos 
sobre o patrimônio e as renda porque só eles estavam 
ao abrigo do princípio da anterioridade na Emenda 
18, de 1965, sob cuja égide foi promulgado; a partir 
da CF de 1967, o princípio constitucional se dilargou 
e por isso abrange também os impostos sobre a cir-

culação, embora assim não pense o STF7  

 “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao con-
tribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios [...] cobrar tributos [...] no mesmo exercício 
financeiro em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou 
os aumentou...” (MORAIS, 2003, art.150,III, b).

Esse princípio ficou conhecido como da “anualidade”, em-
bora impropriamente, pois não se confunde com o que consa-
gra a anterioridade.

Pela anualidade, nenhum tributo pode ser cobrado, em 
cada exercício, sem que esteja prevista a sua cobrança no res-
pectivo orçamento.

Constituem exceções a esse princípio aquelas previstas no 
§1º do art. 150 e §1º do art. 153, da norma fundamental, nos li-
mites fixados em lei, atingindo os impostos sobre a importação 
e a exportação, produtos industrializados e sobre operações 
de crédito, câmbio e seguros ou relativos a títulos e valores 
mobiliários.

A norma é valida, também, para os impostos extraordiná-
rios de guerra (art. 154, II) e empréstimos compulsórios insti-
tuídos para atender despesas não previstas com guerra exter-
na ou calamidade pública (MORAIS, 2003, art. 148, I).

3.5 PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE 
DO IPI E DO ICMS 

Pelo qual se compensaria o que for devido em cada opera-
ção com o montante cobrado na operação anterior no que diga 
respeito à cobrança desses tributos (MORAIS, 2003, art. 153 
§3, II e 155, §2º, I).

3.6 PRINCÍPIO DA LIVRE CIRCULAÇÃO 
DE PESSOAS E BENS OU PRINCIPIO DA 
LIBERDADE DE TRÁFEGO

Conforme esse princípio, garante-se a proibição de se limi-
tar o tráfego de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos 
interestaduais ou intermunicipais (MORAIS, 2003, art. 150 V).

Devemos observar que é ressalvada a cobrança de pedágio 
pela utilização de vias conservadas pelo poder público, desse 
modo, é legitima a cobrança do pedágio. .     

3.7 PRINCÍPIO DA PERSONALIZAÇAO 
DOS IMPOSTOS E DA CAPACIDADE 
CONTRIBUTIVA (ART. 145, Nº §1º)

Conforme este princípio expressamente consignado na 
Constituição, sempre que possível os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica 
do contribuinte, sendo racionalmente facultado à administra-
ção tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e, nos 
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte.

De acordo com José Afonso da Silva (2010, 712), 

o princípio da capacidade contributiva, segundo o qual 
o ônus tributário deve se distribuído na medida capa-
cidade econômica dos contribuintes, implica: (a) uma 
base impositiva que seja capaz de medir a capacidade 
para suportar o encargo; (b) alíquotas que igualem 
verdadeiramente esses ônus[...]a doutrina fixou alguns 
critérios para isso, como o de sacrifício igual, o de sa-
crifício proporcional, o de menor sacrifício e o de não 
altere a desigualdade das rendas, pela tributação.

Contudo, o princípio possui um significado, na medida em 
que reescritura o princípio ou preceito da igualdade de posi-
ções dos cidadãos diante do dever legal tributário de prover as 
necessidades da coletividade, implicando, assim, na distribui-
ção equânime dos ônus tributários. 

Mendes, Coelho e Branco (2008, p. 1348), ainda sobre o 
princípio da capacidade contributiva, referenciam que

 intimamente ligado à garantia constitucional de que não 
se instituirão tributos com efeito de confisco, o princípio 
da capacidade contributiva adverte o legislador de que 
sempre que possível os impostos deverão ser graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte[...]

Nessa perspectiva, a Norma Fundamental brasileira con-
tém itens equalizadores, como o que permite instituir impos-
tos sobre; o que estabelece que o imposto de renda, além dos 
critérios da generalidade e da universalidade, será informado, 
também, pelo princípio da progressividade; e, afinal, a que diz 
que o IPTU também poderá ser progressivo, em virtude do valor 
do imóvel.

3.8  PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS NA PRÓPRIA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

São racionalmente extensivos em sua aplicação no campo 
do Direito Tributário:

7  Súmula da jurisprudência predominante do STF – verbete 615: “o princípio constitucional da anualidade não se aplica à revogação da isenção do ICMS “(§ 29 do art. 153 da CF.)
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a) O Princípio da não prisão civil por motivo de dívida (CF, art.  
 5°, LXVII).
b) O Princípio do Livre Exercício de qualquer trabalho, ofício  
 ou profissão (CF, art. 5º XIII).
c) A garantia legal da expedição de certidões, requerimentos  
 às repartições administrativas para defesa de direitos e  
 esclarecimentos de situações (CF, art. 5º, XXXIV, b).
d) Princípio do direito à proteção jurisdicional “a lei não excluirá  
 da apreciação ao poder judiciário lesão ou ameaça de direito”  
 (CF, art. 5°, XXXV), princípio da equidade e outros.

3.9 PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE CONFISCO

Nesse caso, a lei constitucional veda à autoridade insti-
tuinte (pode público) impor ao sujeito passivo uma tributação 
tal que, por excessivamente onerosa, seja sentida como pena-
lidade (Artigo 150, inciso IV).

3.10 PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA 
LEI TRIBUTÁRIA OU DA PRÉVIA DEFINIÇAO 
LEGAL DO FATO GERADOR

De acordo com esse princípio, a União, os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios estão proibidos, constitucionalmen-
te, de cobrar tributos sobre fatos geradores ocorridos antes do 
início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado 
(Att. 150, III, a).

3.11 O PRINCÍPIO DA DESTINAÇÃO 
PÚBLICA DOS TRIBUTOS 

Esse princípio foi mencionado por Baleeiro como principio 
implícito, com a observação de que não existe tributo priva-
do, pois só para o Estado é que se tributa; em sendo assim, 
nenhum particular poderá exercer o poder de tributar. Só o Es-
tado, (Estado Democrático de Direito) e mais ninguém, detém 
múnus de impor exações, afinal não existe tributo privado. Tal 
compreensão decorre do artigo 145 da Lei Maior, que escritura 
serem os entes federativos que têm o condão de instituírem 
tributos e não as pessoas físicas. .

3.12 PRINCÍPIO FEDERATIVO

Destarte, estamos diante de uma tipologia de Estado com-
posto, ou seja, que o modo de exercício do poder político, em 

função do território, será repartido, gerando uma multiplicida-
de de organizações governamentais (SILVA, 2001, p. 103-103). 

No caso brasileiro, a construção federativa é assegurada 
desde 1889, tendo sido mantida com a Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil de 1988, conforme observado no art. 
1º, 18 e considerada imutável sob a ordem constitucional vi-
gente pelo art. 60, §4º, I (princípio da indissociabilidade), sen-
do composta pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
e pelos Municípios.8  Uma parte da autonomia federativa dos 
Municípios é que origina nosso estudo, porém, essa autonomia 
deve ser observada sob um conjunto de princípios.

3.13 PRINCÍPIO REPUBLICANO

Escriturado no texto da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988, em seu art. 1º, a forma republicana 
de governo está entre os princípios constitucionais desde a 
Constituição brasileira de 1891. Tendo Silva (2001, p. 202-203) 
ensinado que: 

Ruy Barbosa já dizia que o que discrimina a forma 
republicana não é apenas a coexistência dos três po-
deres, indispensáveis em todos os governos constitu-
cionais, mas, sim, a condição de que, sobre existirem 
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, os dois 
primeiros derivem, realmente, de eleições populares.

Depreende-se, assim, que, para uma forma de governo ser 
verdadeiramente considerada República, o Legislativo e o Exe-
cutivo deverão ser expressões das eleições populares.

3.14 PRINCÍPIO DA DIVISÃO DOS PODERES

O Art. 2º da Constituição em vigor assegurou independên-
cia e harmonia entre o Legislativo, Executivo e o Judiciário, em 
que cada Poder será expressão das funções (legislativa, execu-
tiva e jurisdicional) e indicará os respectivos órgãos, conforme 
a própria Constituição delineou no título reservado à “organi-
zação dos poderes”. (MORAIS, 2003, art. 2º). 

Para Silva (2010, p.109), 

A divisão de poderes fundamenta-se, pois, em dois 
elementos: (a) especialização funcional, significan-
do que cada órgão é especializado no exercício de 
uma função; assim, as assembleias (congressos, 
câmaras, parlamento) se atribui a função legislati-

8  J. A. da Silva considera um equívoco a inclusão dos Municípios como componente da federação, afirmando adiante que, apesar do equívoco, o Município será componente da 
federação, mas não entidade federativa.  In Curso de Direito Constitucional Positivo. 19º. ed., São Paulo: Malheiros, 2001. p. 105.

va; ao Executivo, a função executiva; ao Judiciário, 
a função jurisdicional; (b) independência orgânica, 
significando que além da especialização funcional, 
é necessário que cada órgão seja efetivamente in-
dependente dos outros, o que postula ausência de 
meios de subordinação. Trata-se, pois, como se vê, 
de uma forma de organização jurídica das manifes-
tações do poder. 

Destarte, o princípio da separação dos poderes é sugerido 
nas escrituras de Aristóteles, nas escrituras de John Locke, 
na defesa do Estado Liberal, e em Rousseau, em defesa do 
Estado Democrático, vindo a ser redefinido e divulgado pelo 
barão de Montesquieu e sendo objetivado nas constituições 
das ex-colônias inglesas da América e ancorado, em definitivo, 
tanto na Constituição dos Estados Unidos da América, como 
na Constituição do Império brasileiro. 

É importante ressalvar que essa divisão admite certos 
tipos de interferências, que são expostos e delimitados pela 
Constituição. Nesse diapasão, Silva (2010, p.110) aduz que:

A harmonia entre os poderes verifica-se primeiramen-
te pelas normas de cortesia no trato recíproco e no 
respeito às prerrogativas e faculdades a que mutua-
mente todos têm direito. De outro lado, cabe assinalar 
que nem a divisão de funções entre os órgãos do poder 
nem sua independência são absolutas. Há interferên-
cias, que visam ao estabelecimento de um sistema de 
freios e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário 
à realização do bem da coletividade e indispensável 
para evitar o desmando de um em detrimento do outro 
e especialmente dos governados (silva, 2001, p. 114).

Visto isso, fazemos a observação de que esse princípio será 
de suma importância quando tratarmos do assunto relativo à 
prestação de contas do Executivo municipal perante o legislativo 
(controle externo, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
do Estado – TCE ou Tribunal de Contas do Município, onde hou-
ver – art. 31, §1º, CF), principalmente quando um tribunal su-
perior (STF ou STJ) já tenha se manifestado no sentido de que é 
impossível a dedução de materiais sem que seja por intermédio 
de benefício fiscal, cuja concessão deverá obedecer aos critérios 
estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

4 A INcIDÊNcIA E A NãO INcIDÊNcIA

4.1 A INCIDÊNCIA (CONCEITO)

De acordo com Denari (1998, p. 152), “incidência, por-
tanto, – de incidere, cair sobre – deve ser entendida como 
aplicação, exigibilidade do tributo pela realização de um fato 
virtualmente capaz de gerar a obrigação tributária. Assim, na 

saída da mercadoria do estabelecimento comercial, industrial 
ou produtor, haverá incidência do ICMS”.

Ao instituir os tributos, o legislador deve selecionar fatos 
ou coisas da vida econômica, que, aprioristicamente, vem ge-
rar obrigação tributária.

Dar-se o momento da tipificação do fato gerador, previsto 
em lei, e também da demarcação da área de incidência do 
tributo.

Só existe a incidência do tributo, quando, em um momento 
lógico subsequente, decorre o fato ou o acontecimento previsto 
na lei.

A incidência relaciona-se com a competência que a Cons-
tituição dá a certa pessoa política (União – Estado – DF – Mu-
nicípio) para instituir um tributo, em que se verifica um campo 
material e um campo material de incidências.

4.2 NÃO–INCIDÊNCIA

De acordo com Cassone (2003, p. 52), “vezes há em que a 
legislação infraconstitucional (normalmente leis e regulamen-
tos de impostos) dispõe que tal ou qual imposto não incide 
sobre isto ou aquilo”, desse modo, verificamos tratar-se, efeti-
vamente, de hipótese de não-incidência, ou de isenção.

De acordo com Denari (1998, p. 152), “a não incidência, 
portanto, deve ser entendida como inexigibilidade do tributo 
pela ocorrência de fato, sem aptidão para gerar obrigação 
tributária. O contribuinte encontra-se fora do alcance da lei 
tributária”.

Referenciando Cassone (2002, p. 132), existem três situa-
ções que caracterizam a não-incidência:

A primeira se efetiva, quando o fato não se enquadra ao 
campo material que se pretende correlacionar. Exemplos: uma 
pessoa física que recebe certa quantia em dinheiro a título de 
indenização. Tal situação caracteriza a não incidência com re-
lação ao imposto de renda. Uma pessoa física que venda espo-
radicamente um bem móvel, caracterizando a não-incidência 
em relação ao ICMS.

A segunda se objetiva, quando o fato não corresponde ao 
campo territorial próprio (incompetência territorial). Exemplos: 
o Município de Belo Horizonte não tem competência territorial 
para exigir o IPTU em relação a um imóvel situado no Município 
de Ouro Preto. O Estado do Rio de Janeiro não tem competência 
territorial para exigir o ICMS em relação a um fato gerador que 
ocorra no Estado de São Paulo.

A terceira se consolida através da situação de “não-inci-
dência”, assim qualificada pela própria Constituição. É o caso, 
por exemplo, do IPI, que não incidirá sobre produtos indus-
trializados destinados ao exterior (artigo 153, §2º, III). Note-se 
que é hipótese que se situa no campo material e territorial de 
incidência do IPI, mas a Constituição a exclui desse campo 
para que ocorra a não-incidência.
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4.3 IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS

 Conforme Ives Gandra Martins,

na imunidade não nascem  nem obrigação, nem cré-
dito tributário, por absoluta vedação constitucional; 
na não incidência não nascem ambos, por omissão 
legislativa ordinária; na isenção nasce a obrigação, 
mas não nasce o crédito, por vedação imposta pela 
lei complementar e veiculada por lei ordinária; e na 
alíquota zero nascem ambos reduzidos a sua expres-
são nenhuma. (MARTINS, 1992, p. 152) 

As imunidades tributárias, tradicionalmente, são estuda-
das como uma limitação do poder de tributar. Configuram-se 
como técnica legislativa, através da qual o constituinte exclui 
do campo tributável situações sobre as quais ele não deseja 
que incida este ou aquele gravame fiscal, cuja instituição é 
autorizada, em regra, sobre o gênero de situações.

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contri-
buinte, o artigo 150 da Constituição discute a seção relativa 
às limitações do poder de tributar e elenca, juntamente com 
um arrolamento de princípios, as imunidades referidas no seu 
inciso VI.

Em sendo assim, convém analisar que existem, na Cons-
tituição, cinco categorias de imunidades, a saber, dentro da 
visão da Cassone (2002, p. 133-134):
a) Recíproca: que se efetiva entre as pessoas políticas detentoras  
 da competência tributária, em que uma não tributa a outra,  
 em relação aos impostos.

Vejamos que a alínea a, VI, do artigo 150, da CF enuncia o 
princípio constitucional básico no regime federativo, denomi-
nado por “imunidade recíproca”.

[...] Disciplina a chamada imunidade recíproca, que 
exclui a possibilidade de tributação do patrimônio, 
renda e serviços de cada pessoa política (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios) por qualquer 
uma das demais pessoas políticas [...] cada uma de-
las não pode exigir tributo que grave o patrimônio, a 
renda ou serviços das demais [...] a imunidade recí-
proca objetiva a proteção do federalismo.  O que se 
imuniza é o patrimônio, a renda e os serviços dos 
entes da federação, o que não impede a incidência 
de impostos indiretos, como o IPI e o ICMS, mas re-
pele a cobrança de tributos que atinjam o patrimônio 
dos entes políticos [...] (AMARO, 1998, p. 144-150).

b) Objetiva: quando veda a tributação sobre determinado bem  
 (aspecto objetivo). É vedado instituir impostos sobre “templos de  
 qualquer culto”. Imunidade aos livros, jornais, periódicos e  
 ao papel destinado a sua impressão.
 Referenciando Denari (2002, p. 166-167),

de acordo com a alínea b, inciso VI, do art. 150 da 
Carta Constitucional, os templos de qualquer culto 
também gozam de imunidade tributária. Aliomar Ba-
leeiro sustenta que o templo não deve ser apenas a 
igreja, a sinagoga, ou edifício principal, mas também, 
as dependências anexas, como a casa do pároco ou 
pastor, desde que empregados sem fins econômicos.

O texto constitucional faz referência apenas ao templo, isto 
é, a imunidade não é extensiva, consoante pacífico entendi-
mento, aos terrenos, bens ou rendas da cúria ou do templo.

Gozam de imunidade tributária os livros, jornais e perió-
dicos, assim como o papel utilizado na impressão. “O Código 
Tributário, reproduzindo preceito da Constituição de 1946 e da 
Emenda Constitucional nº 18, somente se refere ao papel uti-
lizado na impressão de jornais, periódicos e livros (CF, art. 9º, 
IV, alínea d)”. (DENARI, 2002, p. 167).

A Constituição de 1969 e a atual conferiram maior ampli-
tude à regra imunitória em questão, estendendo-a ao papel 
destinado a sua impressão, por interpretação analógica; o 
preceito é extensivo aos livros eletrônicos e demais produtos 
culturais da informática.
c)  Subjectiva: quando veda que certas pessoas (aspecto  
 subjetivo)  sejam tributadas: intributabilidade de contribuições  
 sociais destinadas à seguridade social das entidades  
 beneficentes de assistência social, que atendam às exigências  
 estabelecidas em lei.

É louvável o que diz Amaro sobre as imunidades. Podem, 
assim, identificar-se imunidades subjetivas (atentas às condi-
ções pessoais do sujeito que se vincula às situações materiais 
que, se aplicam à regra, seriam tributáveis) e imunidades ob-
jetivas (para cuja identificação o relevo está no objeto ou situ-
ação objetiva, que, em razão de alguma especificidade, escapa 
à regra de tributabilidade e se enquadra na exceção que é a 
imunidade) (AMARO, 1998, p. 146).
d) Mista: quando acumula as seguintes condições: é outorgada  
 à pessoa (aspecto subjetivo)  e em relação a determinado  
 bem (aspecto objetivo);  vedada a tributação sobre patrimônio,  
 renda ou serviços (objetividade material) dos partidos políticos,  
 das instituições de educação e de assistência social, e outras  
 entidades (subjetividade).

É interessante notar que o professor Calos Roberto de Mi-
randa Gomes e o Professor Adilson Gurgel, no seu Curso de 
Direito Tributário, vêm chama-las de “imunidades genéricas” 
e refere que está constitucionalmente proibido às entidades 
tributantes instituir impostos sobre:
I – Templos de qualquer culto;
II – Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, de 
entidades sindicais dos trabalhadores, de instituições de edu-
cação e de assistência social sem fins lucrativos;
III – Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

Em sendo assim, as imunidades genéricas, para os su-

pracitados autores, conectam imunidades mista, objetiva e 
subjetiva.

Vale salientar o que diz o §1º do art. 14 do Código Tributário 
Nacional, por remissão do §1º do art. 9º do mesmo Código, 
que pretendem condicionar o gozo da imunidade dos partidos 
políticos, das entidades de educação e de assistência social 
ao cumprimento de suas obrigações como responsáveis pelos 
tributos que lhes caibam reter na fonte, e à prática dos atos 
previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obriga-
ções tributárias por terceiros (por exemplo, informar ao Fisco o 
pagamento de rendimentos a terceiros).
e) Especial:  as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios  
 recebem proteção total da CF/88 (art. 231),  cabendo-lhes  
 o usufruto exclusivo das riquezas do solo (não as do sub 
 solo – ver art. 2, IX), dos rios e dos lagos nelas existentes.

O professor Calos de Miranda Gomes e o professor Adilson 
Gurgel nos falam sobre “imunidades especificas”, em que a 
Constituição Federal especifica alguns casos diretos de imuni-
dade quanto à incidência dos seguintes impostos:
I – Do Imposto Territorial Rural sobre pequenas glebas rurais 
de exploração familiar (art. 153, §4º);
II – Excluir da incidência do imposto previsto no inciso IV ex-
portações de serviços para o exterior.

4.4 ISENÇÃO

A isenção é sempre decorrente de Lei que especifique as con-
dições e requisitos exigidos para sua concessão (CTN, art. 176).

De acordo com Cassone (2002, p. 135), “isenção é a dis-
pensa legal do pagamento de determinado tributo, via de re-
gra, concedida em face do relevante interesse social ou eco-
nômico regional, setorial ou nacional”.

Outras correntes entendem que a isenção é, sempre, hipó-
tese de não-incidência legalmente qualificada.

De acordo com Luciano Amaro em seu livro sobre “Direito 
Tributário Brasileiro”, as isenções podem ser classificadas em 
objetivas (ou reais) e subjetivas (ou pessoais). Elas são obje-
tivas, quando visam beneficiar a coisa; e subjetivas, quando 
visam beneficiar pessoas; e podem ser mistas, quando, cumu-
lativamente, visam a beneficiar determinada pessoa em rela-
ção à determinada coisa.

As isenções são denominadas de regionais, quando atin-
gem apenas uma parte do território da entidade tributante; 
são setoriais as que contemplam determinado setor da ativi-
dade econômica (p. ex.: pesca, florestamento, turismo).

Denari (2002), na sua classificação das isenções, denomi-
na algumas de isenções unilaterais e bilaterais e isenções au-
tônomas e heterônomas. “As isenções unilaterais configuram, 
tipicamente, atos de liberalidade fiscal e são instituídas pelo 
poder público sem exigir contraprestação [...]; as isenções bi-
laterais ou contratuais são outorgadas pelo pode público com 

caráter contraprestacional” (DENARI, 2002, p. 169).
A hipótese mais frequente é a da isenção concedida pelas 

municipalidades, durante certo tempo, às indústrias que se 
instalarem no território municipal.

Dizem-se autônomas as isenções regularmente conce-
didas pelas entes públicas investidos da competência 
para instituir tributo.  Quem tem o poder de tributar 
tem o de isentar.  Isenções heterônomas são as ou-
torgadas por normas mais hierarquizadas, aos entes 
politicamente subordinados (DENARI, 2002, P. 169).

Nessa perspectiva, lendo a Carta Magna, o artigo 151 in-
ciso III diz que:

Art. 151 É vedado à União:
III – Instituir isenções de tributos da competência 
dos Estados, do Direito Federal ou dos Municípios.

4.4.1 Revogação

A isenção concedida a prazo indeterminado pode ser revo-
gada a qualquer tempo (CTN, art. 178), entretanto, a isenção 
concedida a prazo determinado extingue-se pela decorrência 
do tempo nela previsto (CTN, art. 178).

No plano de definição da incidência, a isenção é uma téc-
nica legislativa através da qual, de um universo de situação 
que a legislação poderia tributar, algumas situações são ex-
cepcionadas da regra de incidência, de modo que a efetivação 
concreta dessas situações não importa em realização do fator 
gerador, mas sim de fato isento (portanto não tributável).  A 
revogação da isenção implica passar o fato, antes não tributá-
vel, a ser compreendido pela norma de incidência.

Certas isenções são reconhecidas pela lei com o objetivo 
de estimular a execução de empreendimentos ou atividades de 
interesse público e, geralmente, essas isenções costumam ter 
determinado prazo de duração.

Devemos entender ainda que

Assim, ainda que a lei defina isenção condicionada e 
garanta sua aplicação por certo período de tempo, a 
norma legal pode ser revogada.  Essa revogação, po-
rém não tem o efeito de cassar a isenção de quem já 
cumpriu a condição e possui, por isso, direito à isen-
ção pelo prazo que a lei definia (AMARO, 1998, p. 271).

4.4.2 Anistia

O Código Tributário Nacional pôs a anistia no título relativo 
ao “crédito tributário”, no capítulo atinente à exclusão do cré-
dito tributário, ao lado da isenção (art. 175).

A anistia: enquanto a isenção tem por objeto o tributo, a 
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anistia refere-se à multa, a teor do disposto no CTN:
Art. 180. A anistia abrange, exclusivamente, as infrações 

cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não 
se aplicando:

I – Aos atos qualificados em lei como crimes ou contra-
venções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam pra-
ticados com fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por 
terceiro em benefício daquele;

II – Salvo disposição em contrário, as infrações resultantes 
de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.

Os artigos 181 e 182 do CTN tratam da concessão de anistia 
de caráter geral ou individual – nessa última hipótese, conce-
dida caso a caso por despacho de autoridade administrativa e 
de acordo com os cumprimentos de requisitos previstos em lei.

5 cONcLusãO

Buscamos compreender, com este trabalho, à luz da dialé-
tica compreensiva weberiana, que os princípios constitucionais 

tributários são instrumentos limitadores do poder de tributar. 
Eles assumem importância para o saber e o saber fazer no 
campo constitucional tributário e, para entendê-los, necessá-
rio se faz categorizá-los como núcleos do sistema tributário. 
Trata-se de destacá-los como primeiro motor na busca pelo 
direito e pela justiça, portanto, os princípios são escriturados 
pela razão para exercerem sua função de candelabros nos ca-
minhos do direito. Desse modo, é conveniente examinarmos a 
sua arqueologia e a sua genealogia.

Os princípios são, portanto, uma escritura representacional 
de um povo consciente e inconsciente, no sentido de definir seus 
valores, as formas de pensar, sentir, dizer e falar. São as premis-
sas fundantes de um sistema jurídico e político, que nortearão 
as ações sociais legais racionais,  no sentido de fornecer,  aos 
sujeitos do direito, regras e interpretações, trilhas e resultados 
na consubstanciação da justiça social, da autonomia, do cui-
dado, dos direitos, de modo geral, e das limitações ao poder de 
tributar. Eles servem como instrumentos destinados a combater 
a irracionalidade dos governantes e de possíveis despotismos.
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Resumo
O presente trabalho analisa a principiologia administrativa no processo administrativo disciplinar como norteadora das ações dos gestores 
públicos. Reflete, ainda, sobre o relevante papel da autoridade instauradora do referido processo e dos limites com os quais a autoridade 
processante, através da comissão regular, trata a investigação disciplinar. Assevera-se a importância da segurança jurídica no trato 
da coisa pública, especialmente no seu poder de polícia, e a boa-fé no entendimento dos procedimentos administrativos. Aglutina-se o 
relevo do devido processo legal, no trato da instauração do feito administrativo, e o rigor da autoridade processante nos limites de sua 
discricionariedade, tolhidos pela vinculação das leis do processo administrativo (Lei no. 9.784/99), pelo Regime Jurídico Único do Servidor 
Federal (Lei no.8.112/90) e pela Lei de Improbidade(Lei no. 8.429/92). 

palavras-chave: Princípios. Processo Administrativo Disciplinar. Autoridade processante. Segurança jurídica.

Abstract
This paper examines the administrative principles, the administrative disciplinary proceedings, such as guiding the actions of public 
managers. It also reflects on the role of relevant authorities established the limits of this process and with which the prosecuting authority, 
through the regular committee, dealing with the disciplinary investigation. Asserts the importance of legal certainty in dealing with public 
affairs, particularly in its police power, and good faith in the understanding of administrative procedures. Binds to the relief of due process in 
dealing with the introduction of the done administrative and rigor of the prosecuting authority within the limits of his discretion, constrained 
by the linkage of the administrative procedure law (Law no. 9.784/99), the Legal Regime Single Server Federal (Law no.8.112/90) and 
Misconduct Act (Law no. 8.429/92).

Keywords: Principles. Administrative disciplinary proceedings. Prosecuting authority. legal certainty
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1 INTRODuÇÂO

No estudo da seara administrativa, são regulares as dis-
cordâncias entre as propostas, programas de ação e proce-
dimentos propugnados pelos gestores públicos de plantão e 
as práticas cotidianas dos servidores, que nem sempre se 
adequam à ideologia estatal reinante em determinado período.

Os choques de condutas e de idéias podem levar a relevo a 
idealização da improbidade ou a desídia no trato da coisa pú-
blica. O que fatalmente ocasionaria crime de responsabilidade 
aos gestores públicos e a referida improbidade aos servidores. 
Para aferir-se esta improbidade, ou conduta lesiva outra, no 
decorrer da atividade funcional, surte importância o processo 
administrativo disciplinar.

Nas diretrizes que a administração toma, levantam-se 
os olhos para o ideário de condutas demonstrado através de 
seus princípios maiores, por vezes positivados, na própria 
Constituição Federal, ou diplomas infraconstitucionais ou não 
positivados, mas encarados como referenciais informativos e 
indicativos de resultados.

A preocupação deste trabalho deu-se no enfoque dessa 
princiopologia orientadora ao processo administrativo disci-
plinar. Importa levantar os agentes do conflito, sua apuração 
através da comissão processante e os critérios de sua aferi-
ção. Logo, permeiam-se os entraves ou barreiras, na atuação 
da autoridade administrativa, na constituição do processo 
administrativo disciplinar e o rigor como a autoridade proces-
sante atua1. 

2 DO PROcEssO ADMINIsTRATIvO 
DIscIPLINAR 

No estudo Processo Administrativo Disciplinar, busca-se, ini-
cialmente, na sua conceituação, delimitar sua abrangência (do 
Processo Administrativo em si) nos diversos tipos de processo 
constituídos no ordenamento jurídico nacional, tais como o civil, 
o penal, o trabalhista, do qual remonta dessa institucionalização 
o Processo Administrativo Disciplinar, que é espécie do gênero 
Processo Administrativo. Desse modo, também é lição do profes-
sor José Armando da Costa (2005, p. 34) a respeito: 

Cortando delongas e maiores preocupações doutrinárias, 
podemos assentar que processo administrativo é a su-

cessão formal de atos que são realizados, por determina-
ção legal ou em atendimento a princípios sacramentados 
pela ciência jurídica, com vistas a dar sustentação à edi-
ção do ato administrativo. Se esses atos são dinamizados 
tendo em mente concretizar a imposição de pena discipli-
nar, estaremos, então, diante do processo administrativo 
disciplinar. 

E, em seguida, o mesmo autor leciona que podemos de-
duzir que a relação que existe entre processo administrativo e 
processo disciplinar é a mesma que se verificar entre gênero 
e espécie: aquele é o gênero e este é a espécie. Então conclui: 
"donde, pois, poder-se dizer que todo processo disciplinar é 
processo administrativo, sendo, porém, inexato o reverso, uma 
vez que nem todo processo administrativo é processo discipli-
nar." (COSTA, 2005, p.34). 

O processo administrativo, inevitavelmente, encontra seu 
regime jurídico no Direito Administrativo, que se denota, no 
estudo do Direito, como ramo do direito público. Desse modo, 
Paulino Jacques (1978, p. 47), em seu curso de Introdução ao 
Estudo do Direito, define o Direito Administrativo como: 

O ramo do Direito Público que estuda os princípios 
e normas que regem a administração, os serviços 
públicos e sua prestação e desenvolvimento. As inú-
meras leis orgânicas dos diferentes tipos de admi-
nistração e serviços pú-blicos e os respectivos regu-
lamentos plasmam os princípios e normas do Direito 
Administrativo, constituindo o que se pode denomi-
nar direito administrativo objetivo. Até hoje, não foi 
possível codificar esse ramo do Direito Público, dada 
a mutabilidade e vastidão de sua normatividade, 
sempre atenta às novas exigências da administração 
e dos serviços públicos. 

Remonta-se, de todo modo, que o processo administrati-
vo é uma garantia Constitucional instrumentalizada pela Lei 
9.784/991, na administração pública federal. Entretanto, exis-
tem outros regramentos que regulamentam as administrações 
Estaduais2 e Municipais, inclusive com relação ao regime ju-
rídico único dos servidores públicos, embora muitas dessas 
normas Estaduais e Municipais tragam basicamente. em seu 
conteúdo, o que foi regulamentado pela Lei Federal. 

Mas, afinal, o que é processo administrativo? De Acordo 
com José Armando da Costa (2005, p. 35), o processo disci-

1  A Lei 9.784/99 relata em seu Art. 1o : Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em 
especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.   Retirado do sítio:http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L9784.htm
2  A Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, por exemplo, sob o prisma administrativo, além do Regime jurídico único dos servidores do Estado e das autarquias e fundações 
públicas estaduais - Lei Complementar estadual n.º 122, de 30 de junho de 1994. Ordenação do processo administrativo disciplinar na problemática administrativa. Lei Orgânica 
do Tribunal de Contas do RN - Lei Complementar n.º 121/94. Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado - Lei Complementar nº 240/02.

plinar se define como uma série de atos procedimentais que, 
formalizados, seguem certos rituais traçados pelas normas e 
outras fontes do Direito. Esses atos se propõem a apurar a ver-
dade real dos fatos, a fim de fornecer base à legítima decisão 
disciplinar, que poderá ter aspecto condenatório ou absolutó-
rio. Odete Medauar (2004, p. 362), por sua vez, expressa que 
"em essência, processo administrativo disciplinar é a sucessão 
ordenada de atos, destinados a averiguar a realidade de falta 
cometida por servidor, a ponderar as circunstâncias que nela 
concorreram e aplicar as sanções pertinentes". 

Já segundo Léo da Silva Alves (2004, p. 135), o processo 
administrativo disciplinar origina-se de uma irregularidade pra-
ticada pelo funcionário, que pode ser uma violação de deveres, 
violação de proibições ou outras circunstâncias que a lei espe-
cifica, como prática de crime contra a Administração Pública ou 
ato de improbidade administrativa. O professor José dos San-
tos Carvalho Filho (2002, p. 437) esclarece, por sua vez, que o 
processo disciplinar é o instrumento formal através do qual a 
Administração apura a existência de infrações praticadas por 
seus servidores e, se necessário, aplica as sanções pertinentes. 

Do mesmo modo, o Estatuto Federal dos Servidores, Lei 
Federal 8112/90, no art.148, demonstra sentido semelhante, 
estabelecendo que: "é o instrumento destinado a apurar res-
ponsabilidade de servidor por infração praticada no exercício 
de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições 
do cargo em que se encontre investido" (DINIZ, 2006, p. 520). 

Como se observa, segundo o estatuto, o processo discipli-
nar possui como objetivo apurar responsabilidade de servidor 
por infração praticada, não só no exercício das suas atribui-
ções como também naquelas que tenham relação com as atri-
buições do cargo em que se encontre investido. 

No entendimento de Hely Lopes Meirelles (2004, p. 416), o 
processo disciplinar é o meio de apuração e punição de faltas 
graves dos servidores públicos e demais pessoas sujeitas ao 
regime funcional de certos estabelecimentos da administra-
ção. Acrescenta ainda o mestre, lecionando que tal processo 
se baseia na supremacia especial que o Estatuto exerce sobre 
aqueles que se vinculam a seus serviços ou atividades, de for-
ma definitiva ou transitória, subordinados à sua disciplina. 

Assim, Carlos Schmidt de Barros Júnior (Apud DI PIETRO, 
2003, p. 519) denota três sistemas pelos quais se pode fazer 
a repressão disciplinar: o sistema hierárquico, o sistema de 
jurisdição completa e o sistema misto ou de jurisdicionalização 
moderada. No primeiro, o poder disciplinar é exercido de forma 
exclusiva pelo superior hierárquico, que apura a falta e aplica 
a pena; no segundo, a falta e a pena são determinadas em 
lei e a decisão cabe a um órgão de jurisdição, esse sistema 
não é adotado no Brasil; e finalmente, no que restou, a pena 
é aplicada pelo superior hierárquico, mantendo certo grau de 
discricionariedade na verificação dos fatos e na escolha da 
pena aplicável. 

Na percepção de Di Pietro (2003, p. 520), o processo dis-
ciplinar é compreendido como um meio de apuração de ilícitos 
administrativos através de meios sumários, que englobam a 
sindicância e a verdade sabida. 

Logo, analisando todos os conceitos diferidos anteriormen-
te, que esclarecem, em definições de diferentes matizes, o 
tema em pauta, conclui-se que o conceito de processo discipli-
nar visa a apurar as infrações cometidas pelo servidor público, 
quando em exercício das suas atribuições legais, aplicando as 
sanções, quando cabíveis. Todavia, é importante ressaltar que 
o objetivo central não se resume só a apurar e a aplicar san-
ções, mas sim, proporcionar a ampla defesa e o contraditório 
com o objetivo da verdade real. 

No que concerne à finalidade do processo administrativo 
disciplinar, consiste apurar ação ou omissão de servidor surgi-
da na administração pública, desde que seja punível discipli-
narmente, ou seja, que venha a transgredir dispositivos de leis 
regulamentares dos serviços gerais. Desse modo, a referida 
apuração disciplinar não só salvaguarda os interesses públi-
cos, mas, também, evita, dentro das circunstâncias processu-
ais, a prática de atos discricionários, pelas autoridades, contra 
os agentes estatais. 

Sendo assim, percebe-se que, no processo disciplinar, não 
deverá haver desvio de finalidade, deve este buscar múltiplo 
objetivo: a garantia do servidor acusado contra decisões injus-
tas, o oferecimento ao serviço público de um estado de segu-
rança e legalidade, além de assegurar ao cidadão contribuinte 
a oferta de serviço de qualidade. 

Observa-se, então, que o que transtorna os servidores são 
as punições descabidas, as quais retiram das repartições pú-
blicas as condições propícias ao desenvolvimento normal das 
tarefas próprias ao órgão e, mais ainda, proporcionam a des-
crença na justiça disciplinar. Em um espaço que impera a ar-
bitrariedade, ou seja, em que se pune sem razões justificáveis, 
sem apuro normativo, não pode haver a desenvoltura normal 
das atividades públicas. 

Na pertinência de José dos Santos Carvalho Filho (apud 
COSTA, 2002, p. 19), o objeto do processo disciplinar é a ave-
riguação da existência de alguma infração funcional por parte 
dos servidores públicos, não importando qual o nível de gra-
vidade. Isso foi claramente estampado por ele, para quem o 
processo disciplinar serve tanto para as faltas graves como 
para as leves, pois é através da apuração que se chegará à 
conclusão sobre a maior ou menor gravidade da falta. 

Sendo assim, a averiguação de faltas funcionais é uma 
regular obrigação da Administração. Não ocorre discricionarie-
dade nessa atuação, quando existe a observância obrigatória 
da vinculação normativa através da legalidade. Sendo claro, 
todavia, que, se for revestida de irregularidade ou ilegalidade, 
não há como aplicá-la. 

Observa-se, então, que a apuração é o objeto essencial do 
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processo disciplinar. Entretanto, o resultado pode levar a duas 
condutas: a aplicação da(s) punição(ões) ao servidor que tiver 
cometido a falta funcional e o arquivamento do feito, no caso 
de ficar demonstrada a ausência da infração. 

2.1 SUJEITOS 

Quando se trata dos sujeitos do processo disciplinar, José 
Armando da Costa (2002) verifica que, diferentemente do pro-
cesso judicial, tanto civil quanto penal, em que há a presença de 
três elementos: autor, réu e juiz, no processo disciplinar, como 
em todo o gênero do processo administrativo, há a participação 
de apenas dois elementos: a Administração Pública, que possui 
as atribuições de parte interessada e de juiz; e o servidor impu-
tado, que se defende das acusações que lhe são feitas. 

Percebe-se, logo, que a parte ativa no processo disciplinar 
é sempre o Poder Público, enquanto o sujeito passivo será um 
funcionário. Desse modo, este pode ser um servidor (estatutá-
rio), empregado público (regido pela CLT, mas contratado pela 
Administração Pública ou por entidade a ela vinculada), agente 
político ou profissional (regulado por um conselho)3. 

Essa bipolarização, existente no processo administrativo 
disciplinar, como se pode observar na lição do professor José Ar-
mando da Costa (2002), divide-se em duas partes extremamen-
te desiguais, em que, de um lado, destaca-se a superioridade da 
administração pública, com potencial bastante para destruir ou 
desagregar a capacidade de resistência do servidor acusado; e, 
do outro, a parte mais frágil dessa relação. 

Desejando reduzir as desvantagens dessa disputa desigual, 
o processo disciplinar contemporâneo tem consagrado princípios 
e normas que tendem a fortalecer, cada vez mais, o direito de 
defesa da parte mais frágil, que é o funcionário acusado. 

O Princípio da Ampla Defesa, insculpido na Carta Política 
de 1988, deve funcionar como norteador de orientação de dis-
paridade processual. Coopera, de forma por demais eficiente, 
na descoberta da verdade dos fatos, sendo, consequentemen-
te, bastante válido para a repreensão disciplinar. 

Verifica-se que as comissões de inquéritos, quando pre-
tendem se desviar de sua jurídica finalidade, procuram logo 
reduzir a dimensão do direito de defesa dos investigados. 

2.2 COMISSÃO PROCESSANTE 

No cômputo legislativo nacional, precisamente no art. 149 
da Lei 8.112/904, o processo administrativo disciplinar desen-
volve-se perante uma comissão, denominada de comissão pro-
cessante ou comissão disciplinar, composta de três servidores, 
os quais são nomeados pela autoridade, mediante designação 
de portaria, que houver determinado a instauração do pro-
cesso administrativo disciplinar. Dentre um destes servidores 
designados, no próprio ato, será indicado um membro para 
presidir os trabalhos. O presidente, por sua vez, indicará um 
funcionário para exercer a função de secretário que ordenará 
os trabalhos da atividade processante. 

Mister é, ainda, de destacar a escolha dos membros da 
comissão processante pela autoridade instauradora, a qual 
deverá recair em agente que possua qualidades pessoais, 
morais e intelectuais, bem assim atentar para que se evite a 
designação de tipos que, por algum motivo, possam contami-
nar de suspeição os atos praticados pela comissão disciplinar. 

Cabível é, ainda, a observação da autoridade instauradora 
quanto à instrução, como membros da comissão, de servidores 
efetivos que possuam algum conhecimento da seara jurídica. 
Excluindo os membros interinos ou extranumerários, a fim de 
remontarem eventuais anulações judiciais dos atos praticados.

Além disso, os agentes escolhidos hão de fazer parte, obri-
gatoriamente, da categoria funcional igual ou superior à do 
servidor investigado. 

Há situações em que o servidor indicado para a comissão 
não pode participar dos atos instrutórios, pois o mesmo se en-
contra impedido por lei ou estatutos. Tal impedimento encontra-
-se previsto no art. 149, § 2°, da Lei n° 8.112/90, segundo o 
qual, não poderão participar de comissão de sindicância ou de 
inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consan-
guíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

A suspeição, por sua vez, designa que o funcionário não deve in-
tegrar a comissão, pois, neste caso, tem a sua independência fragi-
lizada. Por isso, a Lei do Processo Administrativo inovou nesse senti-
do, colocando expressamente a suspeição dos amigos e dos inimigos 
notórios, ao dizer em seu art. 20: “pode ser arguida a suspeição de 
autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade no-

3  A LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999 assim expressa a atuação de seus partícipes:
     Art. 1o  § 2o Para os fins desta Lei, consideram-se:
        I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta;
        II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;
        III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.
4  Lei 8112/90- Art. 149.  O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto 
no § 3o do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior 
ao do indiciado. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8112cons.htm

tória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, 
companheiros, parentes e afins até o terceiro grau”.

O Código Processual Civil, por seu turno, igualmente ofe-
rece, no art. 135, um leque de situações, nas quais, suple-
tivamente, recolhem-se referências para arguir suspeição no 
processo disciplinar. Com as devidas modificações, pode ser 
arguida a suspeição quando: amigo íntimo ou inimigo capital 
de qualquer das partes; credor ou devedor (incluindo de cônju-
ge e parentes); receber presentes antes ou depois de iniciado 
o processo; aconselhar alguma das partes acerca do objeto da 
causa; auxiliar nos meios para deflagrar o processo; apresen-
tar qualquer forma de interesse no julgamento. 

Há, ainda, a hipótese de incompatibilidade, prevista no art. 253 
do Código de Processo Penal. Por ela, extrai-se que não podem atuar 
em órgãos coletivos processantes pessoas que sejam, por exemplo, 
parentes entre si. Também, um membro de comissão que seja cônju-
ge, companheiro ou parente de outro está em situação incompatível. 

Como se atenta, essas pessoas não deverão ser indicadas 
para compor comissão. Mesmo assim, caso ocorram suas in-
dicações, devem arguir a restrição logo no início, informando 
à autoridade a razão e requerer o desligamento do encargo. 

Em outro prisma é quando a pessoa nomeada não apre-
senta conhecimento específico, pois uma vez mantida, a res-
ponsabilidade por eventuais danos ao processo transfere-se à 
autoridade que fez a escolha. Designa-se o instituto jurídico 
da culpa in eligendo (ALVES, 2004, p. 71). 

De outra forma, observa-se que, em cada instância admi-
nistrativa, pode-se adotar o sistema de comissões permanen-
tes e o sistema de comissões indicadas, caso a caso. 

O sistema de comissões permanentes acata duas moda-
lidades: comissões permanentes para toda a administração e 
comissões permanentes em cada seção ou órgão. Na primeira 
forma, existem órgãos destinados somente a tais atividades; 
enquanto que, na segunda, há uma pleiade de atividades es-
pecíficas com as atividades da comissão permanente, legíti-
mas somente para as ocorrências disciplinares do respectivo 
órgão. Tal sistema não abroga a possibilidade de haver comis-
sões especiais para certos casos, se assim decidir a autorida-
de competente (MEDAUAR, 2004, p. 363). 

Desse modo, é perceptível que essas comissões não têm 
a função exclusiva de proferir a decisão final no processo ad-
ministrativo, pois elas se configuram, a um só tempo, como 
órgãos de instrução, de audiência e de assessoria à autoridade 
competente para julgar. 

3 PRINcÍPIOs EMPREGADOs NO 
PROcEssO DIscIPLINAR 

Serão minuciados, a seguir, os principais princípios em-
pregados no Direito Administrativo e, após, reportar-nos-emos 

ao processo administrativo disciplinar, não se esgotando suas 
características e peculiaridades no estudo da seara publicista 
administrativa. 

A própria lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 destaca 
os princípios que devem ser seguidos na apuração do proces-
so administrativo, em seu art. 2o, in literis: a Administração 
Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalida-
de, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência.

3.1 PRINCÍPIOS DO DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

No que tange aos princípios do Direito Administrativo, es-
tes se configuram de grande notoriedade. Apesar de não esta-
rem todos codificados, os mesmos direcionam o entendimento 
e a consolidação de suas bases científicas. De outra feita, di-
versas normas são redigidas no Direito Administrativo com o 
objetivo momentâneo. 

Alguns princípios, entretanto, não estão expressos em lei. 
Mesmo assim, a sua compreensão possibilita encontrar ca-
minhos para resolução de casos imprevistos, proporcionando 
melhor compreensão dos textos esparsos, e conferir à socieda-
de segurança quanto à ampliação dos seus direitos e deveres. 

Segundo Karl Larenz (2004, p. 142), 

Os princípios revestem-se de função positiva ao se con-
siderar a influência de decisões sucessivas, na atividade 
de interpretação e integração do direito; a-tuam, assim, 
na tarefa de criação, desenvolvimento e execução do di-
reito e de medidas para que se realize a justiça e a paz 
social; sua função negativa significa a rejeição de valores 
e normas que os contrariam. 

Observando a citação exposta acima, a distinção na fun-
ção dos princípios administrativos está atrelada à aceitação e 
à rejeição de valores e normas. 

No que tange ao espectro de princípios do Direito Adminis-
trativo, vê-se que não é idêntico nos diversos ordenamentos 
e na doutrina. Há princípios de maior abrangência, chamados 
de explícitos, como exemplo: legalidade, impessoalidade, mo-
ralidade, publicidade e eficiência. Todavia, há outros princípios 
decorrentes, principalmente, de elaboração jurisprudencial e 
doutrinária, podendo ter até base constitucional por referência 
implícita, como exemplo: o princípio da supremacia do inte-
resse público, autotutela, indisponibilidade, continuidade dos 
serviços públicos etc. 

Dessa forma, serão denotados e comentados, aqui, os 
seguintes princí¬pios administrativos, baseados na doutrina 
de José Armando da Costa: legalidade, moralidade, finalidade, 
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auto-tutela, especialidade, continuidade, presunção de verda-
de e legitimidade do ato administrativo, indisponibilidade do 
interesse público, discricionariedade, vinculação do ato admi-
nistrativo aos motivos declinados e hierarquia. 

3.1.1 Princípio da legalidade 

O princípio da legalidade surgiu com o próprio Estado de 
Direito e constitui uma das principais garantias de obediência 
aos direitos individuais. Isso, já que a lei, simultaneamente, 
define esses direitos e estabelece os limites da atuação admi-
nistrativa. Como se percebe, a ideia que melhor se encaixa é a 
de que, na relação administrativa, a vontade da Administração 
Pública é a que consecute da lei. 

O princípio da legalidade é o norteamento maior do com-
portamento dos agentes da Administração. Significa expressar 
que toda e qualquer atividade administrativa, obrigatoriamen-
te, está autorizada em lei. Para Celso Antônio Bandeira de 
Melo (1989, p. 57-58), este princípio "implica subordinação 
completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, 
desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, 
devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalida-
des normativas". Frontalmente oposto do que ocorre no campo 
privado, em que o cidadão tudo pode fazer, desde que não es-
teja proibido por lei, o administrador público, no exercício de 
sua atividade pública, somente poderá fazer aquilo a que, por 
lei, esteja autorizado. 

No cômputo normativo nacional, esse postulado encontra-
-se inserido tanto no artigo 37, como no artigo 5°, inciso II, 
da Carta Política de 1988, que repetindo preceitos de Consti-
tuições anteriores, estabelece que "ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 
Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por 
mero ato administrativo, conceder direitos de qualquer natu-
reza, criar obrigações ou impor proibições aos administrados, 
sem que possua uma lei que a autorize. 

Percebe-se, ainda, a garantia de outro direito assegurado 
pelo inciso XXXV, do referido preceito constitucional que, em 
decorrência do qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça de lesão", ainda que a mesma se 
origine de ato da administração. A Lei Magna ainda prevê outros 
remédios específicos contra a ilegalidade administrativa, como 
o mandado de segurança, o mandando de injunção, o habeas 
corpus, o habeas data e a ação popular; tudo isso, sem esque-
cer-se de citar o controle feito pelo legislativo, diretamente ou 
com ajuda do Tribunal de Contas da União (art.71 da CF/88), e o 
controle administrativo feito pela própria Administração. 

É mister que se cite, também, aqui, dos efeitos do princí-
pio da legalidade, no que se refere aos direitos individuais. É 
certo que o princípio da legalidade reflete-se na garantia da 
existência do direito, permitindo aos indivíduos a verificação 

simultânea entre a atividade administrativa e a lei. Deduz-
-se que, havendo discordância entre a conduta e a lei, deverá 
aquela ser corrigida para refrear a ilicitude. Logo, verifica-se 
que, devido a administração ser função subjacente à de legis-
lar, o princípio da legalidade reflete claramente essa relação: a 
atividade do administrador só é legítima se estiver condizente 
com o disposto na norma. 

Cabível é, assim, de ressaltar que, para diversas matérias 
tratadas pelas Constituições Federais e Estaduais e as Leis 
Orgânicas Municipais, remontam a disciplina de lei formal, 
isto é, por leis que tenham tramitado, necessariamente, pelo 
legislativo. É a denominada reserva legal, prevista no art. 68, 
§ 1º, inciso II, da CF, a qual proíbe ao legislativo a delegação 
de matérias referentes à nacionalidade, cidadania, direitos in-
dividuais, políticos e coletivos. Desta forma, pode-se observar 
que o sentido do princípio da legalidade não se exaure com 
o significado de habilitação legal, mas com o sentido de ser 
vedado à administração expedir atos ou tomar medidas con-
trárias às normas legais. 

3.1.2 Princípio da moralidade 

No que tange ao princípio da moralidade da administração, 
conforme disposição constitucional (CF, art. 37), constitui nor-
teamento de observância geral para todos aqueles que dirigem 
o bem público, de forma direta ou indireta, centralizada ou 
descentralizada, abrangendo os três poderes (ou funções), nas 
instâncias federal, estadual e municipal. 

O princípio da moralidade obriga o administrador público 
a não relegar os preceitos éticos que norteiam sua conduta. 
Não deve descredenciar, em seu comportamento, os critérios 
de conveniência, oportunidade e justiça, como também saber 
diferenciar a honestidade da desonestidade. 

O delito disciplinar decorrente da não observância do prin-
cípio da moralidade é denominado de improbidade adminis-
trativa, consoante jus positum (Lei na 8.429, de 02-06-92), 
a qual se subdivide em três espécies: improbidade configura-
dora de enriquecimento ilícito; improbidade causadora de pre-
juízo ao erário; e a improbidade atentatória aos princípios da 
Administração Pública, segundo os artigos 9, 10 e 11 da lei. As 
sanções para a improbidade administrativa são as mais diver-
sas, de acordo o art. 37, § 4°, CF: a suspensão dos direitos po-
líticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens 
e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em 
lei, sem prejuízo da ação penal cabível (COSTA, 2002, p. 55). 

A Carta Magna de 1988, além de denotar, de forma explíci-
ta, a moralidade como um dos princípios da administração, re-
vela, ainda, os instrumentos para corroborar sua observância. 

Dentre esses, está a ação popular, que pode ser ajuiza-
da por qualquer cidadão para anular ato lesivo à moralidade 
administrativa (art.5°, inc. LXXIII). Em outros tempos, era só 

utilizada à tutela do patrimônio público econômico, passando, 
depois, a outros bens jurídicos de imprescindível valor social, 
tais como meio ambiente, patrimônio histórico e cultural e a 
moralidade administrativa. 

Outro instrumento é a previsão de sanções às autoridades e 
a agentes públicos, devido aos atos ou condutas de improbidade 
administrativa. A sanção está prevista na Constituição Federal, 
ao mencionar como sujeitos passíveis de processo, por crime de 
responsabilidade, os atos do presidente da República que aten-
tem contra a probidade na Administração (art. 85, inc. V). Como 
também prevê o § 4° do art. 37, para os atos de improbidade 
administrativa dos agentes públicos em geral. 

Não se pode esquecer a ação civil pública, prevista no art. 
129, III, da CF/88, como sendo um dos instrumentos de prote-
ção à moralidade administrativa. Essa ação não é apenas um 
instrumento de defesa do patrimônio social, mas, também, é 
usada em defesa dos interesses difusos. 

Logo, é perceptível que não faltam instrumentos de com-
bate a condutas e atos ofensivos ao princípio da moralidade 
administrativa. É mister, então, que os órgãos competentes e 
os cidadãos fiscalizem e denunciem os agentes públicos deli-
tuosos para tomarem inválidos esses atos e se apliquem aos 
responsáveis as severas punições, a fim de que se tenha uma 
sociedade justa e equânime. 

3.1.3 Princípio da finalidade 

Esse princípio, também chamado de princípio da supre-
macia do interesse público ou princípio da finalidade pública, 
está presente tanto no momento da elaboração da lei como 
por ocasião da sua execução, no caso concreto, pela adminis-
tração pública. Ele inspira o legislador e vincula a autoridade 
administrativa em toda sua atuação. 

No que remonta à elaboração da lei, convém lembrar que 
uma das distinções que se costuma fazer entre o direito públi-
co e o direito privado (desde a época do direito romano) leva 
em conta o interesse que se tem em vista proteger: o direito 
público, que contém normas de interesse coletivo, de ação es-
tatal, objetiva a justiça distributiva; e o direito privado, normas 
de interesse particular, com a ausência do grande Leviathã. 

O Mestre Celso Antonio Bandeira de Mello (1989, p. 53) leciona:

O princípio da supremacia do interesse público so-
bre o interesse privado é o princípio geral de direito 
inerente a qualquer sociedade. É a própria condição 
de existência. Assim, não se radica em dispositivo 
específico da Constituição, ainda que inúmeros alu-
dam ou impliquem manifestações concretas dele, 
como, por exemplo, os princípios da função social 
da propriedade da defesa do consumidor ou do meio 
ambiente (art.170, incisos III, V e VI).

Tais critérios, entretanto, têm sido criticados, porque exis-
tem normas de direito público que objetivam defender inte-
resses particulares (como as normas de segurança, saúde 
pública, censura, disposições em geral atinentes ao poder de 
polícia do Estado e normas constitucionais previstas no capí-
tulo dos direitos fundamentais) e existem normas de direito 
privado que defendem o interesse público (como as relativas 
ao Direito de Família e do Consumidor). 

Data vênia, tem-se notado que as críticas a esses critérios 
distintivos não são absolutas, alguns resquícios de veracida-
de permanecem, pois as normas de direito público, apesar 
de protegerem o interesse particular, têm como objetivo pri-
mordial atender ao interesse coletivo,ou seja, ao tão sonhado 
bem-estar da coletividade. Ademais, pode-se dizer que o direi-
to público somente começou a se expandir quando substituiu 
a concepção de homem como fim único do direito (próprio do 
individualismo) por este princípio que serve de fundamento 
para todo o direito público e vincula a Administração em todas 
as suas decisões: o de que os interesses públicos têm supre-
macia sobre os individuais. 

Verifica-se, então, que, da mesma forma que esse princí-
pio inspira o legislador a publicar as normas de direito público, 
igualmente vincula a Administração Pública na aplicação da 
lei quanto ao exercício da função administrativa. 

Sendo assim, o interesse geral não pode perecer diante 
do interesse individual, pois a lei concede à administração os 
poderes de desapropriar, de requisitar, de intervir, de policiar e 
de punir. Em consequência disso, a autoridade administrativa 
não pode visar a conseguir vantagens pessoais para si ou para 
terceiro, sob risco de cometer desvio de poder ou desvio de 
finalidade, o que torna o ato ilegal. 

No processo administrativo disciplinar, o princípio da fi-
nalidade se manifesta pelo preceito de que a comissão deve 
objetivar o esclarecimento do fato, de forma impessoal, com 
oficialidade e liberdade de prova. Além do caput, o princípio foi 
ainda reforçado no inciso II do parágrafo único do art. 2° da 
Lei 9.784, de 29-01-99. 

3.1.4 Princípio da autotutela 

Esse princípio consiste na prerrogativa que a Administra-
ção dispõe de resgatar, através de seus próprios meios, os 
bens de domínio público, desviados ilegalmente para patri-
mônio dos particulares. Contudo, para defender o patrimônio 
público, a Administração precisa de texto de lei autorizando-a 
como também da apreciação judicial (COSTA, 2005, p. 57).

A Administração pode rever seus próprios atos, quer seja 
revogando (os inconvenientes), quer seja anulando (os ilegais). 
Ela não precisa ser provocada a fim de rever seus próprios 
atos, podendo atuar de ofício. Não compete somente sanar as 
irregularidades, é imprescindível que as previna, evitando pre-
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judicar os administrados ou o próprio Estado. 
A manifestação administrativa envolve dois aspectos: de 

legalidade e de mérito. Quanto ao aspecto de legalidade, a 
administração procede à revisão de atos ilegais de ofício. Já 
no que concerne ao mérito, a Administração reexamina atos 
anteriores, quanto à conveniência e oportunidade de sua ma-
nutenção ou desfazimento. 

A fim de clarificar melhor o exposto, a capacidade de au-
totutela é objeto de orientação do STF (COSTA, 2005, p. 57), 
conforme previsões nas súmulas nº 346 e 473. A súmula 346 
relata: "A administração pública pode declarar a nulidade 
dos seus próprios atos", enquanto a súmula 473 descreve: "A 
Administração pública pode anular seus próprios atos quan-
do eivados de vícios que os tomam ilegais, porque deles se 
originam direitos; ou revogá-los por motivos de conveniência 
e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalva-
das, em todos os casos a apreciação judicial". 

Então, observa-se que a Administração possui seu poder 
de autotutela. 

3.1.5 Princípio da especialidade 

Esse princípio, no que tange à idéia de descentralização 
administrativa, surge, dentre outros, dos princípios da legali-
dade e da indisponibilidade. Advém do disposto no art.37, XI 
e XX (BRASIL, 1988), da Constituição Federal, aplicando-se, 
mais diretamente, às autarquias, apesar de também se aplicar 
sobre outras pessoas jurídicas criadas por lei. 

Segundo esse princípio, as pessoas jurídicas não podem 
possuir outras funções, além daquelas para as quais foram 
especialmente criadas. Quando da criação de pessoas jurí-
dicas públicas administrativas (autarquias), como forma de 
descentralizar a prestação do serviço público, a lei que as 
instituir deverá estabelecer, com exatidão, as finalidades que 
lhes compete atender, de maneira que não cabe aos seus 
agentes públicos afastar-se dos objetivos expressos na lei; 
isso porque os administradores não têm a livre disponibilida-
de do interesse público. 

Todavia, qualquer modificação que, porventura, surja no 
objeto da entidade somente será permitida se observada a 
forma pela qual a mesma foi constituída. O princípio da espe-
cialidade, como já dito, é arrolado nos incisos XI e XX, do art. 
37 da Constituição Federal. O inciso XI estabelece a existência 
de lei para criação de autarquia e a autorização para a insti-
tuição de empresa pública, de sociedade de economia mista e 
de fundação, cabendo à lei complementar, para as três últi-
mas, "definir as áreas de sua atuação". Em correlação, o inciso 
XX também estabelece a existência formal de lei à criação de 
subsidiárias das entidades referidas. 

Celso Ribeiro Bastos (1996, p. 33) leciona:

O princípio da especialidade visa colocar ênfase na 
própria pessoa jurídica, como é o caso das entidades 
da administração descentralizada: autarquias, em-
presas públicas etc. que só podem exercer aquelas 
atividades para as quais foram criadas. E continua 
adiante: se não houver o respeito ao órgão, à pessoa 
jurídica própria, resulta este ato numa lesão ao prin-
cípio da especialidade.

A propósito do referido princípio, afirmou o professor José 
Armando Costa (2005, p. 57), que: "[...] o postulado desse 
princípio revela-se na fiel execução do fim específico para o 
qual foi a pessoa jurídica de direito público instituída. O ato 
praticado pelos agentes que servem a uma dessas pessoas 
jurídicas deverá, sob pena de nulidades e invalidades, perse-
guir o seu objetivo específico". 

Logo, entende-se o seguinte: quando a Administração pú-
blica descentraliza a prestação de um serviço público para 
uma autarquia, a lei que lhe dá vida já pactua as finalidades 
que lhe compete atender, sob pena de ilegal atuação por parte 
dos administradores. 

3.1.6 Princípio da continuidade 

Segundo esse princípio, a atividade administrativa, espe-
cialmente os serviços públicos, não pode sofrer interrupções, 
a fim de que o atendimento do interesse da coletividade não 
seja prejudicado. Durante muito tempo, o princípio da conti-
nuidade justificou a proibição de greve dos servidores públicos 
(MEDAUAR,  2004). 

Na atualidade, no estudo do direito comparado, em vários 
ordenamentos, já se reconhece o direito de greve dos funcio-
nários públicos. A Carta Política de 1988, em seu inciso VII, do 
art. 37, especifica os termos e limites que o direito de greve na 
Administração Pública será exercido. Dessa forma, procura-se 
conciliar o direito de greve com o princípio da continuidade, 
quando observado, com antecedência mínima, os requisitos da 
comunicação do início da greve e a manutenção de um percen-
tual de funcionamento das atividades. 

O princípio da continuidade designa, também, os institu-
tos da suplência, da delegação e da substituição, objetivando 
preservar a não interrupção da Administração, os quais cons-
tituem corolários do princípio em estudo. 

Deduz-se, assim, que não pode o contrato administrativo 
deixar de ser cumprido pelo contratado, ainda que a Adminis-
tração (contratante) tenha deixado de adimplir as suas obri-
gações contratuais. Não se aplica, porventura, aos contratos 
administrativos, via de regra, a chamada exceção de contrato 
não cumprido (exceptio non adimpleti contratus), assim como, 
por força desse princípio, admite-se a encampação da conces-
são de serviço público (CARVALHO FILHO, 2002). 

3.1.7 Princípio da presunção de verdade e 
legitimidade 

Esse princípio, também conhecido como princípio da pre-
sunção de legalidade, parte do pressuposto de que os atos ou 
decisões da Administração são editados de conformidade com 
as normas legais e de que seu conteúdo é absolutamente ver-
dadeiro (MEDAUAR, 2004, p. 153). 

Esse princípio demarca dois aspectos: o da presunção da 
verdade e o da presunção da legalidade. O primeiro designa a 
certeza dos fatos, enquanto que o segundo presume-se, até 
prova em contrário, que todos os atos da Administração sejam 
verdadeiros e realizados com observância às normas legais. 
O primeiro aspecto reporta-se aos documentos expedidos 
pela Administração, consoante disposto no art. 19, inc. 11, da 
CF/88, que proíbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios recusar fé aos documentos públicos. 

O mestre Edimur Ferreira de Faria (2003, p. 1999) relata:

Ora, estando a administração jungida a esses princí-
pios, sobretudo o da legalidade, é de se presumir que 
o seu  comportamento seja sempre correto e , con-
sequentemente, não cause dano ao administrado em 
geral e aos seus servidores em particular. Por essa 
razão, os atos por ela editados gozam da presunção 
de legitimidade e de legalidade. 

Relata ação de presunção relativa (juris tantum) que, des-
ta feita, admite prova em contrário. O ato de tal presunção é o 
de inverter o ônus da prova. 

Logo, como consequência dessa presunção, tem-se que os 
atos ou decisões administrativas são de execução imediata, 
uma vez que existe possibilidade de criar obrigações para o 
particular, independentemente de sua concordância, e, em 
determinadas hipóteses, podem ser concretizadas por meios 
diretos ou indiretos de coação (DI PIETRO, 2003, p. 72). 

3.1.8 Princípio da indisponibilidade do 
interesse público 

Segundo tal princípio, é proibido aos agentes da Adminis-
tração Pública deixar de tomar ou retardar providências que 
são relevantes ao atendimento do interesse público, em virtude 
de qualquer motivo, dentre essas está a de instaurar o proces-
so administrativo5. 

Do mesmo modo, não é concedida liberdade ao adminis-

trador para concretizar transações de qualquer natureza sem 
prévia e correspondente norma legal. Os bens, direitos e inte-
resses públicos são confiados ao gestor apenas para sua admi-
nistração, nunca para a sua disposição. O poder de disposição, 
seja para aliená-los, renunciá-los, seja para transacioná-los, 
dependerá sempre de lei que a discipline. 

Esse princípio é próximo, mas não se confunde com o da 
legalidade, muito embora este lhe seja superior e antecedente 
necessário. 

Celso Ribeiro Bastos (1996, p. 45-46) comenta:

De fato, este princípio decorre do próprio conceito da 
atividade administrativa. Se esta é uma atividade de 
zelo, ou de cura pelos interesses públicos, tais como de-
finidos em lei, não cabe evidentemente à administração 
sobre eles dispor. Entende-se aqui este verbo dispor no 
sentido de dar um destino último aos seus interesses.

No que tange ao exercício da atividade administrativa, 
esta se manifesta em deveres para o agente público e para a 
própria Administração Púbica, tais como: deveres de guarda, 
aprimoramento, conservação do interesse público. Sendo as-
sim, diferentemente do que ocorre com a gestão da atividade 
privada, para a Administração e seus agentes, não há qualquer 
liberdade, disposição ou renúncia, mas sim indisponibilidade 
conferida pela norma. A atividade confiada à Administração 
e seu agentes possui natureza instrumental, instituindo um 
múnus  público, encargo, ou dever. 

Logo, os bens e interesses públicos não pertencem à Ad-
ministração nem tampouco aos agentes públicos, pois lhes 
cabe apenas geri-los, conservá-los e por eles velar em favor 
da coletividade, esta sim é a verdadeira titular dos direitos 
e interesses públicos. Verificam-se, então, como resultados 
desse princípio a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e a 
inalienabilidade dos bens públicos. 

O princípio da indisponibilidade realça esse status. A Ad-
ministração não tem a livre disposição dos bens e interesse 
público, porque age ordinariamente em nome de terceiros. Por 
esse motivo é que os bens públicos só devem ser alienados na   
maneira em que a lei dispuser. Deduz-se logo, que os contratos 
administrativos reclamam, razoavelmente, que se realize lici-
tação para encontrar quem possa executar obras e serviços de 
modo menos oneroso ou mais vantajoso para a Administração. 

Sendo assim, o princípio ressalta que todos os cuidados 
exigidos para os bens e interesses públicos trazem benefícios 
para a própria coletividade. 

5  LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999. Art. 5o O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado.
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3.1.9 Princípio da discricionariedade 

Apesar do princípio da discricionariedade não se constituir 
no atributo exclusivo da Administração Pública, é onde mais 
atua. A discricionariedade realiza-se na liberdade que têm os 
agentes administrativos de escolher, entre as várias condutas 
possíveis, aquela que traduz maior conveniência e oportunida-
de para o interesse público (COSTA, 2005, p. 58). 

O poder da atividade gestora pública não é totalmente livre, 
porque, sob alguns aspectos, em especial a competência, a for-
ma e a finalidade, a lei impõe limitações. Consecute, então, que 
a discricionariedade implica liberdade de atuação nos limites 
delineados pela lei; se a Administração passa desses limites, a 
sua decisão passa a ser arbitrária, isto é, contrária à lei. 

Dessa forma, o administrador não pode atuar fora dos limi-
tes da lei ou em ofensa a esta, sob o risco de realizar arbitrarie-
dade, conduta ilegítima e suscetível de controle de ilegalidade, 
pois não, há, claramente, discricionariedade contra legem. 

3.1.10 Princípio da vinculação do ato aos 
motivos declinados 

Fundamenta-se esse princípio na idéia de que o ato ad-
ministrativo motivado tem sua validade dependente da exis-
tência do motivo, o qual é designado devido à sua concretude, 
apesar de resultar de sua atividade discricionária. 

O professor Celso Antonio Bandeira de Mello (1989, p. 68) 
nos reporta:

Assim atos administrativos praticados sem a tempesti-
va e suficiente motivação são ilegítimos e invalidáveis 
pelo Poder Judiciário toda vez que sua fundamentação 
tardia, apresentada apenas depois de impugnados em 
Juízo, não possa oferecer segurança e certeza de que os 
motivos aduzidos efetivamente existiam ou foram aque-
les que embasaram a providência contestada.

Observa-se, fatalmente, que se o ato foi praticado em vir-
tude de certo motivo e, após, verifica-se que ele jamais existiu, 
embora seja discricionário, no aspecto jurídico formal, eviden-
temente que prevalecerá a sua validade. 

3.1.11 Princípio da hierarquia 

Na concepção desse princípio, quem está em posição hie-
rárquica inferior deve obediência, em razão e nos limites da 
norma (lei), ao que esta em posição superior. 

O professor Celso Ribeiro Bastos (1996.p. 45) dissertou:

Os órgãos da Administração são estruturados de 
forma tal que existe sempre uma relação de infra-

-ordenação e subordinação. É dizer, um órgão tanto 
é submetido ao que lhe vem acima, como submete 
o que lhe vem imediatamente abaixo, com exclusão 
evidentemente do topo da pirâmide ocupada pelo 
chefe do executivo e pela base composta pelo pesso-
al de execução. Do princípio da hierarquia resultam 
outros poderes, como o poder disciplinar, que é uma 
decorrência ou um instrumento necessário para tor-
nar eficaz esta relação de poder.

Derivam desse princípio três resultados essenciais: revi-
são dos atos, dever de obediência e aplicação de sanções. A 
revisão dos atos ocorre por meio do recurso hierárquico, em 
que hierarquia superior pode revogar ou anular o ato praticado 
pelo subordinado, de ofício ou à requerimento da parte inte-
ressada; já o dever de obediência obriga o inferior a cumprir as 
ordens não manifestamente ilegais dos superiores; e, por fim, 
o superior hierárquico pode aplicar sanções aos subordinados 
transgressores (COSTA, 2005, p. 58). 

4.2 PRINCÍPIOS BASILARES DO PROCESSO 
DISCIPLINAR 

O Processo Administrativo Disciplinar, como assevera Hely 
Lopes Meirelles (2004, p. 661), está sujeito à observância de 
cinco princípios de relevo constante, o da legalidade objetiva, 
da oficialidade, do informalismo, da verdade material e o da 
garantia de defesa.

4.2.l Princípio da legalidade objetiva 

Necessita, como motivo ou razão para sua instauração, da 
lei, pois, dessa maneira, são asseguradas às duas partes em 
conflito, o servidor indiciado e a Administração, a estabilidade 
institucional, ou seja, a exteriorização desse princípio se dá 
no sentido de fazer com que a repressão disciplinar seja esta-
belecida da forma mais ordeira e legítima possível (dentro da 
normatividade), resguardando os interesses da Administração, 
sem descuidar dos direitos individuais, amparados pela ordem 
jurídica ao servidor. 

A predominância da legalidade da justiça na esfera pública 
deve ser predeterminada e, desse modo, o processo disciplinar 
há que se pautar para assegurar a sua desenvoltura dentro da 
legalidade objetiva, evitando-se que o mesmo se enverede no 
caminho da invalidade. 

4.2.2 Princípio da oficialidade 

Segundo esse ideário, cabe à Administração impulsionar 
o processo, embora este seja instaurado, por vezes, por pro-
vocação de particular. Depois de iniciado, compete ao Estado 

movimentá-lo até a decisão final, isto é, deve projetar-se até 
o seu término, por conta da iniciativa dos servidores públicos 
responsáveis por sua feitura. Entretanto, a iniciativa investi-
gatória fica sob responsabilidade da comissão processante, 
devendo esta determinar a realização de diligências a pedido 
das partes interessadas. Na hipótese de os membros integran-
tes do colegiado processante tornarem-se inoperantes quanto 
ao processo, ocorrerá afronta ao princípio da oficialidade e es-
tes responderão disciplinarmente (COSTA, 2005, p. 59). 

Outra derivação é que a instância não se exaure nem o 
processo se põe a termo pelo simples decurso do tempo, a 
menos que se configure uma das causas legalmente previstas. 

4.2.3 Princípio do informalismo 

Segundo esse norteamento, vê-se que o mesmo dispensa 
os rigores formais que não prejudiquem a essência da verda-
de. Conclui-se, então, que deve o processo ser simples, despi-
do de formalismo e exigências excessivas. 

O mestre José dos Santos Carvalho Filho (2002 pp 689-
690) leciona:

O princípio do informalismo significa que, no silencia 
da lei ou de atos regulamentares, não há para o ad-
ministrador a obrigação de adotar excessivo rigor  na 
tramitação dos processos administrativos, tal como 
ocorre por exemplo, nos processos judiciais. Ao ad-
ministrador caberá seguir um procedimento que seja 
adequado ao objeto específico que designar o pro-
cesso. (...). Enfim, o que é importante no princípio do 
informalismo é que os órgãos administrativos com-
patibilizem os trâmites do processo administrativo 
com o objeto a que é destinado. 

O princípio do informalismo é de cotidiana aplicabilidade 
no processo disciplinar, em que reza o entendimento de que, 
caso não haja substancial prejuízo para defesa, não há nulida-
de por inobservância de mera formalidade. A não ser quando a 
lei impõe certas formalidades, como, por exemplo, a garantia 
constitucional do contraditório e da ampla defesa, sob pena de 
nulidade no caso de inobservância. 

4.2.4 Princípio da verdade material 

Segundo esse enfoque, a Administração fica autorizada a 
valer-se de qualquer meio probatório, a fim de que a verdade 
real venha à tona, isto é, que chegue ao conhecimento dos 
membros da comissão processante. No entanto, para isso, 
terão que ser juntados aos autos e levados ao conhecimento 
do servidor acusado, a fim de que este exercite o seu direito 
constitucional de defesa. 

Assegurados o direito de defesa e o contraditório, as pro-

vas processuais disciplinares, em harmonia com o princípio 
da verdade material, podem ser aglutinadas no processo, até 
mesmo na fase do julgamento. Sendo assim, o princípio não 
configura a preclusão processual, pois as provas podem ser 
produzidas em qualquer fase (momento) do processo discipli-
nar, desde que não prejudiquem o amplo direito de defesa. 

Diferentemente dos processos judiciais, em que o juiz pau-
ta-se pelas provas indicadas ou requeridas na devida oportu-
nidade instrumental, no processo administrativo a autoridade 
processante ou julgadora pode, até a decisão final, conhecer 
novas provas, ainda que reportadas em outro processo ou de-
corra de fatos supervenientes. 

Segundo o mestre Carvalho Filho (2002, p. 778), "esse 
princípio serve também como fundamento da reformatio in 
pejus". Surge essa hipótese quando, do julgamento de recur-
sos administrativos, resulta a verdade material prejudicial ao 
próprio recorrente. 

4.2.5 Princípio da garantia de defesa 

Esse norteamento convalida que deve haver a obser-
vação do rito adequado à ciência do processo, para que o 
interessado tenha oportunidade de defende-se, contestar 
acusação, produzir provas, acompanhar instrução e servir-se 
dos recursos cabíveis. 

Deduz-se que o inquérito administrativo não objetiva ape-
nas apurar infrações, mas, também, oferecer oportunidade de 
defesa. Sendo assim, a Constituição Federal, em seu art. 5°, 
LV, assim pautou o instituto da ampla defesa: "aos litigantes 
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 
meios e recursos a ela inerentes".  

Sob esse enfoque, o contraditório é o princípio de principal 
relevo para o acusado e pressuposto da ampla defesa, apesar 
de se diferenciar deste por ser mais abrangente, pois se re-
porta às alusões apuratórias das comissões de processo dis-
ciplinar, quanto aos esforços defensórios concretizados pelos 
acusados ou por seus representantes legalmente constituídos. 

4.3 Reformatio in pejus 

Um dos pontos mais debatidos e controversos no Direito 
Processual Disciplinar gira em tomo de saber se deve haver ou 
não a reformatio in pejus, nos recursos disciplinares, quando 
interpostos pelos servidores punidos que não se conformam, 
ou seja, não aceitam a pena imposta. 

Funda-se no princípio da verdade real, que estabelece 
competir à Admi-nistração desejar encontrar a todo meio de 
prova no processo, em qualquer de suas fases (momentos). 
Expressa Meirellês (Apud. COSTA, 2005, p. 63) que "o Poder 
Público, no exercício de suas funções executivas, é autorizado 
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a exercitar a reformatio in pejus, quando concluir, por oca-
sião do reexame da questão e à vista das provas dos autos do 
procedimento, que deva o servidor recorrente ser punido com 
reprimenda mais grave". 

Data vênia o entendimento do festejado autor, não é 
aceitável concordar com o referido ponto de vista, já que as 
questões não são desenvolvidas de modo tão simples. O pro-
cesso disciplinar, segundo sua natureza repressora, também 
reserva característica de direito punitivo, ou seja, em algumas 
matizes, aproxima-se do direito penal. Este deriva privilégio 
em favor do cidadão que esteja em situação de risco contra o 
patrimônio e a liberdade, não permitindo o auxílio da analogia 
para agravar, admitindo apenas a analogia in bonam partem 
(COSTA, 2005, p. 63). 

O mestre Carvalho Filho (2002. p.675), comentando o prin-
cípio, ensina-nos:

O instituto da reformatio in pejus é bem conhecido 
no Direito Processual Penal. Significa que a decisão 
do recurso interposto somente pelo réu contra sen-
tença condenatória criminal não pode agravar a situ-
ação que esta definiu. Em outras palavras, o Tribunal 
nesse caso não pode reformar a sentença piorando a 
situação d condenado, isto repita-se, quando apenas 
o réu tenha recorrido em razão do desinteresse do 
Ministério Público em fazê-lo.

O princípio do finalismo da sanção disciplinar prega que 
toda punição do servidor deve ser instrumentalizada com jus-
tiça, legalidade e legitimidade, a fim de atingir o objetivo da 
normalidade e do aprimoramento do serviço público. Desse 
modo, não se coaduna com a reformatio in pejus, que poderá 
inibir o servidor que deseja recorrer da decisão que lhe apli-
cou alguma penalidade administrativa. Logo, o recurso poderá 
ensejar um agravamento da situação. Acrescenta-se, então, 
que o princípio da verdade material, ou verdade real, tolhe a 
verdade formal. Em seu lugar, prevalece a comprovação dos 
fatos, não traz a autorização da reformatio in pejus. 

Desejando finalizar, pode-se ratificar que a reformatio in 
pejus não encontra proteção na processualística disciplinar. 
A hermenêutica do dispositivo leva-nos a entender que, tan-
to no Direito Processual Penal quanto no Direito Processual 
Dis-ciplinar, só pode haver reforma dos atos jurisdicionais e 
disciplinares, quando interpostos pelos réus ou servidores pu-
nidos, para beneficiar. Sendo assim, o acolhimento possível da 
súplica é para a reformatio in mellius.

4.4 PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

Segundo o art. 5°, inciso I, da Constituição Federal, "ho-
mens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”. Este é 
o festejado princípio da isonomia ou da igualdade jurídica, se-

gundo o qual todos são iguais perante à lei, previsto também 
com redação diversa no caput do art.5º, em sua parte inicial, 
ao relatar que ” Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza”(...). Essa é a igualdade formal.

No trato da isonomia, Celso Ribeiro Bastos (1996, p. 47-
48) a subdivide em igualdade substancial e formal:

É o princípio da igualdade um dos princípios de mais 
difícil tratamento jurídico. Isto em razão do entre-
laçamento existente no seu bojo de ingredientes de 
direito e elementos metajurídicos. A igualdade subs-
tancial postula o tratamento igual perante o direito, 
mas de uma igualdade real e efetiva perante os bens 
da vida.
(...)
Na igualdade formal expressa o autor:
Em síntese, esta consiste no direito de todo cidadão 
de não ser desigualado pela lei senão em consonân-
cia com os critérios albergados ou ao menos não ve-
dados pelo ordenamento constitucional.

 
Dando uma nova versão à questão anterior, o saudoso Rui 

Barbosa (Apud COSTA, 2005, p. 64) disse que "a igualdade 
consiste em tratar desigualmente aos desiguais, na medida 
da sua desigualdade". Logo, a condição individual de cada 
pessoa deve ser levada em consideração para poder auferir 
sua igualdade. 

É perceptível que o princípio da isonomia permeia-se no 
campo disciplinar, no que diz respeito à orientação das trans-
gressões funcionais, devendo haver tratamento repressivo 
orientado quanto aos aspectos isonômicos, sempre que pos-
sível. As sanções devem ser aplicadas atendendo às determi-
nações normativas, preservando a isonomia entre as partes. 
Ressalte-se que os aspectos pessoais devem ser considera-
dos, como, por exemplo, as circunstâncias que atenuam ou 
agravam a pena, com a finalidade de garantir isonomia mate-
rial e não apenas formal (COSTA, 2005, p. 64-65).

Todavia, se não observado o princípio da igualdade, no 
exercício do poder disciplinar, estará sujeito à correção pelo 
Poder Judiciário (sistema de freios e contrapesos). Do mesmo 
modo, também não pode o ato disciplinar contradizer os atos 
ou medidas anteriores ou posteriores, sendo passível de anu-
lação por transgredir ao princípio do finalismo ou até ao prin-
cípio da igualdade. Na hipótese de uma discriminação clarifi-
cada, não haverá ato punitivo, mas sim, uma arbitrariedade e 
desvio de poder pela autoridade administrativa. Não existindo 
essa intenção do gestor, o ato disciplinar se tornará ilegítimo 
quando desrespeitar ao princípio da isonomia. 

Logo, é desejo do poder jurisdicional do Estado o reco-
nhecimento das consequências do princípio da isonomia e do 
finalismo público que irão presidir e orientar a administração 
pública. Dessa forma, só assim constituir-se-á uma sociedade 

mais justa e democrática. 

4.5 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

O Princípio da proporcionalidade baseia o seu conteúdo 
na idéia segundo a qual deve a sanção disciplinar ser com-
patível com a falta cometida. Esse princípio, mesmo que não 
esteja expressamente previsto no nosso ordenamento jurídico, 
encontra-se nele delimitado por força de uma compreensão 
lógica. Com efeito, pode-se deduzir que a infração ao princípio 
da proporcionalidade da punição disciplinar consecute uma 
afronta à teleologia voltada para Administração Pública, fa-
zendo com que o ato punitivo, assim editado, impregnado pelo 
vício do desvio de finalidade ou defeito de legalidade, esteja 
sujeito à censura do Poder Judiciário (COSTA, 2005, p. 67). 

Todavia, para que se definam as reprimendas disciplinares 
como legais e legítimas, é necessário que elas sejam impostas 
em direta sintonia com o princípio da proporcionalidade, o qual 
orienta no sentido de que haja uma necessária adequação en-
tre infração cometida e a pena a ser aplicada. 

Sendo assim, vale asseverar que o princípio da proporcio-
nalidade, além de orientar o administrador público a dosar a 
punição disciplinar, também tem a função de servir de guia na 
elaboração de normas de segundo grau, infraconstitucionais. 

Em outro prisma levantado cotidianamente, é o fato de 
saber que, em face do não acatamento do princípio da propor-
cionalidade, é aceitável ao Poder Judiciário fazer a dosagem da 
pena disciplinar, aumentando ou diminuindo a punição que foi 
aplicada no caso em concreto. 

Sobre o assunto, preleciona o professor José Armando da 
Costa (2005, p. 66), in verbis: 

Entendemos que, fazendo tais alterações dosiméti-
cas, estará o Judiciário, obviamente, incursionando 
no campo do mérito disciplinar, que é reservado 
constitucionalmente ao Poder Executivo. Tal labor 
judicante constitui, sem dúvida, intromissão judicial 
indevida, posto que ao Judiciário compete, no exer-
cício do controle externo, verificar se a pena impos-
ta é legal ou ilegal, devendo, em conseqüência, ser 
anulada ou confirmada. Tendo sido imposta de modo 
proporcional, será a pena considerada como legal, 
devendo a deduzida pretensão desconstitutiva da 
sanção ser rejeitada; já na hipótese reversa, será a 
reprimenda disciplinar definida como ilegal, e, con-
seqüentemente, poderá a sua invalidez ser decreta-
da pelo Poder Judiciário. 

Para concluir: 

Sendo descumprido o princípio da proporcionalidade, 
aberto fica ao Judiciário, quando provocado pelo in-

teressado, o poder de anular não a parte excessiva 
do ato punitivo, e sim a própria sanção imposta, por 
absoluta incongruência com o nosso jus positum. 
Há quem, erroneamente, pense que, não havendo 
ocorrido ainda a prescrição, poderá a Administração 
Pública impor nova reprimenda disciplinar, desde 
que devidamente adequada ao princípio dosimétri-
co em apreço. Somos totalmente contrários a esse 
ponto de vista, pois entendemos que o princípio da 
estabilidade da lide insculpido no art. 219 do Código 
de Processo Civil, impede que o ato administrativo 
disciplinar, uma vez impugnado judicialmente, possa 
ser refeito ou convalidado, impondo-se à Adminis-
tração, daí para a frente, a proibição de introduzir 
modificações no ato censurado pelo Poder Judiciário. 

Conclui-se do que foi reportado, que, se o princípio da pro-
porcionalidade for cumprido corretamente, a pena será legal, 
bastando ao executivo, quando for o caso (no âmbito de sua 
esfera de poder), a sua aplicação; caso contrário, caberá ao 
Judiciário. 

4.6 A REGRA DO NON BIS IN IDEM 

Esse princípio parte do pressuposto de que ninguém po-
derá ser punido duas vezes com base no mesmo fato. Tal 
princípio projeta-se não só na esfera do Direito Penal, corno, 
também, por toda extensão do direito punitivo geral em que se 
insere o Direito Disciplinar. 

Todavia, pode-se constatar que o princípio em tela, mesmo 
proibindo a punição múltipla baseada em um único fato, não 
suprime da tríplice responsabilidade o servidor público, que 
por apenas um fato ele venha a responder nas esferas civil, 
penal e disciplinarm, sem que tal infração se configure uma 
afronta ao princípio non bis in idem. 

Acerca do tema, tem-se o entendimento do Supremo Tribu-
nal Federal, o qual pacificou sua jurisprudência predominante 
por meio da Súmula 19, que afirma:  "é inadmissível segunda 
punição de servidor público, baseada no mesmo processo em 
que se fundou a primeira."  

Portanto, como se infere da Súmula supra, a consciência 
jurídica dos homens não admite que uma pessoa possa ser 
responsabilizada por um mesmo fato, mais de uma vez, civil, 
penal e disciplinarmente. 

4.7 PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE 

A tipicidade é quando a conduta concretizada pelo agente 
se enquadra na hipótese prevista na lei. Dessa forma, para 
que haja crime, é necessário que a conduta esteja expressa-
mente contida na lei. Comportamento típico é aquele que se 
configura de acordo com hipótese existente na lei. Não haven-
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do essa previsão legal, não existirá crime. 
No que tange ao Direito Penal baseado no princípio da 

anterioridade da lei, a conduta humana para ser configu-
rada como crime, além de ser antijurídica e imputável por 
culpa genérica, deve, também, ser definida como típica. 
Significa dizer que a conduta atribuída à determinada pes-
soa, obrigatoriamente, equivalerá a um dos delitos tipos 
previstos na lei penal. 

Como bem se sabe, o Direito Penal não se coaduna com 
o emprego da analogia para sancionar condutas não pre-
vistas no figurino penal. O jus positum penal é um siste-
ma fechado de tipos que não comporta o preenchimento 
de possíveis lacunas pelo arbítrio da autoridade judicial ou 
pelo recurso da analogia. 

Contudo, é de bom alvitre destacar que, embora o Direito 
Disciplinar possua características do Direito Penal Geral, não 
tem a mesma força deste, pois o Direito Penal é, obrigatoria-
mente, ligado pelo princípio da tipicidade, uma vez que este 
guarda perfeita correspondência entre o fato cometido pelo 
servidor e a hipótese prevista na lei. 

Entretanto, o Direito Disciplinar, nas punições leves (adver-
tência e suspensão até 30 dias), não consagra, em absoluto, o 
princípio da anterioridade da lei, o qual é consequência da tipi-
cidade. Adota, em regra, o princípio da atipicidade. Já quando 
se trata de punições graves, deverá prevalecer o princípio da 
previsibilidade legal, isto é, a tipicidade (COSTA, 2005, p. 69). 

Inexoravelmente, é mister identificar que os delitos dis-
ciplinares, com aplicação de pena de demissão do servidor 
público, devem ter previsibilidade delimitada na lei, sobres-
saindo-se, nesses casos, o princípio da tipicidade. Levando-
-se, inclusive, a referir-se da mesma maneira em relação aos 
tipos disciplinares que tenham como base factual um ilícito 
penal, como exemplo, o crime cometido contra a administração 
pública (art. 132, I, da Lei no. 8.112/90). 

4.8 MEDIATIDADE DA PUNIÇÃO 

De plano, a sanção disciplinar deve ser realizada assim que 
o detentor do poder hierárquico tomar conhecimento da falta 
praticada. Essa assertiva de reprovação do titular do poder 
disciplinar, para que se implemente com eficácia e exempla-
ridade, deverá ser manifestada em tempo hábil, no intervalo 
existente entre a transgressão e a punição. 

Sendo assim, se a aplicação da sanção punitiva não se 
der dentro de determinado prazo, a reprimenda disciplinar irá 
perdendo o seu sentido em face do efeito corrosivo oriundo do 
exaurimento do fato, fazendo com que a punição perca o cará-
ter pedagógico, retributivo e neutralizador que possui a pena. 

Todavia, quando o poder punitivo atua de forma mais céle-
re, ele estará mais apto a promover a regularização e o aper-
feiçoamento do serviço público, ressaltando, assim, com muito 

mais eficiência, a reprovação e a intolerância da autoridade 
hierárquica. 

Demonstra-se, entretanto, que o lapso temporal em apreço 
pode demorar dias, meses, sem levar em conta o tempo de 
apuração da sindicância ou processo disciplinar. Essa tem-
porariedade há que ser verificada no fato concreto, pois pode 
variar de acordo com a complexidade do caso; tem como início 
(dies a quo) a data em que o mesmo foi conhecido ou a apura-
ção do procedimento. 

5 O RIGOR DA AuTORIDADE 
PROcEssANTE

Compartilhadas as preocupações do sistema principioló-
gico, fundamentais à fixação dos limites do administrador, o 
objetivo desse tema é analisar as restrições ao poder público, 
quanto à instauração do processo administrativo disciplinar. 
Mesmo com a abrangência da competência discricionária da 
autoridade, esta terá que seguir a lei e os princípios gerais do 
Direito, a fim de alcançar os objetivos da sociedade. Nesse 
prisma, é excluída do Estado a ampla, geral e irrestrita discri-
cionariedade, devendo a gestão da RES PÚBLICA obedecer ao 
princípio do devido processo legal, da boa-fé e da segurança 
jurídica, como também a certeza da materialidade, isto é, a 
justa causa, a fim de não destruir a privacidade do agente 
público, cujo fundamento será exposto a seguir. 

5.1 DEVIDO PROCESSO LEGAL 

O devido processo legal que obriga a participação iguali-
tária do Estado nas relações com os indivíduos está inscrito 
expressamente na Constituição Federal (art. 5°, LV): "ninguém 
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido pro-
cesso legal". Este se configura nas garantias do contraditório 
e da ampla defesa. 

Então, por via de fato, para a apuração das infrações fun-
cionais é necessária a obediência às formalidades que dão es-
tímulo a precisa comprovação dos fatos; asseverando, desta 
feita, o contraditório e a ampla defesa por parte do servidor 
da prática da infração. Todavia, o processo administrativo dis-
ciplinar, para ser inaugurado, requer que a autoridade pública 
tenha tido ciência de qualquer irregularidade funcional come-
tida pelo agente público. Essa ciência deverá vir composta por 
elementos que remontem a falta aos deveres da função, e não 
uma acusação vaga ou “boatos” de irregularidades. 

Com observância maior, a apuração de infrações funcio-
nais é formalizada através de processo disciplinar, cujo an-
damento é previsto em leis (Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis, Estatutos dos Servidores dos Estados), já 
anteriormente mencionadas, e outras normas regulamenta-

res (Portarias, Ins-truções), com a participação igualitária do 
Estado. Desta maneira, apenas o exercício irregular das ati-
vidades funcionais do servidor público, que desencadeie em 
descumprimento a deveres ou inobservância a proibições, de-
vidamente comprovados ou que existam fortes indícios dessas 
infrações, é que deverá ser apurado. É clarificado, então, que  
o uso do poder disciplinar não é feito de forma arbitrária, não 
pode a autoridade fazer como ela deseja. 

Para a instauração dos procedimentos disciplinares, é im-
prescindível, como diz José Armando da Costa (2002, p.202-
203), ofumus bani iuris,:

A garantia do devido processo legal assegura ao fun-
cionário a feitura do procedimento disciplinar previs-
to na lei (sindicância e processo ordinário sumário), 
como exige, por via de conseqüência, a existência de 
elementos prévios que legitimem tal iniciativa. 

A fundação desse pré-requisito evita que os procedimen-
tos disciplinares sejam instaurados ao simples talante do ad-
ministrador, ou seja, sem a existência de indícios ou meios 
legais idôneos. De outra forma, a vida funcional do servidor 
público tornar-se-ia desprovida de segurança jurídica. O re-
quisito do fumus bonis iuris é essencial ao devido processo 
legal para a instauração processual, evitando que o servidor 
público fique sob o jugo dos seus superiores hierárquicos, pois 
estes poderiam causar-lhe problemas de todas as matizes, por 
não estarem adstritos a esse pressuposto legal. 

Por pressuposto, não se podem instaurar inquéritos ad-
ministrativos genéricos, com o propósito de apenas sancionar 
o servidor, sem a existência de indício de irregularidades, se 
não, seria concebida como ação discriminatória, pois o direito 
administrativo não recepciona desvios ou excesso de poder por 
parte da autoridade pública. Adilson Abreu Dallari (2001, p. 
38) combate, com veemência, essa conduta, ao lecionar que:

Não é possível instaurar-se um processo administrativo 
disciplinar genérico para que, no seu curso se apure se, 
eventualmente, alguém cometeu falta funciona!", para, 
em seguida, acrescentar: "Repugna a consciência jurídi-
ca aceitar que alguém possa ser constrangido a figurar 
como réu numa ação civil pública perfeitamente evitá-
vel. Configura abuso de poder a propositura de ação civil 
temerária, desproporcional, não precedida de cuidados 
mínimos quanto à sua viabilidade. 

Desta feita, é de bom alvitre se apurar o fato tido como 
suspeito através da sindicância, em que não existe a figura do 
acusado, e o poder público pode, através de um procedimento 
sumário, em que é conferido o direito de defesa para o sindi-
cado, promover a devida verificação da existência de indícios 
para a propositura do futuro processo disciplinar. 

Sendo assim, é importante evitar o excesso de apuração 
por parte do Poder Público, imposta pelo arbítrio, em que se 
aufere tempo e despesas, ferindo, desse modo, os princípios 
da eficiência e da moralidade, que devem estar presentes em 
todos os atos públicos. 

5.2 OBSERVÂNCIA À JUSTA CAUSA 

No que tange à justa causa, a Constituição Federal de 
1988 explicitou os limites à atuação do administrador públi-
co (Estado), proporcionando aos cidadãos direitos e garantias 
fundamentais (a partir do Título II, dando início, em seguida, 
ao estudo do art.5º.). Consideram-se legitimados para apurar 
e punir condutas consideradas ilícitas o Poder Judiciário, o Mi-
nistério Público, as Polícias e a própria Administração Pública. 
Desse modo, o legislador, no combate entre a repressão de 
ilícitos e a proteção da honra, imagem, bom nome e priva-
cidade, determinou os passos de atuação do Poder Público, 
que deverá atuar dentro dos limites estabelecidos pela Carta 
Política. O artigo 5° da CF e seus incisos V, X, XXXVII, LV, LIV, 
LX regulam o processo, como exemplo: a aplicação da pena e 
as condições para seu cumprimento; a inviolabilidade da in-
timidade, da honra e da imagem; o direito de indenização ao 
dano moral e à imagem; defesa da intimidade restringida à 
publicidade de atos processuais; o direito de defesa e o direito 
de propriedade, dentre os demais. 

Nesse prisma, é garantido ao cidadão não ser devassado 
na sua intimidade sem o devido processo legal, e que o proce-
dimento instaurado deverá conter indício da prática de um ato 
proibido pela norma vigente; pois há dispositivos constitucio-
nais que objetivam a investigação e punição de ilícitos e outros 
que protegem a honra e a imagem das pessoas. Salutar é que 
os poderes públicos acatem e instrumentalizem procedimen-
tos aptos, que evitem danos à imagem das pessoas. 

Os procedimentos disciplinares instruem, também, nesse 
objetivo, pois é proibida a criação de procedimento disciplinar 
de forma geral em que acusações torpes ou vagas somente têm 
validade para ocasionar temeridade na vida do agente público, 
com o objetivo de encontrar prova de falsa conduta ilícita. 

A sociedade almeja por uma justiça administrativa com-
prometida com a austeridade e que, antes de tudo, atente 
para os direitos e prerrogativas dos acusados. Não é aceitável 
que ocorram acusações amplas contra a honra de quem quer 
que seja. O direito não acata procedimentos desvinculados, 
sem que haja justa causa (motivo ou relevo) contra agentes 
públicos. Essa garantia de inviolabilidade da intimidade, da 
honra e da imagem das pessoas esgota ao administrador a 
discricionariedade de instaurar procedimento disciplinar con-
tra servidor público sem um mínimo de indício ou possibilidade 
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de acusação. Não se admite a acusação genérica, pela levian-
dade que trata, sem justa causa. É necessária a justa causa 
(certeza da materialidade do dano) para a procedência da de-
núncia, para não submeter o indivíduo a uma circunstância 
que exponha sua reputação e imagem. 

De acordo com o art. 648 do Código do Processo Penal, a 
coação é considerada ilegal quando não houver justa causa, pois 
esta afasta a figura do possível delito, tendo em vista a ausên-
cia do ato ilícito. Segundo esse entendimento, o STF vem retiran-
do do Ministério Público o poder de instaurar inquérito policial 
sem um mínimo (plausível) de razoabilidade ou de justo motivo. 

Segundo esta percepção, a autoridade hierárquica compe-
tente deverá instaurar procedimento disciplinar, com respecti-
va comissão processante, contra agentes públicos para averi-
guar a possível prática de transgressão disciplinar, desde que 
haja um mínimo de provas ou materialidade do cometimento 
de ato ilícito, expressando, deste modo, na possibilidade de 
condenação (jumus bonis iuris). Assim, em relevo às garantias 
da inviolabilidade da honra e da imagem do agente público, 
o procedimento administrativo disciplinar só será instaurado 
quando houver um fundamento razoável, pois, sem justa cau-
sa, o inquérito extingue-se logo em sua gênese. 

Para que ocorra a constituição do procedimento disciplinar, 
deve haver uma possível infringência concretizada no exercício 
das atribuições do servidor público, ou que se relacione com as 
atividades do cargo ou função em que se encontre investido. 
Isso de acordo com o comando normativo do art. 148 da Lei n°. 
8.112/90, seguida, em quase toda sua totalidade, por todos os 
estatutos dos servidores públicos, pois não se admite a ins-
tauração de um procedimento disciplinar sem que ocorra um 

relevante apreço, ou justo motivo. 
O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União 

(Lei no. 8.112/90, no art.144 e parágrafo único)  determina: 

Art. 144. As denúncias sobre irregularidades serão ob-
jeto de apuração, desde que contenham a identifica-
ção e o endereço do denunciante e sejam formu¬ladas 
por escrito, confirmada a autenticidade. 

Parágrafo Único. Quando o fato narrado não confi-
gurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a 
denúncia será arquivada, por falta de objeto. 

Observando o art. 144 e parágrafo único acima, percebe-
-se que este deve instruir objeto de apuração em processo, 
quando as denúncias forem instrumentalizadas por escrito e 
contenham a identificação e os endereços dos denunciantes, 
tiverem autenticidades das assinaturas dos denunciantes de-
vidamente confirmadas e veiculem fatos que configurem, pelo 
menos em tese, evidente lesão disciplinar ou ilícito penal. 

Entretanto, nos termos do art. 145, 111, da Lei nº. 8.112/90, 
a sindicância7 constitui conectivo processual de iniciação, 
configurando razão suficiente para ensejar a instauração do 
respectivo processo disciplinar. 

Desta feita, visualiza-se o brilhante entendimento de Emo-
nar Octaviano e Átila José Gonzales: 

O processo administrativo só se iniciará de imediato 
quando houver elemen-tos suficientes para se con-
cluir pela existência da falta ou de sua autoria. Caso 
contrário, será obrigatoriamente instaurada sindi-

6    http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8112cons.htm
7 Jurisprudências há que diferenciam claramente a sindicância do processo administrativo disciplinar em si, como se vê: 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. Funcionário. Demissão. Procedimento administrativo. Cerceamento de defesa. Lei 8.112/90, art. 132, XIII e art. 117, IX.
I – Sindicância e procedimento administrativo disciplinar: distinção, certo que aquele é, de regra, medida preparatória deste (Lei 8.112/90, artigos 143, 145, 154)”
(STF Pleno, ac. un., MS n.º 21635-PE, Rel. Min. Carlos Velloso, CJ 20/04/95)”
“EMENTA: Constitucional e Administrativo – Militar – Exclusão a bem da Disciplina – Ausência de procedimento administrativo – Devido processo legal – Aplicação dos princípios 
do contraditório e da ampla defesa aos litigantes, em procedimento disciplinar militar – Art. 5o, LV, da CF/88 – Nulidade do ato administrativo.
(TRF 1a Região, 2a turma, Apelação Cível no 100069731, Rel. Juíza Assusete Magalhães, DJ 11/03/94)”
A sindicância possui natureza, não processual, mas de procedimento investigativo, similar ao inquérito policial, configurando-se como mecanismo de elucidação de irregularidades 
no serviço, podendo transcorrer com informalidade e sem ciência ao investigado, nesse sentido transcreve-se a fundamentação dada pelo ilustre Ministro José Delgado, ao julgar 
o Agravo de Instrumento no 275892/RJ.
“O inquérito administrativo... constitui mera fase investigatória, assim denominada por sinonímia à expressão sindicância administrativa, que precede ao processo administrativo 
e que tem por fito apurar a ocorrência de fato ilícito que, uma vez provada a sua materialidade e autoria, propiciarão a instauração deste último, onde se demonstrará a 
culpabilidade dos indiciados.
Em nada difere do inquérito policial previsto no Código de Processo Penal, tendo o mesmo caráter inquisitório, não constituindo constrangimento ilegal a sua instauração contra 
qualquer cidadão.
...O inquérito administrativo precede o processo administrativo disciplinar, tal como o inquérito policial antecede à ação penal.
...O contraditório só se instalará após a instauração do processo administrativo, instruído com o que se apurar no inquérito administrativo.
...Dispensa defesa do sindicato e publicidade seu procedimento por se tratar de simples expediente de verificação de irregularidade e não de base para punição, equiparável ao 
inquérito policial em relação à ação penal. É o verdadeiro inquérito administrativo que precede o processo administrativo disciplinar. 
Simples investigação de fatos e da eventual responsabilidade pela sua prática, caso ilícitos, inexistindo acusação no sentido formal não autorizam o contraditório, sob pena de 
tornar a apuração de qualquer fato inviável, com a instauração de contraditório quando, sequer, exista um indiciado.”
http://kplus.cosmo.com.br/materia.asp?co=139&rv=Direito

cância para a apuração preliminar desses elementos, 
finda a qual será iniciado o processo adminis-trativo 
exigível (OCTAVIANO; GONZALES, 2002, p. 116).  

Desta feita, sem a existência de tais conectivos proces-
suais, não poderá ser constituído o processo administrativo 
disciplinar, pois, se não houver a observância a esse caráter 
legal, caberá ao agente público prejudicado ingressar em juízo, 
solicitando o trancamento do processo, por meio do mandado 
de segurança. 

5.3 BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA 

O art. 148, da Lei n°. 8.112/90, designa que o processo 
disciplinar "é o instrumento destinado a apurar a responsabi-
lidade do servidor por infração praticada no exercício de suas 
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo 
em que se encontre investido." Por pressuposto, para que se 
inicie o procedimento disciplinar, deverá haver desídia admi-
nistrativa, de acordo o Estatuto. Essa infração realizada não 
é só no exercício das atribuições do servidor, mas, também, 
naquelas que possuam relação com as atribuições da função 
ou cargo em que se encontre investido. 

A boa-fé e a segurança jurídica protegem o administrador 
público da discricionariedade na configuração do procedimento 
administrativo genérico, não ocorrendo, nesse caso, violação aos 
princípios disciplinares que ilustram a vida funcional do servidor. 

O princípio da boa-fé, no direito administrativo, requer do 
agente público, no exercício de sua função, a lealdade, tanto no 
seu ambiente de trabalho quanto em relação ao administrador 
público. Consecute-se, então, em uma conduta leal e confiável, 
derivação da boa-fé, fundamentando a Justiça e a segurança 
nas relações entre as pessoas, institucionalizando, assim, num 
real dever do agente público, a manutenção desse princípio na 
prática cotidiana. 

A ligação entre o direito e a ética é pilastra essencial que 
rege o Princípio da Boa-fé, objetivando a lealdade como forma 
de eficiência e confiança da Administração Pública no entrosa-
mento com a sociedade. A boa-fé objetiva possui existência na 
doutrina e na jurisprudência, cujo posicionamento se configura 
na ideia de que os atos privados e os públicos devem ser con-
cretizados dentro de um modelo de lealdade e de ética. Sendo 
assim, faz-se mister que o servidor público se regre pelos atos 
funcionais orientados pela boa-fé e a lealdade. 

O art. 2° da Lei n°. 9.784/99 reporta, em seu inciso IV, 
que o Poder Público deve se pautar pelos modelos éticos de 
probidade, decoro e boa-fé, quando da decisão de instauração 
de procedimento disciplinar. Desta maneira, descoberta cabal-
mente a má-fé ou a falta de justa causa para a instauração 
do procedimento disciplinar, é excluída a faculdade do Poder 
Público em promover a apuração através do citado inquérito 

administrativo genérico, sem elementos ou substâncias. 
O dever de gestionar de acordo com a boa-fé não só com-

pete ao servidor em relação à Administração, mas também no 
sentido contrário. É lamentável que a ordem jurídica não apure 
deslealdade, tendo esta obrigação de agir. Sendo assim, a boa-
-fé deve estar incrustrada nas decisões administrativas, em 
especial naquela que diz respeito à constituição do procedi-
mento disciplinar. 

Concluindo, não haverá objeto para apurar, se as denúncias 
ou fatos não caracterizarem, evidentemente, infração discipli-
nar ou ilícito penal. Concordando com esse posicionamento, 
José Armando da Costa (2002, p. 203-204) se posiciona: 

[...] sem esses conectivos pré-processuais, resta ilegí-
tima a iniciativa da ad-ministração pública consistente 
na abertura desses expedientes apuratórios de faltas 
disciplinares, pois que tais elementos prévios indiciários 
(fumus boni iuris) não apenas constituem uma exigên-
cia jurídico-processual sinalizadora da plausibilidade de 
condenação do servidor imputado, como também confi-
gura uma garantia em favor deste, que não poderá, sem 
o mínimo de motivação, ser submetido a inquietadores 
procedimentos como tais. Não fosse a exigência do 
concurso inicial dos referidos adminículos indiciatórios 
(princípio de prova), a segurança jurídica dos servidores 
públicos desceria a patamares desprezíveis e instáveis, 
o que arrostaria de modo brutal e frontal o princípio 
constitucional do devido processo legal, uma vez que 
a instaura-ção de tais procedimentos disciplinares se 
toma legítima e devida ante a e-xistência desses indi-
cadores pré-processuais. 

Desse modo, carecendo de indícios ou provas, tanto o 
princípio da segurança jurídica como o da boa-fé eximem do 
administrador público a real possibilidade de instaurar proce-
dimento disciplinar contra o servidor público. 

O referencial da segurança jurídica tem como objetivo o 
dever/poder do Estado de proteger a sociedade da inviabilidade 
da honra e garantir a devida privacidade dos indivíduos, as 
quais não podem ser tolhidas por atos administrativos, sem 
fundamento ou que acobertar, na sua essência, o prejudicial 
sentimento pessoal de vingança. 

cONcLusãO 

Ao se estudar os poderes da autoridade processante na 
instauração do processo administrativo disciplinar, percebe-
-se que é possível a iminência de desvelos e arbitrariedades 
entre servidor e administração pública. O liame dessa rela-
ção pode, peremptoriamente ou não, causar prejuízos a um 
ou a outro. Desse modo, nessa relação, não é difícil prever 
essa circunstância. 
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O processo disciplinar é um instrumento constitucional 
atribuído aos cidadãos, regulamentado pela Lei 9.784/99 
da administração pública federal, pelo Regime Jurídico 
Único do Servidor Federal (Lei no. 8.112/90) e pela Lei de 
Improbidade (Lei no. 8.429/92), apesar de existirem outras 
leis estaduais e municipais. 

Quanto ao conceito, não se resume só em verificar a apu-
ração de denúncias e a aplicação de sanções, mas sim, revelar 
a ampla defesa e o contraditório com o objetivo da verdade 
real. No que diz respeito aos objetivos, viu-se que a apuração 
é o objeto essencial do processo disciplinar. No que tange aos 
agentes, foram dispostos em três elementos: autor, réu e juiz. 
Já quanto à comissão processante, constatou-se que esta não 
tem função de proferir unicamente decisão final no processo 
administrativo, pois se apresenta, a um só tempo, corno órgão 
de instrução, de audiência e de assessoria à autoridade com-
petente para julgar. 

Na análise diferida, ressaltou-se a respeito dos princípios 
empregados no processo disciplinar e sua divisão em princípios 
do Direito Administrativo e princípios basilares do Processo Ad-
ministrativo Disciplinar, com suas respectivas peculiaridades. 
Tal compactuação foi feita apenas para facilitar o entendimen-
to do discurso ora apresentado e observar como os mesmos 
servem de regramentos para que a autoridade processante 
competente se oriente para que possa instaurar o processo 
administrativo, urna vez que este tipo de procedimento ainda 
não está plenamente positivado na legislação pátria. 

Ao final, destacaram-se os rigores da atuação da autorida-
de administrativa na constituição do processo administrativo 

disciplinar, em que se concluiu que a Administração Pública 
deve obedecer aos princípios do devido processo legal, da 
justa causa (a certeza da materialidade), da boa-fé e da se-
gurança jurídica. No que concerne ao princípio do devido pro-
cesso legal, verifica-se que é necessário evitar o excesso de 
apuração (arbitrariedade) por parte do Poder Público, quando o 
processo é implementado com abuso de autoridade da instân-
cia processante, a fim de que não se gaste tempo e dinheiro, 
agredindo, assim, o princípio da eficiência e da moralidade, 
que devem estar presentes em todos os atos públicos. No en-
lace da certeza da materialidade, verificou-se que, não haven-
do elementos consistentes para instauração do processo, tais 
como a existência de falta e autoria (conectivos processuais) 
não deve o servidor público se humilhar a uma situação ca-
lamitosa, a qual denigra sua reputação e honra. Desta feita, 
quanto à boa-fé e à segurança jurídica, carecendo indícios ou 
provas, ambos exaurem do administrador público a iminência 
de instaurar procedimento disciplinar contra o servidor público. 

Enfim, conclui-se, do exposto, que processo administrativo 
disciplinar só é configurado de modo obrigatório, quando pos-
sua, a autoridade competente, a informação da irregularidade 
no serviço público, pois, se não configurar evidente infração 
disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será fatalmente arqui-
vada, por falta de objeto. 

Assim sendo, faz-se mister cautela e austeridade no trato 
da coisa pública, para se evitar a instauração abusiva, dene-
grindo a imagem e o bom nome do agente público. Para tal, é 
preciso denotar os regramentos que a autoridade administra-
tiva terá que seguir. 
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Resumo
O Processo Civil Brasileiro vive época de mudanças. O Projeto do Novo Código de Processo Civil anuncia as transformações que estão por 
vir, refletindo as novas demandas sociais e conferindo contornos inéditos à processualística pátria. As discussões mais proeminentes sobre 
o assunto, por sua vez, formam-se em torno da conciliação entre a celeridade processual e a segurança jurídica. Indaga-se, pois, qual seria 
o melhor caminho para conferir real presteza à tutela jurisdicional, isto é, combater a delonga processual sem comprometer a qualidade das 
decisões. Com efeito, as modificações na sistemática recursal assumem papel protagonista neste debate. O presente artigo optou por realizar 
análise acerca da extinção dos embargos infringentes, um dentre tantos recursos, sem, contudo, deixar de lado toda a contextura no qual o 
assunto está imerso. Serão, portanto, analisados os pontos positivos e negativos da abolição do recurso em tela, sendo observado seu reflexo no 
destino da coletividade, sua função de esgotar debates jurisprudenciais, bem como a interferência no andamento processual. Ao mesmo tempo 
e inevitavelmente, serão confrontados os preceitos constitucionais supracitados: a celeridade processual e a segurança jurídica.

palavras-chave: Embargos infringentes. Celeridade processual. Segurança jurídica. Projeto do novo código de processo civil.

Abstract
The Brazilian Civil Procedure demands times of changing. The Project of The New Process Code announces changes to come, reflecting 
the new social rights and giving fresh nuances to the homeland process law. The most prominent discussions on the subject are formed 
around the balancing of speedy trial and legal certainty. Some question may be done, therefore, about what would be the best way to confer 
real agility to the legal protection, which is discussing with delay proceedings without compromising the quality of decisions. Indeed, the 
systematic changes in this debate. This Article has chosen to perform analysis on the termination of infringers embargoes, without, however, 
being aside from all the contexture in which the subject is immersed. There will be also analyzed the positives and negatives procedures 
of maintaining this appeal, by observing the reflection in the destiny of the collectivity, its role in depleting jurisprudential debates, as well 
as interference in the ongoing proceedings. At the same time and inevitably there will be faced by the constitutional provisions mentioned 
above: a speedy trial and legal certainty.

Keywords: Infringers embargoes. Speedy trial. Legal certainty. Project of the new process code
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1 INTRODuÇãO

O grande desafio do Direito é, sem dúvidas, acompanhar e 
atender a dinâmica das sociedades. A processualística civil bra-
sileira não foge à regra e, tendo em vista essa flagrante neces-
sidade de adaptação do nosso Código de Processo Civil às mais 
recentes tendências e vicissitudes sociais, foi iniciado exaustivo 
trabalho a fim de que fosse criada nova legislação. Esse tra-
balho, por sua vez, encontra-se em fase de conclusão e, com 
base no Projeto do Novo Código, podem ser vistos seus principais 
fundamentos, isto é, os princípios que o norteiam, bem como as 
matérias às quais foi dado prioridade pelo legislador.

Deveras, um dos maiores dilemas enfrentados na atualida-
de diz respeito à tarefa de harmonizar a celeridade e a busca 
pela justiça plena dos processos. Isto porque, ao mesmo tempo 
em que a morosidade do Poder Judiciário é causa de transtornos 
graves às partes, a vontade e o dever de se obter a decisão mais 
justa para cada caso concreto finda atrasando o andamento pro-
cessual. Assim, por vezes, aquilo que deveria ser usado para evi-
tar consequências danosas (a delonga do procedimento devido à 
utilização de todos os meios disponíveis para manifestação das 
partes, com o intuito de que não seja proferida decisão equivo-
cada) acaba por adquirir efeito contrário.

Foi nesse sentido que o Projeto procurou se orientar, vi-
sando a impedir prejuízos decorrentes da vagarosidade do Ju-
diciário, assim como criando mecanismos para aliar o justo ao 
ágil. Tal desígnio não foi, evidentemente, o único buscado pelo 
legislador, mas, sem objeção, um dos mais perseguidos. Foi a 
partir dele, aliás, que uma série de mudanças foi prevista pelo 
esboço do Novo Código de Processo Civil, sendo uma das mais 
visíveis a prenunciada para o sistema recursal.

Dentre tantas discussões a respeito da matéria, está 
aquela que versa sobre a extinção dos embargos infringentes.

Tal espécie de recurso, o qual não encontra similares no 
direito comparado atual, vem sofrendo críticas desde a sua 
instituição. Com o advento da Lei n° 10.352/2001, aquelas 
críticas foram amenizadas, sem, contudo, deixarem de existir. 
Hoje, caso venha a ser transformado em código o Projeto, na 
forma em que está redigido, os embargos infringentes estarão 
em vigor por tempo curto e determinado.

Em contraposição àqueles que o combatiam desde sua 
criação, sempre existiu uma parte da doutrina que defendeu 
a importância desse instituto recursal. Agora, com a potencial 
abolição do mesmo, discussões aparentemente adormecidas 
ressurgiram. Tem-se, de um lado, a necessidade de expurgar 
tudo aquilo que atrasa desnecessariamente o fluir do processo e, 
de outro, o receio de abolir um instrumento garantidor da justiça.

O presente artigo ocupa-se a discutir e analisar, de manei-
ra sintética e longe de exaurir as discussões que envolvem o 
assunto, a suposta abolição dos embargos infringentes, seus 
principais aspectos e evolução ao longo dos anos. Tal aborda-

gem, entretanto, não poderia ser feita sem que o contexto, no 
qual essa temática está inserida, fosse também considerado, 
ou seja, o conflito entre a celeridade e a segurança jurídica.

O estudo acerca da utilidade dos embargos infringentes 
é, pois, excelente meio para indagar quais são os limites da 
celeridade processual tão aspirada pelo Novo Código, isto é, 
até que ponto a agilidade do procedimento pode melhorar a 
prestação jurisdicional e beneficiar a sociedade sem compro-
meter a integridade e credibilidade das decisões.

2 hIsTÓRIcO

O recurso de embargos infringentes tem sua origem no Di-
reito Português. Moacyr Lobo da Costa, em seu estudo sobre 
a história dos recursos, observou que “embora sem a deno-
minação de embargos, já no reinado de D. Afonso III (1248-
1279) era conhecido um meio de impugnação obstativo que 
guarda íntima semelhança com os embargos tal como vieram 
a ser acolhidos posteriormente nas Ordenações Afonsinas” (DA 
COSTA; DE AZEVEDO, 1996, p. 165) 

Surgiu em Portugal em decorrência da desorganização ju-
diciária da Monarquia Portuguesa. Além disso, era costume, 
naquela época, em virtude da dificuldade de interposição das 
apelações, as partes recorrerem ao juiz prolator da sentença 
por meio de pedido de reconsideração. A prática contínua des-
se pedido, em lugar da apelação, fez com que as Ordenações 
Afonsinas expressamente previssem os embargos modificati-
vos, cujo objetivo correspondia à transformação da sentença.

O recurso subsistiu na vigência das Ordenações Afonsi-
nas, Manuelinas e Filipinas, que, por força do Decreto de 20 
de outubro de 1823, continuaram a vigorar no Brasil após sua 
independência, juntamente com algumas leis extravagantes. 
Entretanto, a partir da Constituição Federal de 1934, a União 
passou a deter competência privativa para legislar sobre ma-
téria de processo. Foi aí que surgiu a primeira lei federal em 
cujos dispositivos fazia-se referência aos embargos infringen-
tes, a Lei nº 319 de 25/11/1936.

Logo depois, sobreveio o Código de Processo Civil (CPC) 
de 1939, o qual manteve os embargos infringentes, prevendo, 
no artigo 839, o seu cabimento para sentenças de primeira 
instância proferidas em causa de valores igual ou superior a 2 
(dois) contos de réis. Originalmente, o texto previa que o acór-
dão objeto dos embargos infringentes, além de não ser unâni-
me, deveria ter reformado a sentença, demonstrando que o seu 
cabimento era ainda mais restrito que o anterior. 

A dupla conformidade deixou de ser critério para afastar 
o cabimento do recuso em tela, quando o Decreto nº 8.570/46 
alterou o art. 833 do CPC/39, passando a ser irrelevante se 
a decisão do tribunal teria mantido ou alterado a decisão de 
primeira instância.

Sobrevindo o Código de Processo Civil de 1973, suprimiu-
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-se a previsão de cabimento de embargos infringentes de 
decisão não unânime proferida em mandado de segurança, 
fixando-se, depois, o entendimento de que não seria possível o 
cabimento do recurso em todo o processo de mandado de segu-
rança, ou seja, em hipótese alguma. Portanto, na sistemática 
do texto original do atual CPC, cabem embargos infringentes 
de julgamentos não unânimes proferidos em apelação ou ação 
rescisória.  

Restaram modificadas as hipóteses de cabimento deste 
recurso com o advento da Lei nº 10.352/01, que o restringiu 
ainda mais, prevendo ser apenas possível sua interposição 
quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de 
apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente 
a ação rescisória. Fez, portanto, ressurgir a regra contida no 
art. 833 do CPC/39.

3 BREvEs cOMENTáRIOs AcERcA 
DO cABIMENTO DOs EMBARGOs 
INFRINGENTEs

Para melhor abordagem do tema, faz-se pertinente uma 
observação mais aprofundada das situações em que são ca-
bíveis os embargos infringentes, bem como seus principais 
aspectos.

Em linhas gerais, haverá possibilidade de uma decisão ser 
embargada por infringência, quando possuir voto vencido e for 
proferida por órgão colegiado, bem assim deve ter promovi-
do a reforma de sentença de mérito em grau de apelação ou 
mediante julgamento, o qual dê procedência a ação rescisória 
(art. 530, Código de Processo Civil - CPC). Noutras palavras, 
haverá cabimento quando se verificar a formação de empate 
entre os votos, isto é, dois votos vencedores contra o voto ven-
cido do magistrado componente do órgão ad quem juntamente 
com o posicionamento tomado pelo magistrado que formulou 
a sentença outrora impugnada. Foi essa a nova conotação 
dada aos embargos infringentes a partir do advento da Lei n° 
10.352/2001, como supramencionado, dando-lhes maior razo-
abilidade. 

Destarte, não será cabível o recurso em tela em casos 
de acórdão não unânime, que confirme sentença ou reforme 
sentença terminativa. Vale ressaltar, ainda, que apenas será 
embargável a parte da sentença de mérito cuja reforma se deu 
por votação não unânime, havendo, pois, a possibilidade de os 
embargos infringentes serem parciais ou totais. Sobre o assun-
to, assim esclarece Alexandre Freitas Câmara:

É fácil entender as razões que levaram o legislador 
a limitar o cabimento dos embargos infringentes em 
sede de apelação à decisão que, por maioria, reforma 
sentença de mérito. É que neste caso, se somarmos 
o juiz que proferiu a sentença reformada ao que pro-

feriu voto vencido no julgamento da apelação, verifi-
caremos que, uma vez ultimado o julgamento desse 
recurso, dois magistrados terão se manifestado, no 
mérito, em um sentido, enquanto dois outros (os que 
proferiram os votos vencedores na apelação) terão se 
manifestado em sentido diverso. Tem-se, assim, um 
verdadeiro empate, servindo os embargos infringen-
tes para permitir o desempate no julgamento. (CÂ-
MARA, 2010, p. 108-109)

No que tange à interposição de recurso especial ou extra-
ordinário, o prazo somente começará a correr após a intima-
ção do julgamento dos embargos, e todo o acórdão poderá ser 
impugnado, tanto a parte não submetida como a submetida 
à apreciação dos embargos infringentes. Aliás, o prazo para 
interpor esse recurso será de quinze dias e isso pode ser feito a 
partir do recurso adesivo (BRASIL, 1973, art. 500).

Situação curiosa diz respeito aos casos em que houver, en-
tre os magistrados, divergências quantitativas  ou qualitativas  
com o apontamento de mais de dois resultados diferentes para 
o julgamento. 

Em ambos os casos, os componentes do juízo ad quem 
apresentarão maneiras distintas para solucionar a contenda, 
sendo que, na primeira hipótese, as discordâncias serão ape-
nas na dosagem daquilo que a parte ou as partes sucumbentes 
deve ou devem prestar, enquanto que, na segunda hipótese, a 
discordância estará na espécie da prestação devida por aque-
las partes. As soluções para tais circunstâncias poderão variar, 
pois dependem do regimento interno dos tribunais. 

Concernente às divergências quantitativas, o desempate 
poderá ocorrer, exempli gratia, mediante cálculo da média arit-
mética dos votos ou adotando-se o critério do menor número 
de votos suficientes para formar a maioria. Já em relação às 
divergências qualitativas, a saída pode estar na convocação 
de outros juízes ou, ainda, na realização de nova votação, em 
que se decide entre duas alternativas, excluindo-se a vencida, 
e, posteriormente, faz-se nova votação com outra opção que 
restou, quantas vezes forem as posições discrepantes. Tanto 
em uma, como em outra hipótese, será cabível embargos in-
fringentes, havendo possibilidade de interposição para ambas 
as partes: o autor e o réu, uma vez que estes pleitearão por 
aquele voto que lhes foi mais favorável, respectivamente.

Interposto o recurso, “abrir-se-á vista ao recorrido para 
contra-razões; após, o relator do acórdão embargado apreciará 
a admissibilidade do recurso” (BRASIL, 1973, art. 531), e des-
sa decisão cabe recurso de agravo interno (BRASIL, 1973, art. 
531). “Admitidos os embargos, serão processados e julgados 
conforme dispuser o regimento do tribunal” (BRASIL, 1973, art. 
533). “Caso a norma regimental determine a escolha de novo 
relator, esta recairá, se possível, em juiz que não haja parti-
cipado do julgamento anterior” (BRASIL, 1973, art. 534). Não 
havendo concessão imediata de provimento ou rejeição preli-
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minar, caberá ao relator compor novo relatório, cujo teor será 
submetido ao revisor e, posteriormente, a todo o órgão. Este, 
por sua vez, realizará novo juízo de admissibilidade e, em caso 
de ser recebido o recurso, haverá, finalmente, a apreciação do 
mérito.

Por derradeiro, importante ressaltar que os embargos in-
fringentes são dotados de efeito suspensivo, haja vista ter a 
lei silenciado a respeito. Com isso, fica obstada a eficácia do 
acórdão ou a parte dele impugnada. Se a sentença reformada 
por apelação for dotada de efeito suspensivo, esta também 
continuará a não gerar efeitos. Caso contrário, a sentença de 
primeiro grau continua a possuir eficácia. 

4 O cONFRONTO ENTRE A TEsE 
PREsERvAcIONIsTA E A NOvA 
cONcEPÇãO DO PROJETO DO cÓDIGO 
DE PROcEssO cIvIL

É extremamente delicada a questão da supressão de um 
recurso. Faz-se mister, nessa toada, a realização de análise, 
a fim de que sejam ponderadas as vantagens e desvantagens 
dos embargos infringentes.

Assim sendo, uma vez esclarecidas as situações nas quais 
é cabível a interposição dos embargos infringentes, faz-se 
mister expor as razões que levaram o legislador a manter no 
ordenamento jurídico pátrio esse instituto recursal, mesmo 
diante de críticas e sem amparo no direito comparado.

Em um primeiro contato, impugnar acórdão não unânime 
poderia parecer apenas mais uma maneira de postergar o fim 
do processo e, com isso, impedir a plena eficácia da decisão. 
Isto porque não existiriam, em tese, motivos para novo ques-
tionamento, posto que a discussão sobre a matéria já haveria 
se esgotado e o recurso de apelação ou a ação rescisória já 
teria cumprido sua função. 

Sob a ótica da tese preservacionista , contudo, observar-
-se-á que um acórdão não unânime poderia significar não ser 
pacífica a formação do pensamento jurisprudencial sobre de-
terminada questão. Logo, a matéria necessitaria de apreciação 
mais aprofundada. 

Ademais, é intuitivo que a parte não se conforme com acór-
dão o qual julgou em seu desfavor, precipuamente quando é 
sabido que sua pretensão foi aceita por outra parte dos com-
ponentes do órgão colegiado.

Alia-se a isso o fato de a maioria das decisões dos tribu-
nais não possuírem votos vencidos. É notória, pois, a tendência 
dos órgãos ad quem de se manifestarem num mesmo sentido, 
dando procedência ou não, de modo irrestrito, ao pedido recur-
sal ou à ação rescisória. Daí porque, aos casos de acórdão não 
unânime deveria ser dada ainda maior atenção. 

Ora, a não uniformidade de posicionamento, segundo a óti-

ca preservacionista, iria implicar, muitas vezes, em divergên-
cias sérias, em que seu debate importaria não apenas às par-
tes daquela contenda, mas a todos que levassem à apreciação 
do Judiciário a mesma matéria. Seria importante, sobretudo, 
para garantir a segurança jurídica, ao mesmo tempo em que 
se tornaria instrumento apaziguador de discordâncias jurispru-
denciais. Nas palavras de Pontes de Miranda

É então que se verifica a verdadeira função político-
-jurídica do recurso de embargos: estão presentes 
os juízes vencedores e o juiz vencido ou os juízes 
vencidos, às vezes misturados com os juízes que não 
tomaram parte no julgamento; a matéria, em grau de 
embargos, ganha em melhor estudo dos advogados e 
melhor apreciação dos juízes, de modo que se junta 
à experiência dos juízes do tribunal, cujo acórdão se 
embarga, o estudo recente do relator e do revisor do 
recurso de embargos. Psicologicamente, e dizemo-lo 
com a observação direta de muitos anos, os melhores 
julgamentos, os mais completamente instruídos e os 
mais proficientemente discutidos, são os julgamen-
tos das câmaras de embargos, e não se compreende 
que, ainda em Portugal, houvesse hostilidade ao ve-
lho recurso lusitano, preciosa criação da mentalidade 
popular, na reação contra a errada justiça reinícola. 
Hoje, que o elemento de retratação e o elemento de 
devolução se associaram, devemos perseverar no seu 
uso, que passou a ser, desde a Lei n. 319, de extraor-
dinária importância na superior instância. Muita in-
justiça se tem afastado com os julgamentos em grau 
de embargos (MIRANDA, 1975, p. 339).

No que tange a tais situações controvertidas, deve-se dar 
especial enfoque àquelas que versam sobre direitos funda-
mentais ou que foram impugnadas via ação rescisória, nesta 
porque se põe em debate a estabilidade da coisa julgada ma-
terial. Enquanto isso, no primeiro caso, tem-se dos dois lados 
direitos expressamente previstos pela Carta Magna e que se 
encontram num mesmo patamar. Sabe-se que a restrição de 
um deles requer toda cautela, podendo somente ser realizada 
a partir da análise de cada caso concreto e mediante exame 
de proporcionalidade. Noutros termos, diante de questão que 
assume tamanha repercussão na vida das partes e do todo 
social, deve o órgão de segundo grau manifestar-se cuidado-
samente e de modo seguro. Teriam, portanto, os embargos in-
fringentes a função de garantir tal segurança e credibilidade.

Diante disso, indubitável seria a utilidade desses recursos 
frente a matérias carecedoras de maior análise, haja vista seus 
reflexos sociais e a importância para a uniformização jurispru-
dencial. Esses dois fatores, por sua vez, podem ser traduzidos 
naquilo outrora mencionado: o princípio da segurança jurídica, 
o qual é direito fundamental (BRASIL, 1988, art. 5º, XXXVI) e 
exige uma postura coerente, não contraditória do Estado e, por 
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conseguinte, da tutela jurisdicional. 
Doutro lado, não menos importante que esse preceito é o 

princípio da celeridade processual, também garantido cons-
titucionalmente (BRASIL, 1988, art. 5º, LXXVIII). Deveras, de 
nada adiantaria assegurar, a todo custo, a coerência dos pre-
cedentes judiciais sem que fosse dado ao processo o mínimo 
de efetividade. E é isso que comumente ocorre na rotina do 
Judiciário: contendas que parecem não ter fim e o inevitável 
perecimento dos direitos dos cidadãos. 

Foi diante dessa realidade que o Projeto do Novo Código 
de Processo Civil procurou dar a maior eficiência possível ao 
andamento processual através da exclusão de tudo aquilo que 
fosse obsoleto ou com finalidade apenas de retardamento. 

Tendo em vista a relevância de ambos os princípios, é pre-
ciso que seja construída uma harmonização entre eles a fim 
de que a prestação jurisdicional possua duração razoável e 
seja efetiva, isto é, consiga realmente solucionar os conflitos 
sociais. Por isso, da mesma forma que a delonga processual 
não pode se tornar algo absurdo sob o pretexto de se buscar a 
segurança jurídica, a celeridade do processo não poderia ser 
tida como algo inflexível. Pois, se assim o fosse, chegar-se-
-ia, ainda que por trilhos diversos, ao mesmo resultado: a não 
solução da lide e, nesse caso, pela emissão de decisão que não 
pôs fim, satisfatoriamente, à contenda.

Sob a ótica em análise e levando-se em consideração tal re-
lação de equilíbrio, defende-se que os embargos infringentes em 
nada comprometeriam o fluir do processo, haja vista ser a própria 
quantidade de acórdãos embargados por infringência ínfima. Isto 
porque, como supramencionado, raras são as manifestações dos 
tribunais em que há voto vencido. Logo, para a tese defensora da 
manutenção do recurso em comento, a sua utilização não poderia 
ser tida como óbice à celeridade processual. 

5 Os ARGuMENTOs susTENTADOREs 
DA ABOLIÇãO DOs EMBARGOs 
INFRINGENTEs

Nas incomparáveis palavras de Fredie Didier e Carneiro da 
Cunha (2010),

A manutenção dos embargos infringentes  no sistema 
processual civil brasileiro sempre foi objeto de críti-
cas por parcela considerável da doutrina, avultando 
vozes e letras que defendem, de maneira candente, 
sua extinção. Isso porque constituiriam, para alguns, 
um anacronismo, na exata medida em que somente 
o direito brasileiro ainda os prevê, tendo sido abo-
lidos, inclusive, do direito português, de onde sur-
giram. Além disso, por não deitarem raízes no di-
reito romano ou não encerrarem outro fundamento 
de ordem científica, sua tendência seria a extinção, 

constituindo um bis in idem ou o “segundo tempo do 
recurso de apelação”  (DIDIER; CUNHA, 2010, p. 217)

Com efeito, apenas o Brasil ainda prevê, em seu sistema 
legal, a incidência desse recurso, o qual, consoante arrazo-
amento da doutrina majoritária , mostra-se mais como uma 
forma de procrastinar o processo do que um meio de obter um 
aprofundamento da matéria já exaustivamente debatida em 
dois graus de jurisdição.

Dessa forma, a possibilidade de interposição de um re-
curso fundado em um só voto vencido, quando desta maneira 
ocorrer, é contrária à efetividade do processo, prolongando-o 
ainda mais e adiando a entrega da tutela jurisdicional. Atribui-
-se, portanto, demasiado poder ao voto vencido, que, ignoran-
do a posição majoritária em relação à matéria, impõe uma 
nova análise a um caso já discutido. Ademais, é de se obser-
var que sobre uma mesma matéria há sempre vozes distintas, 
seja na doutrina, seja na jurisprudência, fazendo isso parte da 
própria formação de seu entendimento. Não é uma decisão que 
formará a jurisprudência de um tribunal, mas várias decisões 
semelhantes sobre aquela mesma matéria, ainda que essas 
decisões possuam votos vencidos. 

Não se pode esquecer que tal recurso surgiu da desorga-
nização judiciária da Monarquia Portuguesa, não possuindo, 
como outrora mencionado, origens no Direito Romano ou se-
quer qualquer fundamento de cunho técnico-científico capaz 
de justificar satisfatoriamente seu sentido de ser. Trata-se de 
instrumento concebido com o desiderato inicial de funcionar 
como paliativo, a fim de que fosse contida a balbúrdia, a qual 
tomava conta do sistema recursal lusitano da época.

Deve-se, outrossim, avigorar, conforme supramencionado, 
que no ordenamento jurídico luso esse recurso desapareceu, 
não mais retornando nas modificações processuais posterio-
res. Isso porque se entendeu que haveria um bis in idem, como 
reiteração do recurso de apelação.

É justamente nesse ponto que entramos agora. A existên-
cia dos embargos infringentes é também criticada por grande 
parte da doutrina por caracterizar um bis in idem, ou seja, um 
segundo grau de jurisdição do recurso de apelação, fazendo 
com que se retomem todas as discussões e debates já esgo-
tados pelos ministros. Depreende-se daí a não necessidade 
dos embargos infringentes, vez que têm o objetivo único de 
reavaliar um recurso, o qual já teve seu julgamento proferido.

Há de se considera, ainda, como ponto negativo, a demora 
na entrega final da prestação jurisdicional em face do excesso 
de recursos, ocasionando a duração demasiadamente longa 
e a não efetividade do processo, além de penalizar as partes 
bem intencionadas.

O sistema jurídico brasileiro conta com um número exces-
sivo de recursos, quando comparado a outros direitos moder-
nos. A eventual exclusão dos embargos infringentes de forma 
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alguma provocaria desarmonia no sistema recursal brasileiro. 
Em ocorrendo, manter-se-ia intacto o princípio do duplo grau 
de jurisdição que, apesar de não contemplado expressamente 
pelo constituinte de 1988, é elemento basilar do ordenamento 
jurídico pátrio.

O art. 530 do atual CPC diz que cabem embargos infrin-
gentes quando não for unânime o julgado proferido em ape-
lação e em ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os 
embargos serão restritos ao objeto da divergência. Deflui do 
dispositivo que somente cabem os embargos contra acórdãos. 
Nesse momento do processo, já se cumpriu o duplo grau de 
jurisdição. Já se submeteu a matéria ao exame por parte de 
mais de um juízo. 

O argumento de que a exclusão do recurso acarretaria o 
sacrifício da verdade e de uma decisão mais justa falece dian-
te do nosso sistema jurídico pródigo em recursos. A garantia 
de uma investigação atenta está na consagração do princípio 
do devido processo legal e da observância do contraditório. 

A existência dos embargos em nosso direito, e unicamente 
em nosso direito, representa, segundo a doutrina majoritária, 
um entrave dos tribunais. O julgamento do recurso requer, pelo 
menos, um número superior a três desembargadores, variando 
conforme o regimento interno de cada tribunal. Tal fato, sem 
dúvida, causa o retardamento do processo que se julga e, por 
conseguinte, de outros feitos, os quais tenham de ser subme-
tidos à apreciação desses julgadores.

Ao momento da interposição dos embargos infringentes, já 
se tem atendido os escopos do processo. O jurídico – que pre-
za pela obtenção da certeza jurídica, já foi, no caso, alcançado 
pelo reexame da causa por juízes mais experientes – e o obje-
tivo social foi atingido, quando da oportunidade do recorrente 
manifestar seu inconformismo com a sentença através da in-
terposição da apelação ou do ajuizamento da ação rescisória.

Por tudo isso, o Projeto do Novo Código de Processo Civil, 
traduzindo as novas tendências da processualística do nosso 
país, aboliu os embargos infringentes. Outrossim, instituiu, 
através de seu artigo 896, § 3º, para todos os fins legais ou 
de prequestionamento, a obrigatoriedade de o voto vencido ser 
declarado e considerado parte integrante do acórdão das de-
cisões. Deveras, não deixou o legislador de prestigiar o voto 
discrepante ou de incentivar o magistrado de divergir sempre 
que ache oportuno, o que caracteriza o julgamento nos tribu-
nais. Noutras palavras, a justificativa maior de apreciação de 
demanda judicial por órgão colegiado reside, precipuamente, 
na possibilidade de obterem as partes um julgamento de me-
lhor qualidade.

6 A TERcEIRA cORRENTE

As posições doutrinárias acima abordadas são aquelas 
que, de fato, sobressaem-se e possuem maior repercussão no 

mundo jurídico. Todavia, no meio a opiniões tão estanques, 
surge uma terceira corrente, a qual desenvolve uma espécie 
de conciliação entre as duas dominantes. Diga-se “espécie de 
conciliação” por não se tratar, deveras, de tese que extraia 
das correntes abolicionista e preservacionista suas melhores 
asserções e as junte em uma só colocação.

A doutrina eclética , como assim é denominada, mostra-
-se mais inclinada à manutenção do recurso em disceptação, 
admitindo, contudo, a força dos argumentos sustentadores 
da corrente doutrinária oposta. Por conseguinte, defende que 
os embargos infringentes atuem em situações determinadas, 
previstas em lei.

Acerca do tema, Marcelo Negri faz as seguintes ponderações:

A crítica que se apresenta a essa corrente  é a de que 
a corrente que argumenta pela extinção dos embar-
gos infringentes possui também bons argumentos, 
fazendo surgir, assim, uma terceira corrente, com o 
intuito de apresentar uma solução intermediária en-
tre as posições até aqui apresentadas.
(...) Apoiada na conciliação do radicalismo havido 
nas duas correntes anteriores, essa terceira vem 
forte na procura de se estabelecer um equilíbrio, se-
parando as hipóteses consideradas boas para o sis-
tema processual daquelas indesejáveis em um misto 
de manutenção e extinção do recurso. Nesse sentido, 
sem dúvida, revela-se a posição mais sedutora. (NE-
GRI, 2007, p. 127)

Acrescenta ainda que:

José Carlos Barbosa Moreira, em Comentários ao 
Código de Processo Civil, observa que nas primeiras 
três edições a conclusão era desfavorável aos em-
bargos infringentes, assumindo a partir das edições 
posteriores, ante a experiência judicante, uma res-
salva para admitir, de lege ferenda, a manutenção 
do recurso, com restrição do cabimento, excluindo-o 
quando a divergência se limitar a matéria preliminar 
de julgamento ou de acórdão que aprecia sentença 
meramente terminativa, e também no caso de con-
firmação da sentença apelada.
Assim, com o dispositivo atual do art. 530 do CPC, 
a Comissão da Reforma acolheu in totum essas úl-
timas observações professadas por José Carlos Bar-
bosa Moreira, agora fixadas de lege lata, verifican-
do-se, na impossibilidade momentânea de se atacar 
as causas do abuso na interposição de recurso, cer-
car, mais uma vez, ao que parece, os efeitos. (NEGRI, 
2007, p. 128) 

Tal posicionamento, não obstante restrinja o cabimento do 
recurso em tela, é incapaz de afastar as críticas feitas à tese 
preservacionista. Ao contrário, o apontamento dos embargos 
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infringentes como óbice à celeridade, bem assim da evolução 
processual, ainda se faz presente. 

Como é de praxe ocorrer em teses dessa espécie, todas 
as objeções feitas pelas correntes doutrinárias adversas são 
coligidas em uma só: o dilema entre a segurança jurídica e 
o bom fluir do processo apenas sofre singela atenuação. A 
restrição ao cabimento do recurso, aliás, mais parece ter sido 
uma maneira de apaziguar discussões, não trazendo, de fato, 
uma real solução. 

7 cONcLusãO

O tema escolhido para abordagem mostra-se de extrema 
relevância para um melhor entendimento dos objetivos dos 
legisladores em relação às reformas que estão por vir com o 
Novo Código de Processo Civil.

Não obstante o debate existente entre a segurança jurídica 
e a celeridade processual, parece ser esta última uma tendên-
cia do processo brasileiro, na medida em que se percebe, por 
parte dos legisladores, a busca da presteza em detrimento de 
“certezas absolutas”. Reflexo disso é a retirada dos embargos 
infringentes do nosso ordenamento jurídico. 

A tese segundo a qual os embargos infringentes devem 
ser mantidos, por corresponderem a instrumento responsável 
por evitar injustiças sociais ou controvérsias jurisprudenciais, 
não merece sustentação. Isto porque a decisão passível de ser 
embargada deve ter sido apreciada pelo menos duas vezes, 
podendo, a depender da situação, ainda ser revista pela ter-
ceira ou última instância. 

Ora, medidas judiciais que possibilitem o questionamento 
de decisões não faltam às partes. Doutro lado, divergências 
nos tribunais não devem ser interpretadas como algo inco-
mum. Ao contrário, a contraposição de ideias faz parte da 
atividade jurisdicional de um órgão colegiado. Logo, a não 
unanimidade da votação não significa uma má ou insuficiente 

apreciação do mérito.
Outrossim, cai por terra o argumento de que a quanti-

dade ínfima dos embargos infringentes não acarreta óbice 
à agilidade processual. Esquecendo-se dos números e visu-
alizando essa assertiva qualitativamente, verificar-se-á que 
a interposição de embargos infringentes em um só processo 
pode influir de maneira considerável e, diga-se de passagem, 
desnecessária na vida das partes, especialmente no que tan-
ge ao quesito temporal. Esse argumento próprio da tese pre-
servacionista, aliás, pode ser encarado como mais um ponto 
favorável à extinção da espécie recursal em tela. Com efeito, a 
rara utilização dos embargos infringentes pode ser vista como 
a sua própria caducidade frente ao processo civil atual. 

Nesses termos, depreende-se, pela análise realizada neste 
artigo, que tal recurso pode ser retirado do sistema jurídico 
brasileiro sem que cause dano às partes, pois a sua inter-
posição nada mais significa que um julgamento repetido. A 
segurança jurídica será mantida e garantida pelo recurso de 
apelação ou pela ação rescisória, não sendo necessário um 
segundo grau de jurisdição destes. 

Prevista pelo Projeto do Código de Processo Civil, a extin-
ção dos embargos infringentes concerne a providência, cuja 
pretensão materializa-se através do alcance de uma maior 
fluidez do andamento processual, ou, por que não dizer, do 
equilíbrio entre agilidade e segurança jurídica. 

Chega-se, então, à conclusão de que a celeridade, im-
prescindível para o real alcance da justiça das decisões, 
possui seus limites delineados pelo dever atribuído ao pró-
prio ordenamento jurídico de garantir às partes os instru-
mentos judiciais para uma satisfatória apreciação da causa, 
dando-lhes oportunidade de exporem suas razões. Pode-se 
dizer, portanto, que a abolição dos embargos infringentes 
não corresponde à supervalorização do princípio da cele-
ridade processual em detrimento de outro princípio, que é, 
evidentemente, a segurança jurídica.
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i   “Assim, por exemplo, se no julgamento de uma apelação o relator condena o réu a pagar cem mil reais, o revisor a pagar sessenta mil reais e o vogal a pagar cinquenta mil reais” 
(CÂMARA, 2010, p. 111).
ii  “Assim, por exemplo, se cada magistrado condena o demandado a entregar ao demandante uma coisa diversa das referidas pelos demais (e.g., o relator condena o demandado a 
entregar um automóvel; o revisor o condena a entregar uma motocicleta; o vogal a entregar uma lancha)” (CÂMARA, 2010, p. 111).
iii  Fazem parte dela aqueles combatentes da retirada dos embargos da legislação em vigor, quais sejam: Pontes de Miranda e Flávio Cheim Jorge.
iv  Trata-se da posição possuidora do maior número de adeptos. Processualistas como Ada Pellegrini Grinover, Alexandre Câmara Freitas, Humberto Theodoro Júnior, Luiz Guilherme 
Marinoni, entre outros, defendem a decrepidez dos embargos infringente e, consequentemente, sua abolição.
v   MARTINS apud DIDIER.
vi   “Humberto Theodoro Júnior, aderindo ao combate do excesso de meios impugnativos das decisões, boa parte da doutrina  se inclina contra eternização dos conflitos na exacerbação 
do corolário da segurança jurídica nas decisões, com disponibilização exacerbada de oportunidades impugnativas, culminando em um obstáculo à celeridade da prestação jurisdicional 
e do acesso à justiça. 
     (...)Sérgio Bermudes, na mesma linha, efetua severas críticas à diversidade exagerada de meios impugnativos das decisões, acrescentando que o ideal seria manter apenas a 
apelação, para o gênero sentenças, o agravo, para algumas decisões interlocutórias, e os recursos excepcionais, para proteção federativa e uniformização das decisões no pais.
vi   Egas Dirceu Moniz Aragão faz coro com a corrente que defende a extinção dos recursos de embargos infringentes, informando que a existência do recurso não se justificaria, uma 
vez que concebido na própria incompreensão dos litigantes para se louvar nos argumentos do voto vencido, ou seja, na insistência obstinada, o que não se revela suficiente para sua 
manutenção.
         A seu turno, Carlos Alberto Carmona reconhece que os embargos infringentes desarmonizam o procedimento, pois um voto divergente não poderia ser motivo suficiente a justificar 
a existência de um recurso, propugnando por sua extinção. Conclusão semelhante é proposta por Luiz Guilherme Marinoni, que entende que os embargos infringente não se coadunam 
com a exigência de eficiência e rapidez, anseios inegáveis do corpo social em detrimento de uma perfeição ilusória e, na mesma esteira, José Luiz Mônaco da Silva e Paulo Sérgio 
Puerta dos Santos dizem que o legislador deveria ter excluído do art. 496 do CPC os embargos infringentes, evitando a lentidão na entrega do bem juridicamente tutelado, em privilégio 
aos votos e à imagem do próprio Poder Judiciário. Também, igualmente, Ada Pellegrini Grinover, uma vez que entende inexplicável a manutenção dos embargos infringentes no CPC 
de 1973, insurgindo-se irresignada contra a admissibilidade da nova revisão no mesmo tribunal, apenas pela existência de um voto divergente, repugnando o bis in idem recursal, o 
recurso do recurso, a oportunidade de impugnar duas vezes a mesma decisão” (NEGRI, 2007, p. 124-125).
vii   Nesse sentido, José Carlos Barbosa Moreira e Marcelo Negri.
viii  Corrente preservacionista.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo elucidar características básicas da formação do Estado do nosso país, como o positivismo, a democracia, o 
conceito de moral e justiça, e confrontá-los com a realidade, demonstrando as incoerências e provando a distância do Estado e sua população. 
Para tal, serão explicados conceitos chave de vários assuntos propedêuticos do Curso de Direito, e posteriormente, através de metodologia 
dedutiva, confrontados com fatos contemporâneos e de interesse geral da sociedade, como por exemplo, se a moral deve ou não ser levada em 
consideração no sistema jurídico. Por fim, discute que para um melhor funcionamento do Estado, faz-se necessária a presença maior do povo, 
através não apenas de seus representantes diretos, os políticos, mas também através de órgãos legitimados que defendam seus interesses.

palavras-chave: Moralismo. Positivismo. Estado.

Abstract
Abstract: This article aims to elucidate the basic characteristics that form the State of our country, such as positivism, democracy. The 
concept of morality and justice, confronting them with the reality, demonstrating the inconsistencies and proving the distance between the 
State and its population. For such, some key concepts in various subjects that are propaedeutic to law school will be explained and then, 
by deductive methodology, they'll be confronted with contemporary events and events of general interest of society, such as whether or not 
morality must be taken into account in legal system. Finally, it argues that to better functioning of the State, it is necessary to enhance the 
presence of the people, not only through its direct representatives, the politicians, but also by the legitimated organisms that will defend 
the interests of them.

Keywords: Morality. Positivism. State.
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1 INTRODuÇãO

A compilação aqui presente tem como objetivo a discussão 
e o estudo acerca da relação entre moralismo, democracia e 
política brasileira face ao comportamento da máquina públi-
ca, através de compreensões sobre temas mais amplos, como 
Estado, positivismo, democracia, moral e justiça, possuindo 
como principal hipótese o distanciamento entre a sociedade 
e a política. Essa afirmação tem como objetivo a discussão 
e a elaboração de novas ideias, podendo, então, ser alvo de 
debates e, assim, agregar valor à sociedade.

A metodologia utilizada foi a dedutiva e a dialética, esta 
em razão da defesa do princípio da contradição inerente às re-
lações sociais. O estudo tem como fundamento e interlocutores 
os autores de obras de caráter propedêutico, em sua maioria, 
as quais guardam uma relação direta com o foco supracitado 
do estudo. Sendo assim, autores como Alexy (2009), Dallari 
(2009) e Maquiavel (2009), somados a situações sociopolíticas 
existentes no Brasil e transmitidas pelos veículos de comuni-
cação, definirão o universo de referências e pesquisas.

O artigo conta com a construção de conceitos básicos, 
como Estado, democracia, moralismo e positivismo, para, en-
tão, seguir um raciocínio acerca da relação entre tais itens e a 
realidade brasileira.

2 EsTADO E O DIREITO

O Estado pode assumir muitas faces, funções e caracte-
rísticas, todas dependentes, de maneira generalizada, da sua 
relação com o povo. Ao longo da história da humanidade, o 
Estado já assumiu caráter religioso, autoritário, comunista, 
feudal e vários outros, cada um desses atendendo às deman-
das econômicas, culturais e políticas de determinada região e 
época. De maneira simples, temos a formação do Estado como 
uma organização social, em que um grupo se abstém de alguns 
dos elementos da sua individualidade, a fim de atender a uma 
exigência grupal contemporânea, esta guiada pelos dirigentes 
do respectivo Estado.

Tornados conscientes dessas leis os homens ce-
lebram o contrato, que é a mútua transferência de 
direitos. E é por força desse ato puramente racional 
que se estabelece a vida em sociedade, cuja pre-
servação, entretanto, depende da existência de um 
poder visível, que mantenha os homens dentro dos 
limites consentidos e os obrigue, por temor ao cas-
tigo, a realizar seus compromissos e à observância 
das leis da natureza anteriormente referidas. Esse 
poder visível é o Estado, um grande e robusto homem 
artificial, construído pelo homem natural para sua 
proteção e defesa (DALLARI, 2009, p.13,14).

As funções do governo variam de nação para nação, porém, 
algumas incumbências são comuns a todos os Estados, poden-
do, nesse quesito, ser mencionada a representação legítima 
de uma sociedade para o mundo; a união e a defesa desta; e, 
mais importante ainda, a representação de um sistema que 
una a todos, tornando-os apenas um grupo. Portanto, todas 
essas razões podem ser genericamente rotuladas, levando ao 
conceito de Estado como uma entidade originada da socieda-
de, que defenda o bem comum. “O bem comum consiste no 
conjunto de todas as condições de vida social que consintam e 
favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade huma-
na” Papa João XXIII, Pacem in Terris [Encíclica, II,58].

Portanto, faz-se requisitada uma determinada ordem in-
terna, objetivando o convívio social necessário para o bem co-
mum e, para essa ordem, requer-se a formalização de idéias 
aceitas e não aceitas no grupo. A definição do que é certo e 
errado, dentro de uma determinada sociedade, dá-se através 
da normatização de conceitos repassados ao grupo e garanti-
dos através de sanções. É importante ressaltar que nem em 
todos os tipos de Estados existe a premissa de que essa nor-
matização corresponda à moral ou à vontade social. O papel 
do Direito, em todo esse contexto, pode ser definido como a 
ferramenta que cria, aplica e monitora essas normas estatais, 
sendo, portanto, intimamente relacionado com o Estado.

3 EsTADO DE DIREITO

A sociedade formal humana iniciou-se com um Estado de 
alto contraste interno, econômica e politicamente. A capacida-
de de decisão sobre assuntos de caráter político e econômico 
era restrita a uma parte ínfima da população. Nesse proces-
so, podemos mencionar o Estado do antigo Egito, em que o 
príncipe era tido como uma encarnação divina e detinha todo 
o poder; ou também os reis da Idade Média, que, juntamente 
com um grupo seleto de monarcas, possuíam todo o contro-
le financeiro, bélico e comercial da época. Se olharmos para 
trás, é possível captar mais e mais exemplos de disparidade de 
direitos e deveres, podendo essa estender-se desde tribos de 
índios na America Latina a castas sociais na Índia. 

Essa condição desigual entre cidadão e Estado se perdurou 
por muito tempo, mas começou a diminuir a partir da formação 
do que chamamos de Estado de direito. O termo designa a si-
tuação em que o Estado não apenas cria, aplica e monitora as 
leis, mas também está sujeito a elas. 

Para que esta limitação seja superada, o Estado 
deve ser não só criador, mas também servidor da lei. 
Isso significa que não devem governar os homens; 
devem governar as leis! [...]. Se os governantes fo-
rem submetidos ao direito, a segurança jurídica não 
será garantida só nas relações entre particulares, 
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mas também perante o Estado que se compromete 
a atuar de forma não arbitrária, garantindo assim, 
a previsibilidade em todas as relações sociais e ofe-
recendo uma sensação (ainda que relativa) de segu-
rança (DIMOULIS, 2010, pg. 86).

Cria-se, então, o princípio da legalidade, que coloca os 
poderes do Estado em função das normas vigentes, a fim de 
garantir os direitos fundamentas do indivíduo, portanto, há o 
início da valorização popular.

4 O EsTADO DEMOcRáTIcO

Ao longo da história, vemos uma evolução lenta, mas presen-
te, na busca por igualdade povo-Estado. A Revolução Francesa, o 
fim do Apartheid, o início da participação feminina em processos 
sociais e o começo da aceitação homossexual são marcos impor-
tantes na história da humanidade a fim de se alcançar uma igual-
dade cívica entre todos. O ápice contemporâneo de todos esses 
esforços faz-se presente no atual regime de governo, até agora, 
teoricamente, o mais justo e igualitário, que é a democracia, tam-
bém traduzida do grego como “poder do povo”.

Uma síntese dos princípios que passaram a nor-
tear os Estados, como exigências da democracia, 
permite-nos identificar três pontos fundamentais: A 
supremacia da vontade popular, que colocou o pro-
blema da participação popular no governo, suscitan-
do acesas controvérsias e dando margem às mais 
variadas experiências, tanto no tocante à represen-
tatividade, quanto à extensão do direito de sufrágio 
e aos sistemas eleitorais partidários. 
A preservação da liberdade entendida, sobretudo, 
como o poder de fazer tudo o que não incomodasse 
o próximo e como poder de dispor de sua pessoa e 
de seus bens, sem qualquer interferência do Estado.
A igualdade de direitos entendida como a proibição 
de distinções no gozo de direitos, sobretudo por mo-
tivos econômicos ou de discriminação de classes so-
ciais (DALLARI, 2009, p. 151).

Temos, portanto, como Estado democrático a sociedade, 
que dá a seus cidadãos o poder de decisão sobre os assuntos 
políticos de determinado grupo, preserva a liberdade de ações 
e pensamentos entre todos os seus cidadãos e não coloca um 
acima do outro quanto a seus direitos e deveres fundamentais.

Também se deve ter clara a diferença entre o Estado 
democrático e o Estado liberal. A maior disparidade pode 
ser apontada como a interpretação do que é liberdade. En-
quanto, para os liberais, é a mera possibilidade de se tomar 
qualquer ação sem sofrer dificuldades postas por terceiros; 
para os democratas, há um vínculo muito maior com a so-
ciedade como um todo.

O que distingue, propriamente, o Estado Democrático do 
Estado Liberal é o tipo de sociedade projetada em cada 
modelo e a consequente missão desempenhada pelo Es-
tado como meio de alcançar esse objetivo. O Estado Li-
beral defende o indivíduo e uma sociedade de liberdades 
individuais, enquanto o Estado Democrático defende a 
sociedade e a liberdade como igualdade social, portanto, 
como valor coletivo. A idéia de democracia, no pensa-
mento liberal, está presa aos limites da individualidade 
de cada membro do corpo político e, como tal, é limitada 
pela individualidade dos demais (TOMAZELI, 1997, p. 21).

Essa democracia ainda pode ser dividida em direta ou repre-
sentativa, em que o povo expressa sua vontade por voto direto 
em cada assunto individualmente, ou através de representantes 
eleitos, respectivamente. Independente de qual forma assuma, 
porém, fica claro que, na democracia, o poder sai da mão de 
uma minoria e passa a ser de todos, portanto, do povo. 

5 MORALIsMO E A vONTADE POPuLAR

Não é apenas o Estado que evolui conforme o tempo passa. 
A sociedade em si também desenvolve seus conceitos, na medi-
da em que os acontecimentos tomam lugar na história e a men-
talidade, bem como a cultura daquele grupo social específico 
mudam. Como exemplo, podemos citar a separação de cônjuges. 
Há cinquenta anos, esse tipo de procedimento era extremamen-
te mal visto pela maioria, pois ia contra os conceitos morais 
daquela época. Hoje, contudo, devido a uma série de aconteci-
mentos neste período, como a entrada da mulher no mercado de 
trabalho, o enfraquecimento do casamento de caráter religioso, 
e até mesmo em função da banalização de relacionamentos, a 
separação não só é aceita pela grande massa, como, em certos 
casos, é incentivada, ao defender-se a felicidade individual face 
às intempéries de uma vida a dois, por exemplo. 

Pode-se compreender, portanto, que a relação entre con-
ceitos sociais e moralismo é, de fato, íntima. Nesse prisma, 
o moralismo nada mais é que uma representação subjetiva 
dos preceitos e vontades de uma sociedade, independente das 
normatizações jurídicas impostas. Logo, se considerarmos a 
moral como um reflexo do que uma maioria social crê como 
certo ou errado, ou seja, o “justo”, e somarmos isso com o 
conceito fundamental da democracia, que é “o povo no poder”, 
vemos que o moralismo é uma vertente que corresponde di-
retamente ao âmago da intenção democrata, devendo, desse 
modo, ser usado como referência para decisões do Estado.

6 POsITIvIsMO JuRÍDIcO NO EsTADO

Para prosseguir com a linha de raciocínio pretendida por este 
artigo, faz-se necessária a análise de outra característica presen-
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te no Estado, além de seus perfis básicos: o positivismo jurídico. 
O movimento ganhou força na revolução francesa, com o 

intuito de colocar decisões de justiça nas mãos dos homens, e 
tirá-las das mãos divinas (Igreja Católica). Na prática, serviu 
para diminuir o poder do clero e nobreza, e aumentar o da bur-
guesia, que constituía o Estado. 

A Revolução de 1789 é o princípio da modernidade: 
nela tudo teve seu início ou sua consagração: a se-
paração do Estado da Igreja, a proclamação do Es-
tado secular, a participação popular pelo voto, a ins-
trução pública, estatal e gratuita, o serviço militar 
generalizado (...) (SCHILLING,1998, p. 69).

Em termos gerais, o positivismo jurídico é aquele que con-
sidera que somente é Direito aquilo definido e reconhecido pelo 
Estado. Podemos definir, então, como essência do positivismo 
jurídico, o conceito de que as leis são frutos do ser humano 
e seu convívio em sociedade, devendo seguir, portanto, um 
raciocínio lógico e inflexível em todos os seus parâmetros. A 
normatização vista pela ótica positivista é muito clara no se-
guinte trecho: 

[...] da definição de validade jurídica. Esta diz que 
uma norma é juridicamente válida quando estiver 
sido promulgada por um órgão competente para 
tanto, segundo a forma prevista, e não infringir um 
direito superior; resumindo: quando for estabelecida 
conforme o ordenamento (ALEXY, 2009, p. 113).

7 MORALIsMO FAcE AO POsITIvIsMO

Uma das grandes questões do direito positivo é se a moral 
deve ser vinculada à prática da atividade jurídica. Há correntes 
contra, defendidas, principalmente, por Hans Kelsen; e corren-
tes a favor, sustentadas por grandes nomes, como Robert Ale-
xy. Em essência, quem defende a falta de união entre questões 
morais e o direito em si o faz pela consequente estabilidade e 
objetividade jurídica, refletidas no famoso dever ser. O controle 
social é mais eficaz a partir de uma normatização suprema, 
decidida pelo Estado. Dimitri Dimoulis (2010) exemplifica essa 
linha de argumento, de maneira clara, no seguinte trecho:

Devemos partir da constatação de que hoje existem 
muitos sistemas de regras morais. A pluralidade dos 
sistemas morais é principalmente devido ao fato de 
serem as sociedades modernas individualistas. O 
importante é a liberdade do indivíduo, que possui um 
amplo espaço para desenvolver seu projeto de vida. 
A pessoa pode, por exemplo, dedicar-se aos estudos 
ou passar seus dias assistindo à televisão e toman-
do cerveja no bar; pode ser religioso ou ateu; ter 
posições políticas progressistas ou conservadoras; 

ajudar os socialmente fracos ou ser arrogante e ex-
plorador. (...) Se as regras de comportamento moral 
dependem da consciência de cada um, havendo uma 
pluralidade de sistemas morais é impossível que o 
direito esteja em conformidade com todos. (DIMOU-
LIS, 2010, p. 58) (grifo do autor).

Vê-se que o argumento positivista é baseado contra a mo-
ral relativa, ou seja, contra o uso da moral inerente a cada 
pessoa como medida normativa, pois essa pode variar, não 
podendo, portanto, ser objeto de uso de uma norma geral.

Já os que desejam a união de uma moral às normas e prá-
ticas jurídicas assim o fazem, afirmando que, invariavelmente, 
essa união ocorrerá, podendo ser em um primeiro momento, 
como novamente Dimoulis (2010) exemplifica:

Em primeiro lugar, o legislador compartilha convic-
ções, valores e ideais difundidos na sociedade e 
os exprime por meio de suas normas. Se a maioria 
dos membros da sociedade condenar, por exemplo, 
o aborto ou a agiotagem, o legislador dificilmente 
permitirá tais atividades. Em outras palavras, o mais 
provável é que o próprio legislador adote e exprima 
os valores morais da sociedade, ou que, pelo menos, 
tente satisfazer as expectativas da maioria da popu-
lação, particularmente nos regimes da democracia 
representativa, em que a eleição dos políticos de-
pende da confiança popular (DIMOULIS, 2010, p. 63).

Em um segundo momento, os moralistas acreditam que 
a união ocorrerá à força, como em casos em que o Direito em 
vigência possui caráter de divergência extrema em relação aos 
ideais do povo, e culmine, assim, em um confronto entre po-
pulação e Estado, seguido de uma possível reforma política. 
Nessa linha de pensamento, Maquiavel consegue descrever 
bem o processo:

Deve o príncipe, não obstante, fazer-se temer de 
forma que, se não conquistar o amor, fuja ao ódio, 
mesmo porque podem muito bem coexistir o ser te-
mido e o não ser odiado: isso conseguirá sempre que 
se abstenha de tomar os bens e as mulheres de seus 
cidadãos e de seus súditos e, em se lhe tornando 
necessário derramar o sangue de alguém, faça-o 
quando existir conveniente justificativa e causa ma-
nifesta. (MAQUIAVEL ,p. 69).

[...] porque dependem completamente da vontade 
dos cidadãos prepostos à magistratura, os quais, 
principalmente nos tempos adversos, podem tomar-
-lhes o Estado com grande facilidade, ou contrarian-
do suas ordens ou não lhes prestando obediência. 
(MAQUIAVEL, p. 43).
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Portanto, para os moralistas, se, tanto em um momen-
to inicial (na formulação do direito), quanto em um posterior 
(aplicação do dever ser), houver uma disparidade significativa 
entre a moral do povo e as ações do Estado, deverá haver um 
embate. Considerando tal proposição, é mais válido aceitar a 
vinculação entre moral e direito num momento inicial e poupar 
desvios desnecessários. 

Ambas as linhas de pensamento, os positivistas e os mo-
ralistas, apresentam argumentos de extrema profundidade e 
complexidade e, se fossem colocados em pauta, em sua in-
tegralidade, poderiam tomar páginas e páginas deste estudo. 
Porém, como a intenção é apenas ilustrar as principais ideias 
de cada vertente, tais características tão específicas não se-
rão abordadas, apresentando-se somente a idéia principal, de 
maneira simples e pura.

Já tendo uma noção de conceitos de Estado, democracia, 
positivismo e moralismo, podem-se inferir, através da obser-
vação, algumas características do nosso Estado atual e, en-
tão, relacioná-las com todo o conteúdo supracitado. 

A aplicação das normas no Brasil é garantida através de 
sanções e punições, logo, o ordenamento é normativo coativo. 
Essa imposição segue no sentido Estado-povo. Quanto a esse 
tipo de ordenamento, Weber definiu o seguinte:

Um ordenamento se chamará...direito, quando for 
garantido externamente pela possibilidade de coa-
ção (física ou psíquica) por meio de uma ação, di-
rigida para a obtenção forçada da observância ou 
para a punição da violação, de um grupo de pessoas 
especialmente preparado para tanto (WEBER, 2004, 
p. 17) (grifo do autor).

Compreende-se por direito, aquilo que é definido como o 
certo, independente se for, em quesitos morais, justo. O positi-
vismo, além de servir como instrumento de apoio dessa ordem, 
consegue, através do dever ser, defender todo o funcionamento 
do Estado como ele é, através de uma norma fundamental pres-
suposta, “segundo a qual se deve obedecer a uma constituição 
efetivamente estabelecida, globalmente eficaz e, por conseguin-
te, às normas efetivamente estabelecidas conforme essa cons-
tituição e globalmente eficazes” (Kelsen, 1960, pg. 45). 

Podemos concluir, portanto, que a presença do positivismo 
no sistema jurídico contemporâneo é relevante e atuante em 
todo o funcionamento do Estado como o conhecemos.

8 POsITIvIsMO NO BRAsIL E suAs 
cONsEQuÊNcIAs

No Brasil, o positivismo jurídico mescla-se com um fator 
próprio da cultura do país: o possível comportamento inade-
quado dos representantes do Estado. A atitude imprópria pode 

ocorrer quando o Estado formula as leis que irão definir a sua 
própria conduta, limites e poderes, somado à falta de interati-
vidade entre o cidadão comum e a política, gerando, assim, um 
sistema corrupto que se alimenta de si próprio, não abrindo 
espaço para uma intervenção popular direta.

[...] Não obstante, em uma democracia, a corrupção é 
inaceitável, porque pessoas comuns são eleitas para 
representar cidadãos, não para trabalhar contra 
eles. Os últimos escândalos envolvendo corrupção 
no Brasil, inclusive o caso Collor, e principalmente 
o uso “inadequado” do orçamento nacional, foram 
importantes porque mostraram a incapacidade da 
sociedade para controlar esse fator de risco institu-
cional. (SILVA, 2000, p. 1).

[...] O povo pode inclusive exigir investigação inde-
pendente do Legislativo sobre suspeitas de ato de 
corrupção. Todavia, pouco se vê em termos de con-
trole e punição; ao contrário, a regra é a impunidade. 
Não é preciso lembrar que os principais escândalos 
de corrupção na história recente do Brasil [...] so-
mente emergiram ao público devido disputas de fa-
mília, verdadeiras querelas de quadrilhas; o sistema 
de controle, em todos os níveis da federação e em 
todos os poderes da república, mostrou-se ineficaz 
(SILVA, 2000, p. 84).

Com o amparo do dever ser, muitas ações que são mo-
ralmente reprovadas pela sociedade destacam-se de maneira 
indiferente a ela. Podemos citar como exemplos várias dife-
renças entre o representante do Estado e o cidadão comum, 
como o salário, a carga horária de trabalho, os benefícios in-
cluídos no exercício da profissão, a eficiência operacional e, 
até mesmo, algo que não deveria ser tão divergente, o trata-
mento perante a lei. Fora isso, em muitas ocasiões, funcioná-
rios públicos agem segundo interesses próprios, contrariando 
o bem comum e, ainda assim, estão amparados pelas normas, 
portanto, em um contexto normativo, estão corretos, mas em 
um moral, não. O trecho a seguir exemplifica de maneira clara.

De 2007 a 2010, os 81 senadores só estiveram todos 
presentes em apenas 2 sessões, justamente aquelas 
em que não acataram a recomendação de cassar o 
mandato de Renan Calheiros (PMDB-AL), noticiou 
o site “Congresso em Foco”, em 26.jan.2011. (...). 
Outro dado do levantamento é que nenhum senador 
esteve presente em todas as 430 sessões delibera-
tivas da Casa na legislatura de 2007 a 2010. (...) 
O levantamento também mostra que 21 senadores 
não foram a mais de 110 das 430 sessões delibera-
tivas realizadas entre fevereiro de 2007 e dezembro 
de 2010 (foram, em media, 108 sessões por ano). A 
maioria das faltas foi abonada (ou seja: não foram 
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descontadas do salário dos faltosos).
(RODRIGUES, 2011).

Ainda é válido citar as medidas de interesse do povo que os di-
rigente tomam, contrariando esses interesses e, em alguns casos, 
beneficiando alguns indivíduos que representam o Estado. 

O aumento de 61,8% que os deputados e senadores 
outorgaram a si mesmos no último dia 15 é injus-
tificável sob qualquer ponto de vista. O reajuste é 
o triplo da inflação acumulada desde 2007, ano da 
última correção. [...] A engorda no contracheque dos 
legisladores federais custará 136 milhões de reais 
aos contribuintes só no próximo ano.[...] O presen-
taço de Natal autoconcedido é incompatível, sobre-
tudo, com a nação que eles representam e que lhes 
paga o ordenado (ELER, 2010, p. 46) 

Todas as características aqui mencionadas são de co-
nhecimento geral e amparadas pela Lei. Nos casos em que o 
comportamento de um trabalhador do poder público contraria 
as normas, elas ainda abrem várias brechas para que esse 
trabalhador saia, na visão popular, impune. 

Como exemplo recente, pode ser citado, através de sua re-
percussão, o caso do Deputado Federal Jair Bolsonaro, que, em 
uma entrevista a um programa de televisão, fez declarações 
racistas e desrespeitosas a gays e homossexuais. O trecho a 
seguir demonstra como o cidadão comum se sentiu na ocasião.

Foi um debate ruim. O lado contra Bolsonaro (não 
houve lado a favor) sustentou, basicamente, que o 
deputado não tinha direito a dizer o que disse; tendo 
dito, teria de ser punido; sendo deputado federal, não 
deveria se beneficiar da imunidade que a Constituição 
estabelece para parlamentares que façam declara-
ções sujeitas a processo penal. (GUZZO, 2011, p. 142).

O caso do deputado deve ser analisado pela corregedoria 
e, dependendo do parecer do corregedor, o processo poderá 
parar no Conselho de Ética da Câmara. Se o mesmo ato discri-
minador fosse realizado por um cidadão comum, este estaria 
sujeito à prisão (de dois a cinco anos), mais multa, conforme o 
previsto no parágrafo segundo do artigo 20, lei 7.716, de cinco 
de janeiro de 1989. Com isso, fica constatada a disparidade de 
tratamento entre o povo e os representantes do poder público, 
e sua consequente injustiça perante a opinião pública.

A parte prejudicada, que poderia, então, reivindicar à Justi-
ça, é a população e, como supracitado, é alheia à escolha dos 
preceitos de certo e errado definidos pelo Estado, mas tem sobre 
si obrigações impostas por este, tornando-a então, impotente.

É válido considerar, ainda, que, graças a esse afastamento 
estatal da sociedade comum, abrem-se muitas possibilidades 

para o não cumprimento adequado do serviço específico de um 
determinado servidor ou órgão. A ineficiência de entidades pú-
blicas é mascarada no dever ser interno do Estado, tendo como 
normal a incapacidade de instituições perfeitamente aptas a 
atender à demanda exigida pela sociedade em sua plenitude. 

Vale ressaltar que o ponto aqui inferido não é o de que o 
positivismo em si gere o comportamento inadequado de repre-
sentantes populares, mas sim o de que aquele é utilizado por 
estes na defesa e criação de um conceito banal e equivocado 
presente no Brasil: o de que o Estado, e especialmente aqueles 
que o compõem, está acima dos demais cidadãos da nação 
e não trabalhando para a nação. Através do certo e errado 
normatizado pelo próprio poder público e carente de conteúdo 
moral, criam-se possibilidades para a corrupção conceitual e 
prática do Estado. 

9 A cONTRADIÇãO PREsENTE

Considerando, portanto, a democracia como um sistema 
que representa todos, em que a vontade da maioria prevalece 
e em que o povo está em condições políticas e sociais de co-
mandar sua comunidade, somando-se à evidenciação da atu-
ação do Estado moderno, como em muitos casos, como um po-
der paralelo e superior à sociedade, tem-se uma controvérsia.

É impossível, em um Estado, que se diz democrático, no-
tar-se que todo o grande conjunto das normas norteadores do 
grupo de indivíduos funciona de maneira flutuante, à vontade 
da sociedade sobre a que este tem vigência. Logo, de maneira 
lógica, não apenas a moral da população (vista como reflexo 
da opinião desta sobre assuntos específicos) deve ser levada 
em consideração, mas o poder do Estado deve ser tanto norte-
ado quanto interferido por esses valores.

10 O PROBLEMA DO MORALIsMO 
EXAcERBADO

Contraposto à crítica ao positivismo, o moralismo consi-
derado como fator único, principal detentor do que é certo e 
errado e fundamental fonte do direito, em questões inerentes 
ao Estado, pode acarretar a incidência de alguns problemas.

Primeiramente, a opinião popular é moldável pela mídia, 
logo, pode também ser passível de parcialidades não bem argu-
mentadas na defesa de determinada posição, como, por exem-
plo, em um pebliscito em que a aprovação ou desaprovação de 
uma lei hipotética dependa diretamente da vontade popular.

As mídias mais poderosas, ou seja, as com maior alcan-
ce de informação e influência, podem se tornar parciais na 
questão, não apenas por crenças pessoais, mas também por 
interesses individuais não inerentes à sociedade. Se assim o 
fizerem, uma grande parcela da população vê-se passível de 
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manipulação, através de propagandas e mensagens de apolo-
gia partidária e, no fim do processo, o que era para ser uma 
representação do interesse público acaba sendo um jogo de 
poderes entre veículos de informação e os seus responsáveis, 
culminando, por fim, na desvirtuação da escolha com fins de-
mocráticos. Apesar de ser uma situação hipotética, vemos isso 
com regularidade e frequência, mas em uma intensidade me-
nor, nas eleições, principalmente, nas presidenciais.

Outro fator que invalida a opinião do povo para toda e 
qualquer medida tomada pelo governo é justamente a inviabi-
lidade da consulta constante. É impossível realizar-se um re-
ferendum, por exemplo, para cada nova ação do Estado, como 
descreve bem Dallari:

Sendo o Estado Democrático aquele em que o próprio 
povo governa, é evidente que se coloca o problema 
de estabelecimento dos meios para que o povo possa 
externar sua vontade. Sobretudo nos dias atuais, em 
que a regra são colégios eleitorais numerosíssimos e 
as decisões de interesse público muito frequentes, 
exigindo uma intensa atividade legislativa, é difícil, 
quase absurdo mesmo, pensar na hipótese de cons-
tantes manifestações do povo, para que se saiba rapi-
damente qual a sua vontade. (DALLARI, 2009, p.152).

Neste tema, deve-se analisar, enfim, a instabilidade ge-
rada por um governo tão oscilante e, nesse caso, se tamanha 
transferência direta de poder do Estado para a população se-
ria algo positivo ou prejudicial à soberania da nação.

11 PROPOsTAs

Portanto, é indagada a problemática: Como fazer para que 
um Estado siga os nortes populares, de maneira praticável, 
não sucumbindo a formadores de opinião e, ao mesmo tempo, 
mantendo sua estabilidade e soberania?

A resposta irá se dividir em duas partes. Parcialmente, é 
uma idéia de postura, hoje em dia já praticada em determina-
dos setores do campo jurídico, para atuais e futuros juristas. 

Em um contexto mais subjetivo, deve-se estimular o pen-
samento de que o direito é, de fato, todo trabalho, envolvendo 
uma normatização, porém, essa normatização deve seguir o 
bom senso. A análise específica das situações, colocando o 
interesse social em sobreposição ao de partes da sociedade 
deve obter a preferência. A moralidade e o justo devem ser 
procurados, através do senso comum, e não simplesmente co-
locados à margem pela simples afirmação de que a “justiça é 
relativa”, como defendido por Hans Kelsen (1994).

Uma teoria dos valores relativista não significa [...] 
que não haja qualquer valor e, especialmente, que 
não haja qualquer Justiça. Significa, sim, que não há 

valores absolutos mas apenas valores relativos, que 
não existe uma Justiça absoluta mas apenas uma 
Justiça relativa, que os valores que nós constituímos 
através dos nossos atos produtores de normas e po-
mos na base dos nossos juízos de valor não podem 
apresentar-se com a pretensão de excluir a possi-
bilidade de valores opostos (KELSEN, 1994, p. 67).

Concluindo a proposta, de maneira mais prática, algumas 
medidas mais concretas podem ser tomadas para que o equi-
líbrio entre Estado e sociedade seja mais presente. Os órgãos 
que defendem o interesse da sociedade, como principalmente 
o Ministério Público, devem ganhar mais autonomia e poder, 
funcionando de maneira desvinculada do poder público padrão. 

Sabe-se que, com a formação da atual constituição, o Mi-
nistério Público, especificamente, conseguiu muito mais poder 
do que tinha antigamente, mas tal fato ocorreu apenas para 
este estar apto a realizar suas funções determinadas pela Carta 
Magna. No entanto, já conseguiu um grande avanço na defesa 
dos cidadãos perante o Estado, como define o seguinte trecho:

Por isso, na sua atuação, invariavelmente, o minis-
tério Público prejudica interesses escusos de pode-
rosos, dentre os quais os do próprio Poder Público, 
frequentemente desvirtuado pelos seus governantes, 
que se chegam ao poder para enriquecer ilicitamente 
com o dinheiro público. (LYRA, 2011, p. 143)

A proposta aqui inferida, contudo, vai um pouco além, 
compreendendo e defendendo o Ministério Público (MP) como 
não apenas um defensor social, mas como um quarto poder, 
necessário para englobar todos os demais poderes, dentro do 
interesse do povo como um todo, e não apenas como depar-
tamentos irrelacionáveis de um Estado. Isso já ocorre parcial-
mente, com a inserção do inciso “II”, do art. 129 da Constitui-
ção Federal, entendendo a função do MP como a de “zelar pelo 
efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de rele-
vância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias para sua garantia”, mas, 
na prática, a ação do órgão ainda se demonstra hipossuficien-
te, carente de medidas adicionais que enalteçam seu trabalho. 

Para isso, o interessante seria que o Ministério Público 
obtivesse um desvínculo total dos setores executivo e judiciá-
rio, além de autoridade suficiente para encontrar de frente os 
demais poderes públicos sem apresentar qualquer vínculo de 
submissão com estes. Um bom exemplo dessa ligação é o fato 
de o procurador-geral, cargo máximo do MP (seja em esfera 
federal ou estatal), ser apontado, a partir de uma lista tríplice, 
pelo cargo executivo respectivo à sua esfera. Como obter au-
tonomia, se o cargo chefe da instituição é definido por outros 
poderes? Mostra-se clara a necessidade da separação total, a 
fim de preservar a sua integralidade operacional.

Verbum



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

88

Ano 5, n. 1 - out. 2011/mar. 2012 Ano 5, n. 1 - out. 2011/mar. 2012

89

Desse modo, não apenas as medidas tomadas pelo Es-
tado estão sujeitas à opinião de uma entidade legítima, 
que não possui conexões que possam desvirtuar qualquer 
processo de julgamento que se faça necessário no respec-

tivo momento, como a sociedade possui maior participação 
e defesa no cenário político brasileiro, obtendo condições 
maiores de definir as escolhas governamentais do que ape-
nas pelo voto direto.
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Resumo
Trata-se de estudo sobre a indenização pela perda de uma chance. Busca trazer a teoria para o mundo da responsabilidade civil, traçando 
sua natureza jurídica desde o momento em que surge na França, na década de 60. Procura enquadrar a teoria como sendo um subtipo de 
dano emergente, afastando seu enquadramento como dano moral ou lucros cessantes. Faz um balanço das principais decisões citadas pelos 
doutrinadores, além, de realizar um levantamento de jurisprudência pelos tribunais superiores e tribunais de justiça dos Estados, trazendo 
julgados, inclusive, do Estado do Rio Grande do Norte e Tribunal Regional Federal – 05ª Região. Além de fazer uma crítica pela não citação em 
doutrinas de decisões da Justiça do Trabalho sobre o tema.

palavras chave: Responsabilidade civil. Indenização. Perda de uma chance.

Abstract
It is a study about the compensation for the loss of a chance. It pretends to bring the theory into the civil liability´s subject, tracing its legal 
status from the history since the 60's in France. It tries to set the theory as a subtype of damages from the material damage and business 
interruption. It discusses some important decisions in the legal position, to conduct a survey of law cases taken by the Higher Courts and 
Courts of Justice of the States, bringing judged, including the State of Rio Grande do Norte and Federal Court of the 5th Region. And it will 
brings a criticism for not exist a written subject on doctrines of decisions of the Labour Court on the issue.

Keywords: Liability. Indemnity. Loss of a chance.
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1  INTRODuÇãO

Segundo Coulanges (1830), a sociedade é o reflexo dos 
seus costumes e princípios; e o direito, por sua vez, deve ser o 
mecanismo de regulação das relações sociais.

As relações interpessoais ganharam tal dinamismo, que 
pessoas estavam perdendo oportunidades (chances) de aufe-
rirem alguma vantagem ou algum benefício devido a atitudes 
de terceiros. Desse ponto, surge a ideia da Teoria da Perda de 
Uma Chance (perte d’une chance), em que o prejudicado pode-
ria pleitear, em Juízo, uma indenização pela oportunidade per-
dida, através da admissibilidade de um juízo de probabilidade. 
Essa Teoria surgiu na França, na década de 60; foi aprimorada, 
na Itália, anos depois; e, somente no início da década de 90, 
começa a ser utilizada no Brasil. Verdadeiro estudo de um dano 
independente do resultado final.

A pesquisa fez uma abordagem histórica, doutrinária e 
jurisprudencial sobre o tema, defendendo sua constituciona-
lidade, uma vez que o Supremo Tribunal Federal ainda não foi 
instado a se manifestar sobre essa modalidade de responsa-
bilidade civil.

O maior objetivo do estudo é a conceituação e caracteri-
zação da teoria, de um modo geral. Por ser um assunto relati-
vamente novo em nossa jurisprudência e doutrina, poucos são 
os estudos sobre a mesma. A natureza jurídica dela é tema 
de grande discussão entre doutrinadores e juristas. Alguns a 
tratam como dano moral, outros como lucro cessante ou dano 
emergente stricto sensu, porém, defendemos um posiciona-
mento, que é um subtipo de dano emergente, pelas razões que 
serão expostas.

2  BREvEs RELATOs hIsTÓRIcOs

Durante muitos anos, a Teoria da Perda de Uma Chance, ou 
indenização da chance perdida, não era aceita pelos Tribunais. 
Os primeiros operadores a estudarem o tema foram os france-
ses, bastante influenciados pelo Direito Romano, diga-se de 
passagem. Eles seguiam o verdadeiro dogma romano ‘nemi-
nem ledere’ (não lesar ninguém), ou seja, não causar prejuízos 
aos particulares (FERREIRA JÚNIOR, 2010), em que o dever de 
indenizar deve estar sempre ligado a um dano percebido.

Os doutrinadores franceses passaram a admitir um dano 
diverso do resultado final, ou seja, passou-se a considerar a 
própria probabilidade de ocorrência de uma vantagem ou lu-
cro. Para os franceses, o termo chance significa, juridicamente 
falando, a probabilidade de obter um lucro ou de evitar uma 
perda (SAVI, 2009).

Da França, na década de 60, a teoria foi se espalhando 
pelo resto da Europa, e foi, na Itália, que tal instituto jurídico 
ganhou espaço para discussões doutrinárias e jurispruden-

ciais, consequentemente, desenvolvendo seus institutos para 
uma melhor aplicação não só no próprio direito italiano, mas 
também, no Brasil. Ali, inicialmente, passou-se a utilizar a in-
denização por perda de uma chance como dano emergente, 
diferentemente da França, onde era visto como lucro cessan-
te. Tal posicionamento também é adotado, a nosso ver, pela 
doutrina brasileira que, oportunamente, será objeto de nossas 
considerações no presente trabalho.

Na literatura italiana, dois doutrinadores se destacaram 
nos estudos da Teoria da Perda de uma Chance (SAVI, 2009). 
Foram eles: Adriano De Cupis, e Maurizio Bocchila. O primeiro 
instituiu um dos requisitos básicos para caracterização da te-
oria: “simples esperanças aleatórias não podem ser passíveis 
de indenização” (apud SAVI, 2009 p. 17), ou seja, somente 
chances sérias e reais poderiam ser indenizadas. Bocchiola 
apresentou uma nova característica, mais ligada aos concei-
tos de responsabilidade civil, que foi o da indenização econô-
mica da chance perdida, acrescentando, aos estudos do tema, 
a utilização da probabilidade na ocorrência ou não dessa chan-
ce impossibilitada de acontecer.

Os tribunais italianos negaram-se, inicialmente, a adotar a 
Teoria da Perda de Uma Chance; porém, na década de 80, com 
os estudos de Bocchiola, De Cupis e outros, os julgadores se 
viram obrigados a olharem com outro enfoque o tema, admi-
tindo tal instituto como uma modalidade de dano emergente, 
posicionamento esse adotado por Bocchiola (apud SAVI, 2009).

No Brasil, raras são as doutrinas que trazem maiores 
considerações sobre o tema, no máximo algumas páginas de 
doutrinadores em livros que tratam de Responsabilidade Civil. 
O tema mais analisado pelos estudiosos do Direito é a per-
da de prazo de recurso pelo advogado, pelo fato de prejudicar 
o direito de defesa de seu cliente, o que, segundo opinião de 
praticamente todos os doutrinadores, é caso claro de perda de 
uma chance.

O estudo da Teoria, no direito pátrio, ganhou impulso com 
o julgamento do Recurso Especial n.º 788.459/BA, que ficou 
conhecido como o “Show do Milhão”, em que a participante 
errou a questão que valia o prêmio máximo de R$ 1 milhão de 
reais, devido a pergunta ter sido mal formulada e as alternati-
vas postas a sua disposição não conterem a resposta correta. 
O Min. Relator Fernando Gonçalves, ao proferir seu voto, rela-
tou que não havia como ter a certeza se a participante teria 
respondido corretamente a indagação, devido a outros fatores 
como carga emocional, porém, o insígno relator reconheceu o 
prejuízo causado à participante. 

No Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, o Desem-
bargador Vivaldo Pinheiro, aplicou a teoria em uma decisão: 
um candidato perdeu o horário da prova de um concurso, 
devido à informação equivocada do horário impresso no seu 
cartão de inscrição, no qual, estava escrito 09h (horário local), 
mas, na verdade, a prova foi aplicada pelo horário de Brasília 
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e, como no período, havia horário de verão, no Rio Grande do 
Norte seria 08h. A organizadora do concurso foi obrigada a 
indenizar a chance perdida de o candidato realizar a prova. 
Segue a ementa do caso:

Ementa: Constitucional, Civil e Administrativo. Apela-
ção cível. Concurso público. (...) candidato que restou 
impossibilitado de realizar as provas do certame em 
razão destas terem sido iniciadas tomando por base 
o horário de Brasília e, não, o horário local. "Confir-
mação de inscrição" impressa pelo candidato, através 
do próprio site da Cesgranrio, três dias antes da data 
prevista no edital. Posterior retificação. Aplicação da 
"Teoria da perda da chance". Indenização que não 
se confunde com a decorrente de dano eventual ou 
hipotético. Subtração de uma oportunidade futura. 
Quantum calculado com base na chance em si que foi 
desperdiçada, e não sobre o valor do benefício espe-
rado. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e 
desprovido.” (BRASIL, 2010A) (grifo nosso).

De toda sorte, trata-se de um tema novo em nosso sistema 
jurídico, merecendo ser visto com maior atenção, em face dos 
inúmeros exemplos trazidos pela jurisprudência, em pesquisas 
pelos principais tribunais, artigos e estudos científicos.

3 cONcEITO

Fazendo uma análise das citações dos livros e jurisprudên-
cias, criamos uma definição, baseando-nos, principalmente, 
nos ensinamentos de Gondim (2005), Savi (2009) e Venosa 
(2009): a Perda da Chance é uma forma de indenização, em 
que o indivíduo prejudicado por um terceiro fica impedido de 
tentar obter uma vantagem (melhoria) ou evitar um prejuízo, 
sendo indenizável não a vantagem em si, mas sim a chance 
perdida que poderia ter trazido aquele benefício ou ter evitado 
um prejuízo. Conceito esse parecido, em sua essência, com 
o de Miguel Maria de Serpa Lopes (apud GUEDES, 2011): “o 
causador de um dano por ato ilícito, com o seu ato, interrom-
peu um processo que podia trazer em favor de outra pessoa a 
obtenção de um lucro ou o afastamento de um prejuízo”. Ênio 
Zuliani (apud GONÇALVES, 2009) compara a perda da chance 
como se perdesse um jogo sem disputá-lo.

A doutrina distingue dois tipos de indenização pela per-
da de uma chance. São eles: dano autônomo, representado 
pelas chances perdidas; e o segundo, embasado na causali-
dade parcial que a conduta do réu representa em relação ao 
dano final (PETEFFI DA SILVA apud SAVI, 2009). Como exemplo, 
podemos citar, para o primeiro caso, o advogado que deixa o 
prazo prescricional transcorrer para ingressar com uma ação, 
prejudicando, diretamente, o direito subjetivo do seu cliente. E, 
para o segundo caso, são os de responsabilidade civil médica, 

ou responsabilidade civil por perda de uma chance de cura 
ou sobrevivência (SAVI, 2009), nesses casos, não interessa o 
resultado - sobrevivência, sequela ou morte - mas sim, se a 
escolha do tratamento seria o adequado para aquele momento 
de estágio da enfermidade.

3.1  CONSTITUCIONALIDADE DA TEORIA

Para Miguel Reale (2002), o direito se compõe de três di-
mensões: Fato, Valor e Norma ̠ ˗  Teoria Tridimensional do Direi-
to. Para essa teoria, um evento, para ser analisado no mundo 
jurídico, deve possuir essas dimensões. 

A primeira dimensão trata do fato em que se deve ocorrer 
uma situação real, capaz de gerar discussão da sociedade. 
Esse evento trará um valor (segunda dimensão) para esse gru-
po de pessoas, que ensejará esse debate e, dependendo do 
grau de importância, fará surgir normas (terceira dimensão), 
que regulamentem tal situação. Com essas três dimensões 
juntas, o Estado será capaz de prestar, com clareza, o poder-
-dever jurisdicional.

A Teoria da Perda de Uma Chance possui essa tridimensio-
nalidade. Inúmeros são os exemplos trazidos pela doutrina, ca-
sos reais de chances perdidas, com valor jurídico-econômico 
e, por fim, a existência de dispositivos legais que tratam da 
responsabilidade civil e do quantum indenizatório. Destarte, 
a indenização pela perda da chance encontra total respaldo 
para ser analisado pelos operadores do direito.

Segundo a hierarquia das normas de Hans Kelsen (1984), 
nossa Constituição Federal de 1988 está acima de todos os 
demais diplomas legislativos, princípio da supremacia da 
constituição. Por esse princípio, todo e qualquer direito ou de-
ver instituído deve estar de acordo com a Lei Maior. Em demo-
cracias como a nossa, a existência de um órgão que guarde 
e julgue segundo a constituição é imprescindível, declarando 
ou não a constitucionalidade dos mais diversos institutos e 
normas. No Brasil, esse papel é exercido pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Pela pesquisa junto à jurisprudência do STF e aos livros 
de responsabilidade civil que tratam do tema ora em análise, 
constatamos que a suprema corte ainda não foi instada a se 
pronunciar sobre a aplicação dessa nova modalidade de inde-
nização.

Em nenhum dispositivo constitucional, encontramos o de-
ver de indenizar pela perda de uma chance. As únicas men-
ções ao dever de indenizar de forma geral estão na Constitui-
ção Federal de 1988 em seu Art. 5º, V e X, in verbis: 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem; (...) 
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“X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorren-
te de sua violação”.

Estes incisos, supracitados, fazem parte da cláusula geral 
do dever de indenizar, ou seja, a causa de um prejuízo certo e 
de fato a outrem.

Da primeira parte do inciso V – “é assegurado o direito de 
resposta, proporcional ao agravo”, surge a luz para defesa da 
constitucionalidade da Teoria da Perda de Uma Chance, a par-
tir do momento em que se considera a chance perdida como 
um dano, e a indenização sendo proporcional a essa chance 
perdida – princípio da proporcionalidade defendido por Bac-
chiola (apud SAVI, 2009), durante seus estudos sobre a apli-
cação da teoria ao direito italiano.

A fonte jurídica sai das profundezas da vida em sociedade 
e terá reflexo na superfície do Direito (CLAUDE DU PASQUIER 
apud MARTINS, 2009). A perda da chance surge dos anseios 
sociais, em que cada vez mais um número maior de pessoas 
se sente prejudicado por ações de terceiros que impedem a 
conquista de uma vantagem.

Mesmo não estando explícito na Constituição de 1988, ou-
tro princípio pode ser extraído a partir da análise dos incisos 
V e X, o da proteção integral dos danos. Basicamente, esse 
dogma traduz que todo dano sofrido pelo prejudicado deve ser 
indenizado.

É inegável a ocorrência de um dano e, por consequência, 
um prejuízo, na perda de uma chance. Ao dar causa a esse 
dano, rompe-se o equilíbrio jurídico-econômico que existia en-
tre o agente e a vítima, passando a ocorrência de um anseio 
de se restabelecer o equilíbrio entre as partes. Nesse sentido, 
vejamos as palavras de Ferreira Júnior (2010):

(...) Mesmo não havendo um dano certo e determinado, 
existe um prejuízo para a vítima, decorrente da legítima ex-
pectativa que ela possuía em obter um benefício ou evitar um 
prejuízo. Logo, para que exista a possibilidade de reparação 
civil das chances perdidas, deve-se enquadrá-las como se da-
nos fossem.

A não reparação de um prejuízo é um fator de inquietação 
social. Não só nossa lei maior, mas também, o restante do 
ordenamento prega que todo dano deve ser indenizado, porém, 
não é qualquer dano passível de reparação, devendo haver 
certo valor jurídico. 

Na teoria, a chance deverá ser séria e real.  Nos estudos 
ao longo dos anos, buscou-se, a todo custo, dar valor jurídico-
-econômico a chance perdida, foi assim com os franceses e 
italianos. Na jurisprudência brasileira, a busca desse valor 
tem sido alcançada graças às decisões do Superior Tribunal 

de Justiça e aos estudos de nossos doutrinadores. Isso nos faz 
acreditar na constitucionalidade desse novel instituto jurídico, 
devido ao valor econômico-jurídico que vem sendo dado e por 
se adequar ao princípio geral de proteção integral dos danos.

Ao se falar em proteção integral dos danos, pode surgir 
a interpretação de que qualquer fato poderá ser passível de 
indenização. O operador do direito deve saber que depende-
rá do caso concreto, ou seja, meras possibilidades aleatórias 
não são passíveis de indenização pela perda de uma chance, 
somente chances sérias e reais poderão. A doutrina traz um 
exemplo cristalino sobre tal interpretação, quando um tercei-
ro perde o bilhete de loteria de uma pessoa. As chances de 
aquela pessoa tirar o prêmio são ínfimas, não estamos diante 
de uma iminência de premiação. Diferentemente, por exem-
plo, quando, em uma disputa por promoção interna de uma 
empresa, dois supervisores “brigam” por uma vaga de diretor 
de departamento, o candidato “A”, após os testes de seleção, 
está na frente da disputa e, às vésperas do resultado, outro 
funcionário espalha informações falsas sobre o líder da dispu-
ta, informações estas que influíram diretamente na sua exclu-
são para a promoção. Nesse caso sim, o prejudicado teve uma 
chance séria e real perdida, tendo direito a uma indenização.

4 NATuREzA JuRÍDIcA
  
A perda de uma chance deve ser enquadrada na modali-

dade de responsabilidade civil subjetiva, devido à presença 
de todos os pressupostos elencados no Código Civil de 2002, 
quais sejam, ato ilícito, dano, culpa, nexo causal. Para explicar 
como ocorrem, valemo-nos de uma situação real que se en-
quadraria perfeitamente, caso fosse à justiça, em um pedido 
de indenização pela perda da chance. Trata-se da situação 
vivida pelo corredor de longas distâncias, Vanderlei Cordeiro 
de Lima, na maratona das Olimpíadas de Atenas, em agosto 
de 2004. O maratonista, em bom ritmo de corrida, vinha li-
derando a prova com mais de um minuto para o 2º colocado, 
quando, por volta dos 36 km de um total de 42,195 km, um 
torcedor invadiu o trajeto, colocando-se a frente do brasileiro, 
agarrando-o e tirando-o da pista. Vanderlei demorou cerca de 
20 segundos para retornar à prova. Abalado com o incidente, 
perdeu concentração e foi ultrapassado por dois concorrentes, 
chegando, ao final, em terceiro lugar na maratona.

A chance de o maratonista vencer a corrida era real. Fal-
tando pouco mais de 4 quilômetros para o fim da prova, ele 
tinha uma bela vantagem, que, pelo tempo, daria algo em 
torno de 1km, e, segundo especialistas, o corredor vinha em 
um ritmo que não seria alcançado pelos demais, então, pro-
vavelmente, venceria a competição. Trazendo o exemplo para 
a indenização pela perda de uma chance, tem-se configurado 
todos os requisitos exigidos, quais sejam: a) ato ilícito: a con-
duta do manifestante trouxe prejuízo ao maratonista, havendo 
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quebra de ritmo, desconcentração, enfim, prejuízos, que, para 
corredores de elite, são incalculáveis; b) dano: essa condu-
ta gerou prejuízo para o maratonista, que teve o desempenho 
nitidamente alterado por aquele ato; c) culpa do agente: ao 
realizar aquele ato, o manifestante tinha a intenção de cha-
mar os olhares do mundo para si, para a sua causa, porém, 
trouxe prejuízo para o brasileiro no restante de sua prova; d) 
nexo de causalidade: o prejuízo auferido pelo corredor teve li-
gação direta com a conduta do manifestante, pois, sem ela, 
as chances de vitória seriam ainda maiores; e, por fim, d) a 
chance perdida: a invasão tirou do competidor a oportunidade 
de vencer a corrida. Nunca poderemos saber se aquele ritmo 
seria mantido e o maratonista venceria a prova, porém, é ine-
gável que foi prejudicado pela atitude, cabendo, assim, uma 
indenização por essa chance perdida. O Comitê Olímpico In-
ternacional (COI), como forma de compensação, condecorou o 
brasileiro com a medalha Barão Pierre de Coubertin. Honraria 
concedida aos heróis do esporte. Trazendo para nosso plano, a 
condecoração seria a indenização pela perda de uma chance.

4.1 CHANCE SÉRIA E REAL

O cerne da teoria está centrado na força vital da chance, 
na sua probabilidade de ocorrência, tão bem registrada pelo 
Desembargador Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, ao proferir 
o voto na Apelação Cível n.º 70005635750 (D.J. 17/11/2003):

Todavia, como bem acentua Sérgio Severo (Os danos 
Extrapatrimoniais, São Paulo, Saraiva, 1996, p. 11 a 
13), ‘a questão da perda de uma chance está inse-
rida na esfera da certeza do dano, visando a indeni-
zação do dano causado quanto a vítima vê frustrada, 
por ato de terceiro, uma expectativa séria e provável, 
no sentido de obter um benefício ou evitar uma per-
da que a ameaça. (...) Trata-se da probabilidade de 
que o evento ocorresse; não fosse a intervenção do 
agente, esta chance deveria ser séria e viável (...). 
(grifo nosso)

Mesmo com a exigência de chances sérias e reais, algumas 
decisões aplicam a teoria de forma equivocada. Dando a inde-
nização em chances hipotéticas, ou que se possam considerar 
sérias ou reais. SAVI (2009, p.27) cita o seguinte exemplo:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONSCIENTE. DA-
NOS MORAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. AJUDA DE 
CUSTO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. PERDA 
DE UMA CHANCE. I – Vítima que confiou poder cruzar 
a via em segurança, já que o sinal estaria ‘estaria’ 
mudando, age de modo imprudente. II – Motorista 
que teve condições de ver a vítima, tendo, assim, 
também condições de acionar os freios, consideran-
do a baixa velocidade que trafegava, já que lhe era 

previsível a possibilidade de ela vir, efetivamente, ao 
tentar atravessar a avenida, como tentou fazer, des-
preza a cautela que lhe impunha. (...) III – Sendo a 
vítima trabalhadora autônoma, revendendo produtos 
de beleza, é coerente a presunção de que aferisse, no 
mínimo, dois salários-mínimos mensais a título de 
remuneração, restando evidente que teria ascensão 
profissional, visto que, na época do acidente, conta-
va apenas com 19 anos, estudava e tencionava fazer 
curso superior em Pedagogia (...). (BRASIL, 2002) 
(grifo nosso).

Nesse exemplo citado por Savi (2009), uma mulher de 19 
anos era vendedora de produtos de beleza, pretendia cursar 
pedagogia ou informática e sofreu um acidente de trânsito. 
O evento deixou sequelas na fala, no andar e perda da visão. 
A autora ingressou com uma ação indenizatória pelos danos 
sofridos e, dentre os pedidos, havia um de pensão mensal vi-
talícia, com base na expectativa de ascensão profissional que 
ela tinha, ou seja, o salário de pedagoga. A sentença jugou 
procedente o pedido da pensão vitalícia, baseando-se na ex-
pectativa de ascensão profissional (chance de auferir vanta-
gem), sendo mantida pelo julgamento da Apelação Cível supra.

Com a máxima vênia, em virtude da gravidade do acidente 
e das consequências trazidas por ele, nossa posição se coadu-
na com a do doutrinador supra citado, pois esta é uma chance 
que não é séria e real. Estamos diante de uma jovem de 19 
anos, que revendia produtos de beleza, se quer havia escolhi-
do sua profissão. E, também, não estava prestando nenhum 
vestibular, ou se preparando para tal. 

Destarte, diante dos fatos, não tínhamos se quer a noção 
ou expectativa da autora mudar de profissão, sendo impossível 
a constatação da chance séria e real, que é um dos requisitos 
básicos para a responsabilidade civil pela perda de uma chance.

4.2 NATUREZA JURÍDICA

As posições da doutrina e jurisprudência não são pacíficas 
sobre a natureza jurídica da indenização da chance. Alguns a 
consideram como lucro cessante, como assim o é pelo direi-
to francês, outros a consideram como terceira modalidade de 
indenização de danos patrimoniais, e há até quem a defenda 
como dano moral, aspectos estes que discordamos.

Doutrinadores, como Carvalho Santos (apud SAVI, 2009), 
tratam a indenização pela perda de uma chance como lucro 
cessante, devendo o autor da ação provar que, sem aquele 
evento danoso, perceberia certa vantagem. A problemática 
desse posicionamento é a de que o ofendido prove que a van-
tagem seria conquistada sem a ocorrência daquele evento, 
porém, como provar algo sem sabermos se ele iria realmente 
acontecer. A indenização pela perda de uma chance está liga-
da a “chance em si” perdida, e não na vantagem que poderia 
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acontecer.
Aguiar Dias (apud SAVI, 2009) considera como lucro ces-

sante, porém, a indenização deve recair pela chance em si, 
esbarrando somente na problemática da quantificação dessa 
indenização. Nessa quantificação, o juiz, através de um juízo 
de probabilidade e razoabilidade, deverá levar em considera-
ção a chance perdida e o resultado que era pretendido pelo 
ofendido, ou seja, a vantagem esperada. O requisito básico do 
lucro cessante é a vantagem que deixará de ser auferida no 
futuro devido ao evento danoso, porém essa vantagem deve 
ser certa e quantificada para ser deferida em juízo, diferente-
mente da perda da chance, que não se tem certeza absoluta 
da conquista da vantagem que seria ganha. O valor da vanta-
gem é certo, porém, a sua ocorrência, não.

Agostinho Alvim, Caio Mário da Silva Pereira e Miguel Ser-
pa Lopes, todos citados por Savi (2009), consideram a chance 
perdida como uma nova modalidade de indenização, não se 
enquadrando em nenhuma das três outras modalidades de 
responsabilidade subjetiva, aqui já citadas. Esses doutrina-
dores tratam a chance a ser indenizada também como séria e 
real, característica essa vista como um ‘plus’ por eles, ou seja, 
haja uma probabilidade tão forte de ocorrência, que a atuação, 
caso fosse concretizada, seria responsável pela percepção da 
vantagem. Para exemplificar, Alvim cita, como exemplo, uma 
pessoa que iria participar de um concurso, apresentando 
um animal considerado raro, de modo a concorrer ao grande 
prêmio, acontece que a pessoa responsável pela guarda do 
animal permite que ele morra em um acidente, que poderia 
ter sido evitado por ele se não fosse negligente. Jamais sa-
beríamos se a pessoa venceria o concurso, porém, o fato de o 
animal ser raro, a chance de vitória, consideravelmente, seria 
bem maior – esse é o ‘plus’, o algo a mais. 

Antônio Jeová Santos (apud SAVI, 2009) considera a inde-
nização pela perda de uma chance como um dano moral fu-
turo, assim como parte da jurisprudência, ao analisá-la como 
agregador de dano moral. Vejamos alguns exemplos:

RESPONSBILIDADE CIVIL. ADVOGADO. NEGLIGÊN-
CIA NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. CARACTERIZAÇÃO. 
AÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA SÓ APÓS O DECURSO 
DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, EN-
TRETANTO, DE AVALIAR O DIREITO DO RECLAMANTE. 
INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA CHANCE DE VER O 
PLEITO EXAMINADO PELO JUDICIÁRIO. MODALIDADE 
DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR 
PROCEDENTE A AÇÃO. (1º Tribunal de Alçada Civil de 
São Paulo, 8ª Câmara, Apelação Cível n.º 680.655-
1, Rel. José Arnaldo da Costa Telles, julgado em 
23.10.1996) (grifo nosso)

Discordamos, veementemente, dessa posição, pois a 
chance em si é material, já que a vantagem pretendida iria 

ser incorporada ao patrimônio do ofendido. Porém, nada im-
pede que a conduta do agente atinja a imagem ou a honra, 
atuando, assim, como agregador de dano moral. O que não 
se pode admitir é que a chance perdida seja, exclusivamen-
te, entendida como dano moral (SAVI, 2009). A doutrina cita, 
como exemplo de ocorrência de indenização pela perda de uma 
chance e agregador de dano moral, um caso que ocorreu no 
Rio Grande do Sul (TJRS, Apelação Cível n.º 70003008695, Ór-
gão Julgador: 6ª Câmara Cível, Rel. Antônio Corrêa Palmeiro 
da Fontoura, D.J. 26/06/2002), em que uma juíza de Direito 
teria perdido a chance de ser promovida por merecimento à 
entrância final, pelo fato de existirem indevidas anotações em 
sua ficha funcional.

Venosa (2009) considera a indenização, pela perda de uma 
chance, como uma nova modalidade de indenização, enqua-
drada entre lucro cessante e dano emergente. Assim como 
Stoco (1996, p.11): 

A perda da chance é terceira modalidade de indeni-
zação e, conforme leciona Sérgio Severo, visa pos-
sibilitar indenização de "um dano causado quando 
a vítima vê frustrada, por ato de terceiro, uma ex-
pectativa séria e provável, no sentido de obter um 
benefício ou de evitar uma perda que a ameaça.

Discordamos das opiniões dos autores anteriormente cita-
dos. Preferimos tratar a indenização pela perda de uma chan-
ce como sendo um subtipo de dano emergente (latu sensu). 
Primeiro ponto na defesa desse entendimento diz respeito ao 
momento da ocorrência do dano. O que será indenizado é a 
chance em si, aquela chance perdida poderia trazer uma van-
tagem ou se ter evitado um prejuízo. O prejuízo ao patrimônio 
acontece no momento em que um terceiro tem uma conduta 
ilícita e o ofendido não mais poderá ter aquela oportunidade, 
tendo seu patrimônio atingido.

Clara está a certeza do dano, o problema está na quan-
tificação, o que nos faz enquadrar a teoria como sendo um 
dano emergente lato sensu, já que o dano emergente strictu 
sensu requer a quantificação exata desse dano.  O tamanho do 
dano será calculado por um juízo de probabilidade feita entre 
a chance perdida e o resultado pretendido.

5 QuANTIFIcAÇãO DO DANO 
INDENIzADO DA PERDA DE uMA 
chANcE

Como a teoria ainda não é pacífica na jurisprudência e 
na doutrina, temos algumas decisões, em que alguns doutos 
julgadores insistem em quantificar a chance como se lucros 
cessantes fossem, por exemplo, um advogado perdeu o prazo 
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de interposição de recurso de apelação cível contra sentença 
desfavorável ao seu constituinte. O acórdão reconheceu o dano 
decorrente da perda da chance. Porém, ao quantificar a dano, 
condenou o advogado réu ao pagamento de tudo que o seu 
cliente faria jus se o recurso tivesse disso interposto dentro do 
prazo legal e dado seu provimento. Discordamos desse posi-
cionamento, pois enquadramos a perda de uma chance como 
sendo uma subespécie de dano emergente, pois o que se inde-
niza é o dano percebido no momento da conduta do agente e 
não o que se poderia ganhar, caso aquele fato não ocorresse. 
Até por que não saberíamos se o recurso seria provido ou não, 
daí a adoção da equação do direito italiano (SAVI, 2009, p. 
32): “VI = VRF x Y, onde VI = valor da indenização da chance 
perdida; VRF = valor do resultado final; e Y = percentual de 
probabilidade de obtenção de resultado final”.

É o chamado juízo de probabilidade tanto defendido pelos 
defensores da teoria. Como já dito, o Código Civil de 2002 é 
omisso nessa modalidade de indenização, porém, Judith Mar-
tins Costa, apoiada em Araken de Assis (apud SAVI, 2009, p. 
68), propõe uma solução que considero justa, “na hipótese de 
não existir regra própria para avaliação do dano ou para sua 
liquidação, aplicar-se-á outra cláusula geral, prevista no art. 
1553, que a remete ao arbitramento”.

Em muitos casos, a quantificação do dano nessa modali-
dade é a das mais difíceis, porém, não pode ser fundamento 
para não aplicação da teoria, como fazem alguns autores.

6 JuLGADOs DO TRIBuNAL DE JusTIÇA 
DO RIO GRANDE DO NORTE

Apesar dos livros não citarem julgados sobre o tema, em 
especial, da região nordeste, foi encontrado dezenas de acór-
dãos envolvendo a perda de uma chance, porém vamos tratar 
aqui de casos, na esfera cível, envolvendo o Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte.

Em pesquisa realizada, no endereço eletrônico do Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do Norte, www.tjrn.jus.br, fo-
ram encontradas decisões sobre o tema, sempre seguindo 
o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, qual seja: 
chances sérias e reais; e indenizações de acordo com o juízo 
de probabilidade de ocorrência entre a vantagem e a chance 
perdida. Exemplos: Apelação Cível n.º 2005.003641-9, 3ª Câ-
mara Cível, Rel. Desembargador João Rebouças. Julgamento 
em 13.09.2005; Apelação Cível n° 2009.014378-5. 2ª Câmara 
Cível. Relatora: Juíza Maria Zeneide Bezerra (Convocada) 
Diária da Justiça em 26.07.2010.

No dia 23.05.2011, o juízo da 05ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Natal – RN proferiu a sentença do proces-
so n.º 0022826-73.2009.8.20.0001, em que o Estado do Rio 
Grande do Norte foi condenado a pagar ao Autor o valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), a título de indenização, por  
dano material pela perda de uma chance. Nesse caso, o Autor 
teve um dos braços amputados devido à falha no atendimento 
no Hospital Walfredo Gurgel.

7 APLIcAÇãO DA TEORIA DA PERDA DA 
chANcE NA JusTIÇA DO TRABALhO

  
Em nenhum livro, trabalho ou dissertação pesquisados foi 

encontrado menção à aplicação da Teoria da Perda da Chance, 
no âmbito da Justiça do Trabalho. O dever de um estudioso 
do direito é sempre a pesquisa, por mais árdua e difícil que 
possa ser.

Na opção de pesquisa de jurisprudência do endereço ele-
trônico do Tribunal Superior do Trabalho, www.tst.jus.br, foi 
encontrado, para grata surpresa, centenas de decisões envol-
vendo a teoria.

Em 90% (noventa por cento) dos casos, a aplica-
ção da teoria está ligada ao impedimento de promoção 
ou progressão no emprego, deixando o empregado de au-
ferir vantagens, especialmente salariais. Casos: TST-
-AIRR-71740-46.2008.5.03.0093, 05ª Turma, Rel João 
Batista Brito Pereira; TST-RR-73400-48.2008.5.09.0242) 
Rel. Aloizio Correa da Veiga; Recurso Ordinário nº 0024800-
07.2009.5.05.0651 TRT-05ª Região – Rel Luíza Lomba.

A segunda decisão traz um fato interessante, a aplicação da 
indenização pela perda de uma chance como dano moral, o que 
foi refutado nesse trabalho, pois o consideramos como um sub-
tipo de dano emergente, como fundamentado. Lembrando o dano 
moral poderá ser usado como agregador da perda da chance.

Na leitura do voto dessa última decisão, a relatora cita 
a decisão do “Show do Milhão”, tomada pelo STJ, e segue a 
melhor maneira de aplicação da perda da chance no quantum 
indenizatório, qual seja, indeniza-se a chance perdida, e não 
a vantagem que se viu frustrada. “A chance de progredir na 
carreira certamente não tem o mesmo valor da progressão ga-
rantida, especialmente porque o autor ainda estaria submetido 
a critérios subjetivos de avaliação, intrínsecos a promoção por 
merecimento”.

Destarte, conclui-se que a aplicação da teoria da perda de 
uma chance não encontra óbice em sua aplicação na Justiça 
do Trabalho, desde que presentes os pressupostos de admissi-
bilidade dessa modalidade de indenização.

8 cONsIDERAÇÕEs FINAIs

Existe certa repulsa de alguns doutrinadores em conside-
rar a chance perdida como um dano, porém, o posicionamento 
desse trabalho indica o oposto, considerando, é claro, a chance 
séria e real perdida.
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O dano causado pela perda de uma chance deverá ser 
entendido como diverso do resultado a que se buscava, pois 
jamais saberíamos se a vantagem se tornaria realidade. Es-
tudos de probabilidade foram incorporados para análise da 
chance perdida, para averiguação, por parte do julgador, se 
aquele resultado esperado seria possível ou não sua ocorrên-
cia. Entendemos ser uma indenização constitucional, partindo 
do princípio que todos os danos devem ser indenizados.

Outro problema encontrado foi a definição da natureza ju-
rídica da indenização pela perda de uma chance, alguns a tra-
tam como dano moral, outros, como lucros cessantes ou dano 
emergente, há quem diga que é uma modalidade intermediária 
entre dano emergente e lucros cessantes, entretanto, nossa 
postura é de trata-la como responsabilidade subjetiva. Acha-
mos por bem classificar essa indenização como um subtipo 
de dano emergente, pois o prejuízo ao patrimônio do ofendido 
acontece no momento do ato ilícito cometido pela conduta do 
agente. Se a vantagem pretendida aconteceria ou não é outro 
ponto. O que se discute é se aquele evento danoso não tivesse 
ocorrido, as chances de auferir a vantagem ou evitar o pre-
juízo seriam maiores ou não. É em cima dessa probabilidade 
de ocorrência, que se verificará o quantum indenizatório. Por 
causa desse tipo de quantificação, não podemos classificá-la 
como dano emergente stricto sensu, pois exigiria uma quanti-
ficação exata no momento do ato ilícito.

Vale ser destacado que, a essência da perda da chance 

não é o dano moral, porém, nada impede que o dano moral 
esteja junto da ação que pleiteia a indenização. Servirá até de 
parâmetro para o julgador na quantificação de ambas.

O parâmetro mais confiável para a quantificação ainda é 
a prudência do juiz. Pois uma graduação excessiva da possi-
bilidade da chance poderá indicar a criação de um dano não 
comprovado, hipotético ou inexistente. 

O Superior Tribunal de Justiça vem aplicando corretamente 
a teoria, no que se refere à quantificação do dano, porém, o 
mesmo não é observado pelos tribunais, em especial da região 
sul e sudeste. Já o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, 
apesar de poucos casos encontrados, tem aplicado de maneira 
satisfatória, inclusive contra a Fazenda Pública.

Essa modalidade de indenização pode ser aplicada tanto 
na esfera cível quanto na trabalhista, apesar de nenhum livro 
de responsabilidade civil ter feito menção àquela justiça espe-
cializada. Na justiça do trabalho está quase sempre ligada a 
casos de promoção mal sucedidos. Resultado chegado à pes-
quisa na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.

Destarte, para a caracterização da perda de uma chance, 
é necessária uma chance séria e real, independente da vanta-
gem perdida, e que essa indenização seja arbitrada de acordo 
com a chance em si, não podendo se igualar à vantagem, pois 
estaríamos descaracterizando o subtipo de dano emergente, 
levando-o para o campo de lucro cessante. Além da ocorrência 
do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.
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norMas para pUBliCaÇÃo na rEVista CiEntÍFiCa ElEtrÔniCa JUris rationis

1 Da finalidade: A Revista Júris Rationis, revista científica semestral da escola do Direito, publica trabalhos inéditos sob a 
forma de artigo científico.

 
2 dos textos: Os artigos devem ser inéditos, de responsabilidade de seus autores e enviados conforme normas estabelecidas 

pela Revista.

3 da Quantidade de páginas
A Revista Juris Rationis contém duas partes para publicação de artigos científicos: 
Parte I – contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 25 (vinte e cinco) páginas.
Parte II – Espaço Verbum - contempla trabalhos de iniciação científica, em formato de artigo científico, com o mínimo de 10 

(dez) e o máximo de 15 (quinze) páginas.

OBS: Em cada edição semestral, 09 artigos serão publicados, totalizando a publicação de 18 artigos por ano.

4 do formato dos artigos: Os artigos devem ser entregues via e-mail (e configurados para papel A4, observando as seguin-
tes indicações:
g margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;
g os parágrafos devem ser justificados;
g recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;
g espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fim; 
g a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

5 da estrutura textual: A estrutura do artigo deve obedecer às normas da ABNT e deve conter os seguintes elementos: 

5.1 Elementos Pré-textuais (nesta ordem):
	 g Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 
	 g Nome do autor, acompanhado de breve currículo que o qualifique na área de conhecimento do artigo, com a respectiva  
  titulação acadêmica e endereço eletrônico e/ou físico (facultativo);
	 g Resumo na língua do texto: Consiste na apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, fornecendo elementos  
  que permitam o leitor obter conhecimento prévio sobre o assunto a ser abordado.
	 g Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identificam os assuntos tratados no artigo. São  
  utilizados na indexação dos artigos.

5.2 Elementos textuais:
- Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;
- Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;
- Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

5.3 Elementos pós-textuais (nesta ordem): 
- Em língua estrangeira: título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos.
- Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das palavras-chaves, em inglês e/ou espanhol (ABSTRACT 
e KEYWORDS, no inglês; e RESUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);
 - Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.
- Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a esquerda e com espaçamento simples entre 
linhas.

6 do resumo: O Resumo no idioma do texto deve conter 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas e objetivas e não 
uma simples enumeração de tópicos. O espaçamento entre linhas é simples. 

7 das palavras-Chave: as palavras-chave são descritores que representam o conteúdo do trabalho. São palavras simples ou 
compostas que, identificam os assuntos tratados no artigo e o título. São separadas por ponto e finalizadas por ponto. O número 
máximo de palavras-chave são 6 (seis), para adequação ao Currículo Lattes do autor. 

8 da tradução: Caso o autor não tenha conhecimentos suficientes em inglês e espanhol, o Conselho Editorial da Revista Júris 
Rationis encarregar-se-á de providenciar a tradução.

9 da numeração progressiva: A numeração progressiva deve ser adotada para sistematizar o conteúdo do trabalho nas seções 
do texto. Após a numeração da seção, usa-se apenas 1(um) espaço de caracter, conforme orienta a norma da ABNT (NBR 6024).

 divisão     Exemplo
 Seção Primária     1 CaiXa alta E nEGrito
 Seção Secundária    1.1 CAIXA ALTA E SEM NEGRITO
 Seção Terciária    1.1.1 Caixa baixa e com negrito
 Seção Quaternária    1.1.1.1 Caixa baixa e sem negrito
 Seção Quinária     1.1.1.1.1 Caixa baixa e com grifo
 Após a seção quinária recomenda-se não subdividir a) alínea 
 mais e adotar o uso de alíneas:  a).... b)...

10 das citações: As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acordo com a norma da ABNT (NBR 10520) 
da seguinte forma:

10.1 Citação direta no texto:
- Citações de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. 
Ex.: "a iniciativa econômica era o atributo de uma minoria, hoje todos devem ter (e perseguir constantemente) esse atributo" 
(SCHUMPETER, 1982, p. 20).

- Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda com letra menor que a do texto 
(Arial 10), espaço simples entre linhas e sem aspas.
Ex.: 

Há quatro instituições básicas que não podem ser esquecidas, quando se pretende entender o que foi o século XIX, e suas 
conseqüências para o século imediatamente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e duas de natureza 
política (MOTTA, 1986, p. 49).

 Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a expressão “grifo nosso” entre parên-
teses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, caso o destaque já faça parte da obra consultada.
 As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e paginação, respectivamente, respeitando os 
direitos autorais do autor. 

10.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto original sendo transcritas com outras palavras. 
Nesta citação é importante a indicação de autoria, porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento opcional.

Ex.: Segundo Martinelli (1994, p. 476), a primeira referência ao termo ocorreu no século XVI e definia o capitão que contratava 
soldados mercenários para servir ao rei.

10.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto transcrito no início, no meio ou final da citação, 
usa-se a reticência entre colchetes.
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- Com omissão no início da citação:
Ex.: “[...] um programa de computador inteligente, que usa conhecimento e procedimentos de inferência para solucionar proble-
mas que são suficientemente difíceis para requerer um significante grau de conhecimento humano na sua solução".
 
- Com omissão no final da citação:
Ex.:  Fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos arriscado do que continuar a trajetória com 
a confortável convicção de que nada vai mudar [...].

- Com omissão no meio da citação:
Ex.: 

[...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos arriscado do que continuar a trajetória 
com a confortável convicção de que nada vai mudar [...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não é decidir o que deve 
ser feito amanhã, mas o que deve ser feito hoje, para que haja um amanhã [...]. Impor ao futuro, que ainda não nasceu, uma 
nova idéia que tenda a dar uma direção e um formato ao que está por vir. Isso poderia ser chamado de fazer o futuro acontecer 
(FARIAS, 2005, p. 147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há risco de falsa interpretação e incorreções.
Indica-se uma citação de citação pelas expressões "apud" ou "citado por".
Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento original, seguida da expressão "apud" ou 
"citado por", e sobrenome do autor da obra consultada e da data. Na lista de referências bibliográficas, deve-se colocar somente 
a obra consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profissional a partir da análise de uma série de dimensões e motivações que o impele a 
esforçar-se mentalmente e fisicamente e a alocar seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MIL-
GROM; ROBERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).

11 das ilustrações: São consideradas ilustrações os gráficos, desenhos, mapas, fotografias, lâminas usadas para enriquecer 
o texto. Devem ser citas no texto em ordem seqüencial, sendo citadas no texto entre parênteses ou integrando-se ao texto. As 
ilustrações devem seguir os seguintes passos:

- A legenda deve ser clara, breve e objetiva, com ponto final. Deve ficar sem negrito, precedida da palavra figura numerada 
consecutivamente, com algarismos arábico, em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto;
- Os textos de legenda, podem ser justificados, alinhados à esquerda ou à direita, e posicionados ao lado ou abaixo da figura;
- As figuras já publicadas devem conter a fonte de onde foram extraídas, localizada abaixo da legenda e grafada em fonte menor 
que a do texto e com espaçamento simples entre linhas.

Ex.: 

 

Figura 1: Docente UnP.
Fonte: Assessoria de Imprensa da UnP.

12 das tabelas: As tabelas são utilizadas no texto com o propósito de apresentar resultados numéricos e valores comparativos. 
Para a elaboração das tabelas, deve-se seguir as Normas de Apresentação Tabular do IBGE e obedecer os seguintes passos:

 - A palavra “Tabela” deve vir na parte superior da mesma, seguida do número de ordem (em algarismos arábicos) de acor-
do com a ocorrência da mesma no texto e o título que explique seu conteúdo. A fonte de onde foi extraída deve ser colocada 
logo abaixo da tabela. Sua localização deve ser a mais próxima do texto, ou conforme a apresentação gráfica do trabalho. 
A fonte deve ser menor que a do texto e o espaçamento entre linha simples;
- Devem ser citados no texto em ordem seqüencial e suas citações devem vir entre parênteses ou integrada ao texto;
- Não deve-se usar traços horizontais e verticais no corpo da tabela e nem fechar as laterais.

Ex.: 

     tabela 1: Quantitativo anual de publicações.
     ANO  QUANTIDADE
     2010  20
     2009  11
     2008  07
           Fonte: Do autor,

13 das referências e notas com indicação da fonte de pesquisa: devem incluir apenas as referências mencionadas no texto 
e em tabelas e ilustrações. Devem aparecer em ordem alfabética e seguindo as normas estabelecidas pela NBR 6023 da ABNT. 
Segundo a norma, as referências são alinhadas à margem esquerda da página com espaçamento simples entre linhas e sepa-
radas entre si por espaço duplo.
Segue alguns exemplos de referências:

 • Livro:

BARBOSA, D. B. Uma introdução à propriedade intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.

KIYOSAKI, R. T.; LECHTER, S. L. Empreendedor rico: 10 lições práticas para ter sucesso no seu próprio negócio. Rio de Janeiro: 
Campus – Elsevier, 2005.

 • Com mais de três autores:

LEMOS, M. B. et al. O arranjo produtivo da Rede Fiat de fornecedores. In: arranjos produtivos locais e as novas políticas de 
desenvolvimento industrial e tecnológico: projeto de pesquisa. Rio de Janeiro: IE/UFRJ, 2000.

 • Revista científica:

MÉNDEZE, G. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: reflexões para uma nova agenda, revista sUr: Revista Internacio-
nal de Direitos Humanos, São Paulo, V. 1, n.1, p. 12, 2004.

 • Monografia, Tese e Dissertação:

ALVES, Antonio Marcos dos Santos. auditoria de resultado: receitas e despesas em uma entidade do Terceiro Setor, 2004. 
127fls. Monografia (Especialização em Auditoria e Perícia Contábil)-. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004.

 • Trabalhos apresentados em congressos:

BATISTA, P. C. S. ; GRADVOHL, R. F.; LEMOS, A. Q. . O pensamento do empreendedor cearense sobre a inovação organizacional. In: 
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XXV SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 2008, Brasília. anais... Brasília: SIMPÓSIO 2008, p.1-15.

 • Em meio eletrônico:

FONSECA, A. M. E. O discurso das mudanças e a comunicação organizacional. In: XXV Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação, Salvador/BA:2002. Disponível em: <http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/culturaorganizacional/0168.
pdf>. Acesso em: 19 nov. 2004, 01:26:10.

14 da normalização: Os artigos que não se ativerem a estas Normas serão devolvidos a seus autores que poderão reenviá-los, 
desde que efetuadas as modificações necessárias. Caso deseje, o autor poderá consultar as normas técnicas da ABNT neces-
sárias à elaboração dos artigos, quais sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, NBR 6028, ou entrar em 
contato com os professores responsáveis pela publicação da revista, cujos endereços eletrônicos encontram-se indicados no item 
“Endereço da Revista”.

15 dos direitos autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer outra remuneração em espécie pela 
publicação de trabalhos na Revista Júris Rationis. 

16 do termo de autorização: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, de acordo com a Lei 9610/98, o autor 
de artigos submetidos na revista devem encaminhar o termo de autorização para publicação (modelo de documento na página da 
Edunp e devidamente assinadas – Site UnP), juntamente com o artigo a ser publicado, para o Editor da revista. Tal documento 
autoriza a Revista a disponibilizar gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, o artigo submetido para fins de leitu-
ra, impressão e/ou download pela Internet, a título de divulgação da produção científica gerada pela Revista e pela Universidade, 
a partir desta data.

17 da apreciação dos textos: Os artigos enviados aos Editores da Revista serão submetidos à apreciação do Conselho de 
Consultores, a quem cabe o parecer recomendando ou não a publicação. Os artigos não aceitos para publicação serão devolvidos 
aos respectivos autores.

18 do processo de avaliação: Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios de originalidade, relevância do 
tema, consistência teórica/metodológica e contribuição para o conhecimento na área. 

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto se enquadra dentro das linhas editoriais da 
mesma. 
2 - Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, procederão à análise. Depois de apro-
vado, o texto passará por aconselhamento editorial, normalização, revisão ortográfica e gramatical.

19 do Endereço da revista: Os trabalhos poderão ser enviados por meio eletrônico para o e-mail: jurisrationis@unp.br

20 Da disponibilização dos artigos científicos no repositório institucional da universidade potiguar:
Os artigos selecionados e publicados na Revista Juris Rationis serão disponibilizados no Repositório Científico da Universidade 
Potiguar, dando acesso à produção da informação publicada pelos pesquisadores aos membros da comunidade acadêmica inter-
na e externa para a gestão e disseminação da sua produção técnico-científica em meio digital.
Os autores concedem a todos os usuários do Repositório UnP o acesso livre a sua obra. A licença permite a cópia, uso, distribui-
ção, transmissão e exibição pública, e ainda de produzir e distribuir trabalhos dele derivados, em qualquer meio digital, para pro-
dução de uma pequena quantidade de cópias impressas para seu uso pessoal e com fins acadêmicos, desde que citado a fonte.


