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EDITORIAL
Caros leitores,

Antes de iniciar os comentários acerca da nova edição da 
Juris Rationis, queremos agradecer pela participação, cola-
boração e, sobretudo, pelo sucesso da nossa primeira edição. 
Recebemos inúmeros artigos, o que ajuda, cada vez mais, a 
consolidar a nossa Revista.

Temos a satisfação de apresentar mais uma edição da RE-
VISTA JURIS RATIONIS, instrumento próprio para a divulgação de 
pesquisa científi ca realizada no âmbito do Programa de Direito. 
A presente edição, reunindo textos relevantes, foi planejada para 
festejar esse acontecimento, e, além disso, para fi rmar, de forma 
indelével, o compromisso com a qualidade da pesquisa. 

O primeiro artigo é de Noel de Oliveira Bastos. Esse ensaio 
versa sobre os métodos jurídicos de interpretação como chaves 
compreensivas dos limites da recepção do enunciado normativo 
do artigo 97, parte fi nal do inciso IV, do Código Tributário Nacional 
(CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, em face do disposto 
no artigo 153, §1º, da Constituição Federal (CF), de 05 de outu-
bro de 1988, enquanto expressão da regulamentação da cláusula 
da legalidade tributária brasileira, a partir da jurisprudência do 
Tribunal Constitucional Federal (TCF) alemão - vontade de homo-
logação pós-constitucional.

O segundo artigo é de Clarindo Epaminondas de Sá Neto. Nele, 
o autor se propõe a analisar o conceito de direitos sociais adotado 
pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em particu-
lar, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, permitindo 
demonstrar que, pese alguns logros alcançados em torno da 
legalização dos direitos econômicos e sociais, em instrumentos 
como o protocolo de San Salvador, as práticas assumidas pelos 
diferentes órgãos do Sistema Interamericano que aplicam direitos 
humanos confi rmam a inefi cácia desses direitos, ao estabelecer 
vias diversas para sua proteção, tais como o sistema de petições 
para a grande maioria dos ditos direitos e as denúncias perante a 
Corte para os direitos de liberdade sindical e o direito à educação. 

O terceiro artigo foi escrito por Grazielly Anjos Fontes e Karo-
lina Anjos Fontes. Segundo as autoras, a emenda Constitucional 
nº 9 não rompeu com o monopólio, mas o fl exibilizou, a partir do 
momento em que abriu espaço para que as empresas privadas 
explorassem e produzissem o petróleo e gás. A ordem econômica 
constitucional, portanto, proporcionou a ideia contida na emenda, 
visto que seu conteúdo são medidas adotadas pelo poder público, 
a fi m de organizar as relações econômicas, permitindo-se alcan-
çar a justiça social. A Lei 9.748/97, que regulamentou o parágrafo 
primeiro do art. 177, proporcionou mudança na economia brasi-
leira, com relação ao mercado petrolífero.

O quarto artigo, escrito por Rosângela Viana Zuza Medeiros, 
versa sobre a questão de que a paternidade, quando não reco-
nhecida espontaneamente pelo seu genitor, acarreta na busca 
judicial da verdadeira fi liação. Nesse sentindo, a ação de inves-
tigação de paternidade passa pela determinação dessa fi liação, 
através de indícios, até a concepção da realidade com o advento 
do exame de DNA, que possibilita uma certeza, quase que abso-
luta, da fi liação biológica. Com esse aspecto, a prova científi ca 

do DNA ganha uma importância fenomenal na investigação da 
paternidade, sendo necessária a análise dessa prova, a sua uti-
lização e as consequências que pode trazer ao deslinde da inves-
tigação da paternidade.

O quinto artigo, de autoria José Joerlan Orlanda Silveira, abor-
da a Justiça Penal Restaurativa ou Penal Consensual, sob o âmbi-
to da Lei 9.099/95, criadora do Juizado Especial Cível e Criminal, 
representando um marco no direito pátrio. Isso fez com que ca-
ísse por terra, nas hipóteses de sua competência, o formalismo 
dos procedimentos solenes, impondo maior celeridade na solução 
dos processos. A aludida lei previu vários mecanismos, dentre 
os quais, a transação penal, instituto esse que deve ser compre-
endido como uma proposta de substituição da pena privativa de 
liberdade por uma restritiva de direitos, com a fi nalidade de evitar 
a instauração de ação penal. 

O sexto artigo foi escrito por Marcelino da Silva Meleu. Seu 
texto adentra na discussão sobre novas institucionalidades recep-
cionadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, amparando-se na 
mediação como paradigma deste novo cenário, pois assumir que o 
sistema de justiça brasileiro encontra-se em crise é condição ne-
cessária para um (re) pensar sobre o modo de jurisdição utilizado.

O sétimo artigo, escrito por Derance Amaral Rolim, analisa 
a competência prevista no Ordenamento Jurídico pátrio para o 
exercício da fi scalização pelos Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios sobre as receitas oriundas da exploração de petróleo ou 
gás natural, de recursos hídricos para fi ns de geração de energia 
elétrica e de outros recursos minerais em seus territórios.

O oitavo artigo, escrito por Milena Rosado da Costa, visa a 
desenvolver um breve estudo acerca da relevância que vem as-
sumindo a questão ambiental, no que concerne ao espaço físico, 
uma vez que há, em qualquer lugar, o direito subjetivo ao meio 
ambiente saudável.

Temos, ainda, a presença de um artigo no espaço VERBUM. 
Esse espaço é destinado aos alunos que estão iniciando suas pes-
quisas no espaço acadêmico. É uma oportunidade de incentivá-los 
a buscar a pesquisa como meio de desenvolvimento acadêmico. 

O artigo produzido pelo aluno José Roberto Melges do Nasci-
mento Filho tem como foco o desarmamento intraestatal, voltado 
a armas de porte, visando à segurança pública. O questionamen-
to é se, realmente, é necessária a proibição da comercialização 
de armas de fogo e munições no Brasil para a redução da vio-
lência, com o objetivo de analisar as possíveis consequências da 
política do desarmamento no Brasil. 

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 divul-
gação de experiências.

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

Aproveitem a leitura.

Jose Albenes Bezerra Junior | Editor
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MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO COMO CHAVES 
COMPREENSIVAS DOS LIMITES DA RECEPÇÃO 
CONSTITUCIONAL DA MITIGAÇÃO DA LEGALIDADE 
TRIBUTÁRIA BRASILEIRA: UMA ABORDAGEM A PARTIR 
DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
FEDERAL ALEMÃO
NOEL DE OLIVEIRA BASTOS
Advogado. Consultor e professor universitário, atuante em Direito Tributário, Financeiro e Civil.
E-mail: npbastos@hotmail.com

Resumo
O presente ensaio versa sobre os métodos jurídicos de interpretação como chaves compreensivas dos limites da recepção do enunciado normativo 
do artigo 97, parte fi nal do inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, em face do disposto no artigo 153, 
§1º, da Constituição Federal (CF), de 05 de outubro de 1988, enquanto expressão da regulamentação da cláusula da legalidade tributária brasileira, 
a partir da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal (TCF) alemão - “vontade de homologação pós-constitucional” (Nachkonstitutioneller 
Bestätgungswille).

Palavras-chave: Métodos de interpretação. Jurisprudência alemã. Recepção. Legalidade tributária brasileira. 

INTERPRETATION METHODS AS COMPREHENSION TOOLS RELATED TO CONSTITUCIONAL 
LIMITS OF RECEPTION ON THE MITIGATION OF BRAZILIAN TAX LAW; AN APPROACH 
REGARDING GERMAN FEDERAL CONSITUTIONAL COURT JURISPRUDENCE

Abstract
This essay regards law interpretation methods as key tools for the understanding of the reception limits of the normative statement of 
article number 97 as well as the fi nal part of the fourth item of the Internal Revenue Code and law number 5.172, in 25th of October 
of 1966; all of which regarding the article number 153, §1º, of the Brazilian Federal Constitution of October 5th of 1988. This is done 
considering the expression of clause regulation of Brazilian legal tax. The research considers the jurispruce form the German Federal 
Constitutional Court - the post-constitutional legal approval (Nachkonstitutioneller Bestätgungswille).

Key-Words: Interpretation Methods. German Jurisprudence. Reception. Brazilian Tax Legality.
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1 INTRODUÇÃO

Em razão de extensas fundamentações dogmáticas, o Tri-
bunal Constitucional Federal alemão (Bundesverfassungsgericht 
- BVerfGE) adquiriu aquilatado prestígio na comunidade jurídica, 
por aplicação de critérios jurídicos em seus precedentes1.

Assim, os precedentes da referida Corte constitucional 
obtiveram status de verdadeiros cânones de interpretação no 
âmbito da construção jurisprudencial da Dogmática Jurídica2. 

Enquanto objetivo geral, o ensaio em apreço buscará de-
senvolver um estudo dogmático a respeito da teoria da recep-
ção e suas relações com os métodos de interpretação, a partir 
da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal (TCF) ale-
mão, especialmente, no tocante à decisão (BVerfGE 11, 126), 
um dos paradigmas quanto à matéria de interpretação cons-
titucional.

Como objetivos específi cos, investigar-se-ão os métodos 
interpretativos, bem como seus infl uxos na defi nição dos con-
tornos da fi gura jurídica vontade de homologação pós-cons-
titucional - Nachkonstitutioneller Bestätgungswille (MARTINS, 
2005), para, só então, expor as simetrias da teoria da recepção 
constitucional da mitigação da cláusula da legalidade tributá-
ria brasileira, à luz da dogmática alemã.

Para tanto, demonstrar-se-á a ocorrência de recepção par-
cial da parte fi nal do inciso IV, do artigo 97, do Código Tribu-
tário Nacional (CTN) de 1966, em cotejo com a mitigação da 
cláusula da legalidade presente no enunciado normativo do ar-
tigo 153, §1º, da Constituição Federal (CF) de 1988, enquanto 
hipótese a ser demonstrada. 

2 SÍNTESE DA DECISÃO BVERFGE 11, 
126  - NACHKONSTITUTIONELLER 
BESTÄTGUNGSWILLE, VONTADE DE 
HOMOLOGAÇÃO PÓS-CONSTITUCIONAL 

Nos anais da jurisprudência do Tribunal Constitucional Fe-
deral (TCF) alemão, destacam-se três decisões paradigmáti-
cas no estudo da interpretação constitucional clássica.

 A primeira decisão (BVerfGE 11,126) revela o problema 
de se saber se o legislador recepcionou ou não as normas 
pré-constitucionais, em face da Lei Fundamental alemã 
(Grundgesetz).

 Por sua vez, a segunda (BVerfGE 8,28) delas aborda a 
técnica de interpretação conforme a Constituição e seus li-
mites, em sede de controle concreto, suscitando dúvida de 
constitucionalidade sobre complementação legal de salário do 
funcionalismo público3.

E, por derradeiro, a terceira (BVerfGE 40,88) “tornou-se 
alvo de polêmica, uma vez que trata da extensão da inter-
pretação vinculante do direito infraconstitucional” (MAR-
TINS, 2005, p. 129), em face da Lei Fundamental alemã 
(Grundgesetz)4.

Para fi ns deste ensaio, somente interessa a primeira das 
três decisões, ou seja, a vontade de homologação pós-consti-
tucional (BVerfGE 11, 126) - Nachkonstitutioneller Bestätgun-
gswille, que outorga especial atenção aos métodos clássicos 
de interpretação como chaves compreensivas dos contornos 
da  teoria da recepção, destinada à resolução dos problemas 

1 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais, 2 ed. São Paulo, RT, 2009, p. 160. Assim, prelecionam os autores sobre o reconhecimento do 
Bundesverfassungsgericht como Corte Constitucional pautada em inúmeras fundamentações dogmáticas, salvo raras decisões de cunho político: “Na atividade decisória desse 
Tribunal observam-se oscilações na interpretação da proporcionalidade, que provocam, às vezes, o abandono do critério puramente jurídico da proporcionalidade em prol de 
considerações de cunho meramente político e subjetivo. Nada obstante, o Tribunal Constitucional Federal alemão conquistou reconhecimento junto à comunidade jurídica, em razão 
das extensas fundamentações dogmáticas de suas decisões.” Por outro lado, em crítica ao “credo da teoria tradicional da interpretação”, conferir: MÜLLER, Friedrich. Metodologia do 
direito constitucional, p. 30-31. 

2 ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional, p. 34. Nesse contexto, de maneira elucidativa, são sempre pertinentes as lições do eminente jusfi lósofo: “[...] em 200 anos, há 
total predomínio do positivismo. Isso se deve a um fenômeno especifi camente moderno que diversos autores, como Niklas Luhmann, denominam a positivação do direito (Positivierung 
des Rechts). Parece mais preciso, pelo menos em português, o termo dogmatização. [...] O que é novo nesse período, na civilização ocidental, é a dogmatização, é o direito positivo 
tornar-se dogmático.” (Grifo do autor). 

3  MARTINS, Leonardo. Cinqüenta anos de jurisprudência do tribunal constitucional federal alemão. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005, p. 133-134. Trata-se de decisão sobre 
dúvida de constitucionalidade cuja matéria é pertinente a modifi cação e complementação salarial do funcionalismo público. Portanto, foi o precedente foi intitulado Besoldungsrecht 
(salário do funcionalismo público). Nesse sentido, ensina o eminente constitucionalista Leonardo Martins que o pedido da ação foi julgado improcedente (não tendo o autor direito 
segundo a nova lei, à época). Enfi m, a relevância da decisão é bem patente, uma vez que “O juiz não pode dar, por meio de interpretação ‘conforme a constituição’, a uma lei de texto 
e sentido inequívocos, um signifi cado oposto àqueles”.  

4 MARTINS, Leonardo. Cinqüenta anos de jurisprudência do tribunal constitucional federal alemão. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005, p. 129. Igualmente elucidativo é 
o trecho a respeito de que a BVerfGE 40, 88 (Führerschein) trata de processo pertinente à cidadão austríaco indiciado por trafegar em vias alemãs apenas com a sua carteira de 
habilitação de motorista (Führerschein) austríaca, como bem ensina Leonardo Martins (Martins, 2005, p. 136).  Em suma, a relevância em sede de interpretação é que “A interpretação 
e aplicação de leis ordinárias são matérias dos tribunais ordinários mais próximos das provas objeto da lide. De outra parte, o Tribunal Constitucional Federal deve determinar de forma 
vinculante os parâmetros ou limites decorrentes do direito constitucional para a interpretação de uma lei ordinária” (Martins, 2005, p. 137). 
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de direito constitucional intertemporal5. 
O contexto do sobredito paradigma teve como ponto de 

partida a Apresentação do Tribunal Estadual de Waldshut, na 
qual, questionava-se a constitucionalidade do § 401 do vetus-
to Código Tributário alemão (Abgabenordnung), de 22 de maio 
de 1931, isto é, norma pré-constitucional em relação à Lei 
Fundamental alemã (Grundgesetz) de 1949, como bem elucida 
Martins (2005). 

O teor do dispositivo questionado gravitava em torno da 
cominação de sanção negativa (penalidade) aplicável a quem 
sonegasse imposto de importação. Alegou-se, inicialmente, 
que o referido enunciado normativo, § 401 do antigo Código 
Tributário alemão, estava eivado de inconstitucionalidade por 
ofensa aos princípios do Estado de direito, da proporcionalida-
de e da gravidade da ação e pena. 

Porém, a referida postulação foi inadmitida pelo Tribunal 
Constitucional alemão, sob os argumentos de que se tratava 
de verdadeiro direito pré-constitucional, o qual, em primeira 
vista, não poderia ser objeto de controle de constitucionalida-
de, uma vez que versava sobre matéria solucionável pela via 
da teoria da recepção constitucional.

Enfi m, demonstrar-se-á que a delimitação da teoria da re-
cepção na jurisprudência alemã é de inquestionável utilidade 
dogmática para elucidação dos limites da recepção constitu-
cional da mitigação da cláusula da legalidade tributária brasi-
leira, prevista na parte fi nal do inciso IV, do artigo 97, do CTN 
de 1966, perante o enunciado normativo do §1º, do artigo 153, 
da CF de 1988, de tal modo que se trata igualmente de questão 
insolúvel pela via do controle de constitucionalidade.     

Para alcançar o sobredito desiderato, serão necessárias 
algumas considerações a respeito das estruturas teorizantes 
pertinentes ao estudo da norma e hermenêutica jurídicas, 
em consonância com os métodos clássicos de interpretação, 
também prestigiados pela respeitável jurisprudência da Cor-
te Constitucional brasileira - Supremo Tribunal Federal (STF) 
(SILVEIRA, ANO). 

3 NORMA JURÍDICA, HERMENÊUTICA E 
MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO JURIS

3.1 DEFINIÇÕES DE NORMA JURÍDICA E 
SUAS DIMENSÕES LINGUÍSTICAS

No âmbito das teorizações contemporâneas, entende-se 
por interpretação a compreensão dos textos positivados nos 
respectivos ordenamentos jurídicos (GRAU, 2009)6.

Esses textos legislados não se confundem com as normas 
jurídicas, pois estas últimas são produtos da compreensão do 
intérprete, enquanto aqueles são resultados do exercício de 
função legislativa (FAGUNDES, 2006, p.6)7.

Por sua vez, enquanto resultado da interpretação, a norma 
jurídica consiste numa estrutura linguística dotada de sentido 
(proposição), como bem preleciona Dimoulis (2010). 

No estágio atual da Dogmática Jurídica, prevalece a con-
cepção segundo a qual a norma jurídica nada mais é que um 
produto da interpretação (signifi cado), não se confundindo 
com texto da norma (Normtext), proposição da norma (Norm-
satz) ou enunciado normativo (ALEXY, 2008; DIMOULIS, 2010). 

Por conseguinte, a estrutura da norma jurídica represen-
ta um núcleo mínimo da mensagem deôntica consistente na 
descrição de determinado fato relevante para o sistema de di-
reito positivo, delimitado no espaço e no tempo, que, mediante 
vínculo implicacional do evento jurídico, defl agra um comando 
normativo proibitivo, permitido ou obrigado, entre os sujeitos 
de direito entrelaçados por uma relação jurídica. 

Além dessas dimensões estruturais da norma jurídica (se-
mântica e sintática), é imperioso destacar a lição de Ferraz Jr. 
(2009), a respeito da temática, sob a ótica da dimensão prag-
mática ou dinâmica da norma jurídica (FERRAZ JÚNIOR, 2009). 

Superada a análise estruturalista, o eminente jusfi lósofo 
preleciona que a norma jurídica ostenta, igualmente, a dimen-
são do discurso responsável por entrelaçar os interlocutores 
normativos (emissor e receptor), numa relação de meta-com-
plementaridade, com a única fi nalidade de se evitar contradi-
ções entre os participantes do discurso normativo.

Nessa última dimensão normativa, como arremata Ferraz 
Júnior. (2009, p. 57), “[...] o orador normativo procura fazer com 
que o endereçado assuma a posição complementar e, para 
isso, usa de recursos com o fi to de evitar reações incompatí-
veis (FERRAZ JÚNIOR, 2009).  

Em síntese, a norma jurídica é produto linguístico da ati-
vidade intelectiva do intérprete, que, por sua vez, canaliza a 
compreensão de sua estrutura lógica de natureza prescritiva. 

3.2 HERMENÊUTICA E MÉTODOS 
CLÁSSICOS DE INTERPRETAÇÃO JURÍDICA 

5  Em singelas palavras, o mencionado paradigma destaca o papel hermenêutico dos métodos clássicos na decisão jurídica de recepção ou não de norma pré-constitucional.

6 A propósito, hodiernamente abandona-se a noção de que interpretar é apenas extrair os possíveis sentidos dos signos textuais, de tal sorte que as tradições infl uenciam 
no ato de interpretação/aplicação do ordenamento jurídico.  Nesse contexto, GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 73.

7 Nesse sentido: “Pela função legislativa o Estado edita o direito positivo posterior à Constituição, ou, em termos mais precisos, estabelece normas gerais, abstratas e 
obrigatórias, destinadas a reger a vida coletiva. O seu exercício constitui, cronologicamente, a primeira manifestação de vitalidade do organismo político estatal”
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8   A propósito, Friedrich Müller chama o teor literal de programa normativo. Igualmente, destaca a importância do “método” gramatical, uma vez que: “O teor literal demarca as 
fronteiras extremas das possíveis variantes de sentido, i.é, funcionalmente defensáveis e constitucionalmente admissíveis”. MÜLLER, Friedrich. Metodologia do direito constitucional, 
p. 74

9 Nesse sentido, a respeito do Decreto federal 6.809, de 30 de março de 2009: MELO, José Eduardo Soares de. IPI: teoria e prática, p. 216. Igualmente, sobre a possibilidade 
de alteração por decretos, conferir: ELALI, André. IPI: aspectos práticos e teóricos, p. 76.

10 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: constituição e código tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, p. 302. Conferir precedente TRF5, Tribunal Pleno, INAMS 
94.05.46994/PE, rel. Juiz Ridalvo Costa, mar/98, DJU de 04.05.1998, p. 811.

3.2.1 Hermenêutica: de arte à teoria da 
interpretação

Ainda como arte e técnica de compreensão, a Hermenêuti-
ca Filosófi ca deu relevante passo para o alcance de seu atual 
status teórico, a partir dos estudos do fi lólogo, fi lósofo e teólo-
go alemão Friedrich Schleiermacher, conforme Braida (2009).

De acordo com Braida (2009), desde o período Renascen-
tista europeu, deve-se ressaltar que a Hermenêutica divide-
-se em três segmentos básicos de técnica de interpretação, 
conforme a natureza dos textos (objetos de estudo), a saber:

a) a Hermenêutica Teológica, que se ocupa da compreensão  
 das Sagradas Escrituras; 
b) a Hermenêutica Filosófi ca, a qual se destina à interpretação  
 de textos profanos de natureza fi losófi ca; e
c) a Hermenêutica Jurídica, que visa à compreensão dos textos  
 jurídicos. 

A partir desse mosaico de técnicas de compreensão textu-
al, Friedrich Schleiermacher ambicionou lançar os alicerces de 
uma Hermenêutica Geral - allgemeine Hermeneutik (BRAIDA, 
2009, p.15).

Essa generalização teórica buscava não apenas a elucida-
ção das “[...] regras e a explicação do procedimento interpreta-
tivo enquanto tal, mas antes e, sobretudo [...]”, o fornecimento 
das “[...]‘razões’ das regras e do procedimento, portanto, da 
arte da compreensão em geral” (BRAIDA, 2009, p. 15), segun-
do Braida (2009). 

Por outro lado, somente serão aplicados alguns procedi-
mentos metódicos de interpretação da Hermenêutica Juris ou, 
mais precisamente, os utilizados na decisão (BVerfGE 11,126), 
no afã de compreender a teoria da recepção,  em seus limites, 
no que atina à cláusula da legalidade tributária disciplinada na 
parte fi nal do inciso IV, do artigo 97, do CTN, em cotejo com o 
disposto no §1º, do artigo 153, da CF de 1988.

Destarte, a compreensão do sistema de direito constitu-
cional positivo em sua estrutura apenas pode ser alcançada 
mediante aplicação de um plexo de procedimentos metódicos 
encontrados na Hermenêutica Jurídica, cujo status atual é de 
verdadeira teoria da interpretação. 

Portanto, a Hermenêutica Juris alcançou o atual estágio, 
em razão de sua tarefa teorizante de outorgar tratamento sis-
temático aos métodos jurídicos de interpretação.

3.2.2 Método jurídico gramatical 

Por ser a norma jurídica uma proposição, revela-se de pri-
meira importância o método gramatical para a elucidação da 
estrutura linguística do texto jurídico, enquanto âmbito preli-
minar do processo de compreensão textual8.

Dessa maneira, o contato inicial do intérprete opera-se 
mediante análise gramatical das estruturas linguísticas pre-
sentes no sistema de direito positivo, como passo inicial do 
procedimento de compreensão textual. 

O sobredito método é prestigiado pela decisão (BVerfGE 
11,126), enquanto início dos trabalhos hermenêuticos do intér-
prete, conforme ensinamentos de Martins (2005). 

Visando à identifi cação da matéria recepcionada pela CF 
de 1988, o intérprete brasileiro deve tomar como ponto de 
partida dos trabalhos de compreensão o seguinte enunciado 
normativo do CTN de 1966, a saber: “Art. 97. Somente a lei 
pode estabelecer: [...]; IV - a fi xação da alíquota do tributo e 
da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 
39,57 e 65”. 

Trata-se, portanto, de um trecho da regulamentação infra-
constitucional da cláusula da legalidade tributária, prevista no 
artigo 150, inciso I e artigo 153, §1º, ambos da CF de 1988.  

Como se vislumbra na primeira parte do inciso IV, do ar-
tigo 97, do CTN, apenas permite-se (modal deôntico permiti-
do) tributar mediante edição de lei formal emanada de órgão 
parlamentar brasileiro, de acordo com as respectivas esferas 
competenciais de imposição tributária. 

Em singelas palavras, apenas lei formal pode alterar alí-
quotas e bases de cálculo dos tributos, enquanto expressão de 
direito constitucional de resistência (Abwehrrecht) do contri-
buinte (DIMOULIS; MARTINS, 2009).  

Por outro lado, na parte fi nal do próprio enunciado norma-
tivo, abre-se a possibilidade de restringir o âmbito de resistên-
cia do direito fundamental da cláusula da legalidade, através 
de outros instrumentos normativos emanados do Poder Execu-
tivo, a exemplo de decretos9, de portarias10 e de resoluções11. 

juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO



Ano 5, n. 2 - abr./set. 2012

15

Dessa forma, excepcionalmente permite-se a alteração da 
carga tributária por atos administrativos, em matérias afetas 
à intervenção do Estado sobre Domínio Econômico, por técnica 
de indução (GRAU, 2009; BRAZUNA, 2009).   

Assim, ordinariamente, a tributação brasileira opera-se 
mediante edição de prévia lei formal emanada do Parlamento 
brasileiro (nullum tributum sine lege), dado que se coaduna 
com as disposições do inciso I, artigo 150, da CF de1988 
(BORGES, 2011). 

Sob a ótica gramatical, apenas excepcionalmente permite-
-se a alteração (majoração ou redução) de tributos, mediante 
instrumentos normativos oriundos do Poder Executivo, excluin-
do-se, por completo, a ingerência do Poder Judiciário, no que se 
refere à fungibilidade da carga tributária12, salvo para fi ns de 
controle de constitucionalidade e de legalidade.

Em suma, vê-se que o critério gramatical é de indiscutível 
relevância dogmática para delimitação dos possíveis signifi ca-
dos extraídos dos mencionados textos normativos. 

3.2.3 Método jurídico histórico

De indiscutível repercussão dogmática, a Escola Históri-
ca do Direito foi impulsionada pelos estudos de Gustav Hugo, 
mas encontrou seu esplendor com as prestigiosas pesquisas 
de Friedrich Karl von Savigny (ROCHA, 2011), enquanto célebre 
autor da reação contra o legicentrismo da Escola da Exegese, 
também encontrado corrente pandectista alemã. 

Os métodos desenvolvidos pela posição historicista per-
passam pelas tradicionais abordagens histórica e genética, 
enquanto vertentes oposicionistas ao reducionismo exegeta.  

Ademais, tanto no Direito brasileiro quanto no Direito ale-
mão, há diletas utilizações dos métodos clássicos para fi ns de 
desvendar os sentidos dos textos jurídicos, como se vislumbra 
nos respectivos precedentes judiciais do século XX.

A título de exemplifi cação, o direito fundamental da cláu-
sula da legalidade adquiriu excepcional status de direito de 
resistência para a consolidação do ideário liberal, durante a 
superação histórico-dialética do ancien régime. Essa atmos-
fera de transição proporcionou a expressão dos anseios da 

maioria burguesa, através do corpo político parlamentar, em 
contraponto às demais Instituições, como o Judiciário e Execu-
tivo, dominadas pela classe aristocrática, à época.

Nessa linha de entendimento, corroboram Dimoulis e Mar-
tins (2009), no esclarecimento do contexto histórico da con-
solidação da cláusula da legalidade tributária, como garantia 
fundamental do Estado de direito, in verbis:

  
Em um contexto social marcado por turbulências 
e rupturas, o constitucionalismo francês tinha 
como principal alvo os aparatos da Administração 
e da Justiça, dominados pelos representantes e 
pela mentalidade do ‘ancien régime’ e confi ava no 
Parlamento que era composto, em sua esmagadora 
maioria, por representantes da burguesia, sendo 
apresentado, no plano da ideologia política, 
como único legítimo representante da soberania 
nacional e do ‘interesse geral’ [...]. Por isso que a 
principal preocupação era a garantia do princípio 
da legalidade (positivada pela primeira vez na 
terceira Constituição francesa de 1795), isto é, 
prevalência da lei, submetendo a essa as decisões 
dos demais poderes e aguardando do legislador a 
tutela e harmonização dos direitos fundamentais [...] 
(DIMOULIS; MARTINS, 2009, p. 27)

Diante disso, fi ca evidenciada a relevância da utilização do 
procedimento metódico historicista, para fi ns de delimitação 
das infl uências políticas e ideológicas, dos diplomas constitu-
cionais e infraconstitucionais atuais.

Infl uência essa sentida no Direito Constitucional pátrio, 
através da cláusula da legalidade, que se destina a resis-
tir (Abwehrrecht) às intervenções estatais sobre a liberda-
de (Freiheit) e a propriedade (Eigentum), conforme máxima 
cunhada pelos constitucionalistas alemães do século XIX, a 
saber: não pode haver intervenção na liberdade e propriedade 
sem lei - kein Eingriff in Freiheit und Eigentum ohne Gesetz 
(DIMOULIS; MARTINS, 2009). 

No que atina à aplicabilidade do método histórico, a ju-
risprudência do Tribunal Constitucional Federal (TCF) alemão 
rechaçou, expressamente, a postura metodológica subjetivista 
(MARTINS, 2005), de modo que o legislador não se expressa 

11  RE 570.680/RS, STF: “EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA À CAMEX. CONSTITUCIONALIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA CUJOS LIMITES ENCONTRAM-SE 
ESTABELECIDOS EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”

12 Aqui não se emprega o termo fungibilidade na acepção técnico-dogmática, ou seja, não se trata da possibilidade de substituição de um bem por outro de mesma espécie, 
quantidade e qualidade, como se vislumbra no artigo 85, do CC de 2002. Utiliza-se, no contexto de texturas sociais complexas, porquanto em tais sociedades exsurge a necessidade 
de um direito fungível, substituível, modifi cável, isto é, adaptável às constantes evoluções sociais. Pertinentes são as lições de Niklas Luhmann a respeito da concepção do direito 
como instrumento de mudança planifi cada da realidade social, in verbis: “[...] Outras matérias do direito, como por exemplo muitas medidas de política econômica, servem de 
reação a situações momentâneas, e podem constituir-se como normas de direito apenas porque o direito não mais pretende uma vigência eterna. A disponibilidade temporal do 
direito possibilita, assim, um alto grau de detalhamento de normas jurídicas frente a circunstâncias rapidamente mutáveis e fortemente diferenciadas. O direito torna-se cada 
vez mais um instrumento de mudança planifi cada da realidade em inúmeros detalhes.” (grifo nosso). LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II, p. 11.
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13  MÜLLER, Friedrich. Metodologia do direito constitucional, p. 31. Em alusão crítica ao método teleológico, faz Friedrich Müller refl exão sobre a metodologia na jurisprudência do 
Tribunal Constitucional alemão, no sentido de que “[...], a partir do sentido e da fi nalidade, a partir da ratio ou do telos da prescrição”. 

por posições ou opiniões pessoais, mas sim pela própria signi-
fi cação extraída da lei.

Prevaleceu, portanto, na decisão (BVerfGE 11,126), a te-
oria objetiva,  segundo a qual há coincidência da vontade do 
legislador com a da própria lei. Nesse contexto, o Tribunal 
Constitucional Federal (TCF) alemão perfi lhava-se às lições de 
Radbruch (2010) que assim preleciona, a saber:

Os legisladores não são os autores da lei; a 
vontade do legislador não é a vontade coletiva 
dos participantes do processo legislativo, mas, ao 
contrário, a vontade do Estado. O Estado, todavia, 
não se pronuncia pelas manifestações pessoais dos 
participantes na produção da lei, mas tão-somente 
pela própria lei. A vontade do legislador coincide com 
a da lei. (RADBRUCH, 2010, p. 163).

Em suma, houve explícita anuência do TCF alemão às prele-
ções do eminente jusfi lósofo, Radbruch (2010); fato esse que for-
tifi ca a concepção objetiva do procedimento metódico em apreço.

Atualmente, destaca-se outro ângulo de investigação do 
método jurídico histórico, que, por sua vez, dá ênfase à postura 
do intérprete, como bem preleciona Dantas (2005), a seguir:

Teresa Hernandes Pascual e Gavin Oliva distinguem 
duas posições quanto à interpretação histórica. 
A primeira é a posição estática, que sustenta 
que a interpretação histórica é um instrumento 
conservador e continuísta, a serviço da segurança 
jurídica e do respeito à vontade do legislador. A 
posição dinâmica (ou histórico-evolutiva) sustenta 
que o Direito deve se adaptar às necessidades 
e exigências da sociedade, sem se prender ao 
legislador histórico. (DANTAS, 2005, p. 245).

Em arremate, sob o ponto de vista dinâmico do método his-
tórico (perspectiva histórico-evolutivo), impende destacar que 
cabe ao intérprete adaptar os textos legais às necessidades de 
sua contemporaneidade, como expressão do aperfeiçoamento 
da Dogmática Jurídica.  

3.2.4 Método jurídico genético

O método genético remete o intérprete à compreensão do sen-
tido do texto legislativo em vigor, a partir da investigação dos tra-
balhos legislativos prévios, como pareceres, atas de reuniões ou, 
até mesmo, o registro dos debates e deliberações parlamentares. 

O procedimento genético ostenta grande proximidade dog-
mática com método histórico, uma vez que trabalha como fer-

ramenta de descobertas arqueológicas dos registros delibera-
tivos do Parlamento, antes da vigência do diploma legislativo, 
como bem ensina Dantas (2005).

Destarte, o supramencionado argumento foi abordado, na 
decisão (BVerfGE 11,126), como mais um instrumento de auxí-
lio do intérprete na compreensão dos signifi cados dos enuncia-
dos normativos constitucionais, mediante o uso dos “materiais 
legais”, consubstanciados no “Registro dos debates e deli-
berações parlamentares (histórico do processo legislativo  =  
interpretação genética)”, nas tintas de Martins (2005, p. 132).

3.2.5 Método jurídico sistemático

Por sua vez, a unidade e a completude são identifi cadas, 
na teoria do ordenamento jurídico, como premissas indispen-
sáveis ao estudo das normas jurídicas em conjunto ou em con-
texto, como preleciona Bobbio (1996). 

Não foi outro o entendimento desposado pela jurispru-
dência do Tribunal Constitucional Federal (TCF) alemão, na 
decisão (BVerfGE 11,126), ao julgar pela utilidade do estudo 
das normas constitucionais “no seu contexto (interpretação 
sistemática)” (MARTINS, 2005, p. 130), como elucida Martins. 

O procedimento sistemático é essencial na busca do sen-
tido dos enunciados normativos, sejam infraconstitucionais, 
sejam constitucionais, sendo prestigiado pela boa doutrina 
para buscar “colmatar lacunas” e solucionar possíveis “anti-
nomias”, porventura existentes nos dispositivos legais (DAN-
TAS, 2005, p. 244).

Em síntese, para ampla compreensão dos limites materiais 
da recepção da mitigação da cláusula da legalidade tributária 
presente na parte fi nal do inciso IV, do artigo 97, do CTN de 
1966, faz-se mister interpretar, sistematicamente, as disposi-
ções presentes no inciso I, do artigo 150, e suas conexões com 
§1º, do artigo 153, da CF de 1988. 

3.2.6 Método jurídico teleológico

O método de interpretação jurídica que persegue a fi nalida-
de da lei13 é chamado de procedimento ou método teleológico. 
Igualmente prestigiado na jurisprudência do Tribunal Constitu-
cional Federal (TCF) alemão, o sobredito método foi aplicado 
nas razões que inadmitiram a retromencionada Apresentação 
do Tribunal Estadual de Waldshut, na qual, questionava-se a 
constitucionalidade do § 401 do vetusto Código Tributário ale-
mão (Abgabenordnung), de 22 de maio de 1931.

juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO



Ano 5, n. 2 - abr./set. 2012

17

Como grande referência no desenvolvimento desse proce-
dimento metódico, sobressaíram-se as lições do notório juris-
ta Rudolf von Ihering14, segundo o qual, enfoque teleológico 
destina-se a descobrir o sentido da norma sob o ângulo do 
motivo prático.

Em seu teleologismo, von Ihering (1979)15 contrapôs-se ao 
rigor do pensamento formalista da Jurisprudência dos Con-
ceitos, por entender o Direito como meio de se atingir deter-
minados fi ns sociais e individuais, exsurgindo o telos, como 
elemento norteador de toda interpretação jurídica, a partir da 
aplicação do critério relativo de fi nalidade.

Nessa esteira, ressalta Dantas (2005), com base noutros 
estudiosos, que:

[...] García Lalaja, García Tênias e Hernandes 
Blasco que o jurista Rudolf von Jhering foi o grande 
ponto de referência do argumento teleológico, ao 
fazer autocrítica em relação ao método formalista 
dialético (com argumento de que o formalismo 
afasta o Direito da realidade social). Basicamente o 
método teleológico, na visão de Jhering, consiste na 
averiguação do ‘motivo prático’ (fi m) que deu vida 
aos institutos jurídicos, partindo da mentalidade 
contemporânea ao nascimento desses institutos. 
(DANTAS, 2005, p. 246-247).

Arrematando, para os subjetivistas, a fi nalidade corres-
ponde à intencionalidade dos autores, destacando, assim, 
uma predileção investigativa baseada na vontade do próprio 
legislador. Por derradeiro, para os objetivistas, a intenção do 
legislador constitui o “fi m ínsito na norma”, como bem expõe 
Dantas (2005, p. 247). 

 
4 MÉTODOS CLÁSSICOS COMO 
INSTRUMENTOS DE DEFINIÇÃO 
DOS CONTORNOS DA “VONTADE DE 
HOMOLOGAÇÃO PÓS-CONSTITUCIONAL” 
(BVERFGE 11, 126): APLICAÇÃO AO 
DIREITO BRASILEIRO 

Diante do sobredito panorama, passa-se a estudar a fi gura 
da vontade de homologação pós-constitucional - Nachkonsti-
tutioneller Bestätgungswille, na própria jurisprudência do Tri-
bunal Constitucional Federal (TCF) alemão. 

Nas próprias razões da decisão – Beschluss, do Segundo 
Senado, datada de 17 de maio de 1960 – 2BvL 11/59, 11, do 
TCF alemão, expressamente, consigna, em suas premissas, os 
métodos gramatical, sistemático, histórico, genético e teleoló-
gico, enquanto chaves compreensivas da vontade do legislador 
objetivada na legislação germânica (MARTINS, 2005, p. 132)16.

À evidência, confi rmando sua postura objetiva de aferi-
ção da vontade do legislador, o TCF alemão opôs-se às crí-
ticas formuladas pela literatura especializada, no sentido de 
rechaçá-las como indevidas, porquanto o Judiciário não estava 
outorgando importância às vontades individuais das pessoas 
dos parlamentares, uma vez que ancorava suas razões no pen-
samento de Gustav Radbruch (2010). 

Do contrário, haveria evidente contradição com os próprios 
princípios e métodos de interpretação reconhecidos por aquela 
Corte Constitucional (MARTINS, 2005, p. 131)17. 

Há, então, vontade objetiva de homologação do legislador 
na oportunidade de reedição (mediante promulgação) de textos 
jurídicos pré-constitucionais, à luz dos preceitos constitucio-
nais vigentes, transformando-os em direito posto pós-consti-
tucional (MENDES, 2005, p. 130)18. 

Por outro lado, alterações pontuais de uma lei pré-cons-
titucional não implicam, necessariamente, em homologação 
legislativa. Em sendo assim, tais modifi cações não signifi cam 
que a lei pré-constitucional foi amplamente reexaminada em 
sua compatibilidade com a ordem constitucional vigente. Daí, 
simples alterações não autorizam designar diploma legal pré-
-constitucional de pós-constitucional.

A título exemplifi cativo, pode-se asseverar que a vetusta 
Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro (LICC), Decreto-Lei 
n. 4.657, de 4 de setembro de 1942, não foi homologada como 
direito posto pós-Constituição de 1988, pela Lei 12.376 de 30 
de dezembro de 2010, de tal sorte que o legislador brasileiro 
apenas reexaminou sua ementa, substituindo-a por Lei de In-
trodução às Normas de Direito Brasileiro.

14  IHERING, Rudolf von. A fi nalidade do direito, v. 1, p. 22. Em sentido amplíssimo, são as lições de eminente jurista: “A organização da fi nalidade do estado caracteriza-se 
pela extensa aplicação do direito”. 

15  IHERING, Rudolf von. A fi nalidade do direito, v. 1, p. 31. Nesse sentido, “Os fi ns de toda a existência humana dividem-se em dois grandes grupos: os do indivíduo e os 
da comunidade (sociedade)”.  

16 Nesses termos, “Para compreender a vontade objetiva do legislador são permitidos todos esses métodos de interpretação. Eles não se excluem mutuamente, mas se complementam. 
Isso vale também para a utilização dos materiais legais, quando estes possibilitarem tirar conclusões sobre o conteúdo objetivo da lei”.

17 A propósito, Forsthoff foi um dos teóricos destacados nas próprias razões da decisão, que criticaram o TCF alemão.

18  Elucidando a diferença ressaltada, tem-se que “Ao contrário do controle concreto de normas, o controle abstrato pode ser instaurado tanto em relação a direito pré-constitucional 
quanto a direito pós-constitucional. A diferenciação entre direito pré e pós-constitucional não tem qualquer signifi cado para o controle abstrato de normas, uma vez que esse processo 
visa à aferição da compatibilidade do direito ordinário com a Constituição”. 
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19 Disposição da LICC revogada pela lei 12.036, de 1º, de outubro de 2010: “Art. 1º [...]. §2.º A vigência das leis, que os governos estaduais elaborarem por autorização do 
Governo Federal, depende da aprovação deste e começará no prazo que a legislação estadual fi xar”.   

20 Dispositivo do CTN alterado pela LC 24/1975: “Artigo 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou 
modifi cada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art.104”.

21 Exemplo de dispositivo do CTN acrescentado pela LC 104/2001: “Art. 116 [...]. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios 
jurídicos praticados com a fi nalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os 
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”.

22 Exemplo de dispositivo do CTN alterado pela LC 118/2005: “Art.174. [...]. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordena a citação em execução fi scal [...]”.

23 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Ensaios e pareceres de direito tributário material, p. 41. Ainda utilizando a denominação “fato gerador”, tem-se que “O mesmo Código Tributário Nacional, 
no artigo 97 prescreve que cabe ao legislador ordinário não só a instituição de tributos e a sua extinção, como a defi nição do fato gerador da obrigação tributária e do seu sujeito passivo”.

24 A propósito, deve-se interpretar sistematicamente que o regime jurídico sancionador em Direito Tributário, abarca não apenas as infrações de ordem administrativa, 
mas também as de caráter criminal. Sobre o caráter instrumental dos tipos penais de tutela da Ordem Tributária, a partir do modelo sistêmico luhmanniano, conferir nosso: 
BASTOS, Noel de Oliveira. O pêndulo simbólico-instrumental do direito penal brasileiro: crimes contra a ordem tributária como expressão instrumental da ordem punitiva. In 
Juris Rationis, ano 5, n.1, out.2011/mar.2012, EdUnp, Natal-RN, et passim.

Igualmente, a Lei 12.036 de 1º de outubro de 2010 revogou 
somente dispositivo inoperante do §2º, do artigo 1º, do sobre-
dito diploma legislativo, por tratar de regime constitucional de 
1937, já inaplicável desde a Constituição de 194619.

Poder-se-ia argumentar pela homologação pós-constitu-
cional da LICC, caso houvesse revisão sistemática da matéria 
nela consignada, com a compatibilização textual da competên-
cia de Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à execução de 
sentenças estrangeiras, presente no artigo 15, alínea “e”, que, 
antes da Emenda Constitucional de n. 45, de 8 de dezembro de 
2004, competia ao Supremo Tribunal Federal (STF).  No entan-
to, continua a vetusta referência à competência do STF.

Todo problema que envolva a Lei de Introdução ao Código 
Civil (ou  às Normas de Direito Brasileiro) deve ser resolvido 
pela via cronológica do lex posteriori derrogat lex anteriori, 
conforme a recepção ou revogação de seus dispositivos diante 
da Constituição Federal (CF) de 1988. 

Destarte, igualmente não houve homologação perante a 
ordem constitucional de 1988, do Código Tributário Nacional 
(CTN) de 1966, pelo legislador, uma vez que não se vislumbra, 
com assento nos métodos tradicionais, qualquer reexame es-
trutural dessas normas gerais de Direito Tributário.

 Portanto, são meras alterações pontuais, de modo que não 
manifestam, objetivamente, a vontade do legislador de homo-
logar o CTN de 1966, porquanto inexiste qualquer tentativa 
de sua compatibilização material com a Constituição Federal 
(CF) de 1988, como se observa nas alterações ou acréscimos 
veiculados pelas leis complementares de n. 24/197520, de n. 
104/200121 e de n. 118/200522. 

5 REGULAMENTAÇÃO DA CLÁUSULA DA 
LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E OS LIMITES 
DA RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DA 
PARTE FINAL DO INCISO IV, DO ARTIGO 
97, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 
153, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
BRASILEIRA DE 1988. 

Diante da temática, surge a necessidade de delimitar quais 
as matérias sujeitas à cláusula da legalidade tributária (arti-
gos 150, inciso I, da CF e 97, do CTN), para, só então, defi nir os 
contornos da recepção constitucional da parte fi nal do inciso 
IV, do artigo 97, do CTN de 1966, em cotejo com o §1º, do artigo 
153, da CF de 1988. 

Enquanto expressão de direito de resistência do contribuin-
te, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios instituir, majorar ou exigir tributos sem lei formal, 
proveniente do exercício do devido processo legislativo (artigo 
150, inciso I, da CF de 1988). 

No âmbito da regulamentação dessa limitação consti-
tucional ao poder de tributar (artigo 146, II, da CF de 1988), 
vislumbra-se seu detalhamento nas matérias elencadas no 
enunciado normativo do artigo 97, do CTN de 1966. 

A propósito desse detalhamento material da legalidade tri-
butária, sujeitam-se à estrita legalidade, conforme artigo 97, 
do CTN de 1966:

a) a instituição ou extinção de tributo (inciso I); 
b) a sua majoração ou redução (inciso II); 
c) a defi nição do “fato gerador”23, ou melhor, da hipótese de  
 incidência da obrigação tributária principal e do seu sujeito  
 passivo, seja ele contribuinte, seja responsável tributário  
 (inciso III); 
d) a fi xação de alíquotas e bases de cálculo (inciso IV); 
e) o regime jurídico sancionador pertinente à cominação de 
penalidades (defi nição de infrações tributárias) para ações ou 
omissões previstas em leis tributárias (inciso V)24;
f) bem como a defi nição das causas de exclusão, suspensão e 
exclusão de créditos tributários, sem se olvidar da pertinente dis-
ciplina legal da dispensa ou redução de penalidades (inciso VI). 

juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO



Ano 5, n. 2 - abr./set. 2012

19

A par das ressalvas nos dispositivos dos incisos III, IV, ape-
nas interessa ao presente ensaio a exceção pertinente à parte 
fi nal do inciso IV, do artigo 97, do CTN de 1966, que se abordará 
oportunamente após o enfrentamento da discussão a respeito 
da natureza legal desse diploma geral de Direito Tributário. 

Então, no elenco normativo hodierno do processo legislati-
vo nacional regido pela CF de 1988, destacam-se as seguintes 
possibilidades normativas, nas quais, poder-se-ia discutir o 
enquadramento do CTN de 1966, a saber: leis complementares 
ou leis ordinárias, conforme incisos II e III respectivamente do 
artigo 59, da CF de 1988.

A propósito, o Código Tributário Nacional (CTN) de 1966 foi 
promulgado sob a égide da Constituição de 1946 referenciadas 
(AMARO, 2009, p. 170), na qual, inexistia a espécie legislativa 
conhecida por lei complementar, que, atualmente, exige quo-
rum qualifi cado de maioria absoluta, para a devida aprovação, 
como se observa no artigo 69, da CF de 1988. Portanto, à épo-
ca, o Código Tributário Nacional (CTN) de 1966 foi promulgado 
com as formalidades legislativas de lei ordinária. 

 No entanto, o sobredireito elucida que se deve respeitar o 
primado da continuidade da ordem normativa, no sentido de 
compatibilizar ou expurgar as disposições materiais diante da 
nova Ordem Constitucional, por recepção ou por revogação. 

Dessa maneira, mesmo aprovado originalmente como lei 
ordinária, pelos procedimentos gramatical e sistemático, é im-
perioso compreender que o Código Tributário Nacional (CTN) de 
1966 tem função de lei complementar de caráter nacional, em 
face da atual exigência estruturante do artigo 146, da Consti-
tuição Federal (CF) de 1988.

Nesse mesmo sentido, são elucidativas as preleções de 
Amaro (2000, p.162), de modo que “o Código Tributário Nacio-
nal foi estatuído pela Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
inicialmente designada ‘Lei do Sistema Tributário Nacional’. Na 
época, foi veiculada como lei ordinária [...]”.  

Assim sendo, houve recepção formal do diploma geral tri-
butário, de tal sorte que a ordem constitucional atualmente 
vigente apenas permite sua modifi cação mediante leis com-
plementares, como as referenciadas (AMARO, 2009, p. 136).

No que tange à recepção material, não se pode afi rmar o 
mesmo, porquanto houve substancial modifi cação das bases 
constitucionais, inclusive com alterações das esferas com-
petenciais com a promulgação da Constituição (CF) de 1988, 
fatos que tornaram diversas disposições incompatíveis com o 
Código Tributário Nacional (CTN) de 1966 . 

Por sua vez, lançando os olhares sobre o disposto no enun-
ciado normativo da parte fi nal do inciso IV, do artigo 97, do 
CTN, vislumbra-se que o Poder Executivo gozava de maior li-
berdade de intervenção sobre a propriedade privada, em sede 
de regulação tributária. 

Tradicionalmente, essa regulação tributária é conhecida 
pela cambiante expressão “extrafi scalidade”. No entanto, após 
as conquistas científi cas de autoria de Schoueri (2005), obser-
va-se que a expressão somente gera confusões, no domínio da 
Dogmática Jurídica do Direito Tributário. 

Assim, pode parecer ao leitor desatento, que as exações 
veiculadas nesse contexto não se vinculam ao rigoroso rol das 
limitações constitucionais ao poder de tributar : algo inadmis-
sível no atual estágio da Ciência do Direito Tributário.

Assim sendo, daqui em diante, utilizar-se-ão, em substi-
tuição da imprecisa expressão “extrafi scalidade”, as locuções 
normas tributárias indutoras, tributação indutora ou regulação 
tributária, como expressões da intervenção do Estado  sobre o 
Domínio Econômico. 

À evidência, a parte fi nal do inciso IV, do enunciado nor-
mativo do artigo 97, do CTN de 1966, remete o intérprete, com 
arrimo nos procedimentos gramatical e sistemático, às várias 
possibilidades de modifi cação de alíquotas e bases de cálculos 
por outros instrumentos normativos distintos da lei formal.

Indubitavelmente, no afã de instrumentalizar eventual 
resposta célere do Estado diante das necessidades regu-
latórias provenientes do Domínio Econômico, a sobredita 
mitigação da cláusula da legalidade representa verdadeira 
norma tributária indutora, manejável pela via do aspecto 
quantitativo (base de cálculo e alíquota) do consequente da 
regra-matriz de incidência tributária, representando, assim, 
a fi nalidade dessa estrutura normativa. 

25 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, p. 163. A propósito, corroborando o entendimento que aqui se advoga, tem-se: “Esse tipo de problema, na verdade, é 
resolvido pelo princípio da recepção: as normas infraconstitucionais anteriores à Constituição são recepcionadas pela nova ordem constitucional, salvo no que contrariarem 
preceitos substantivos do novo ordenamento. Quanto à forma de elaboração da norma, obviamente não se aplica a Constituição nova; ter-se-á aplicado a velha, e a lei ou 
terá nascido formalmente perfeita sob a antiga Constituição, ou desde então já não se legitimaria e padeceria de inconstitucionalidade formal”.  

26 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, p. 34, a saber: “Tratando-se, entretanto, do objeto central do presente estudo, não 
parece adequado manter a expressão "extrafi scalidade", já que, como visto, pode o mesmo termo ser empregado ora para o gênero, ora para a espécie. Ao mesmo tempo, a 
expressão pode implicar constituírem normas que já não se incluem na fi scalidade, com isso se desvencilhando dos ditames próprios do regime tributário”. 

27 A respeito da falibilidade do critério de intervenção para fi ns de identifi cação dos modelos de Estado, BASTOS, Noel de Oliveira. Falibilidade do critério de intervenção..., 
passim.

28 Resgate-se, por outro lado, que todos os critérios da regra-matriz de incidência tributária estão cobertos pelo manto da estrita legalidade tributária, uma vez que todo 
tributo tem sua fi nalidade arrecadatória, em seu âmago dogmático (artigo 3º, do CTN de 1966).  Conferir esquema simbólico no eminente autor: CARVALHO, Paulo de Barros. 
Direito tributário: linguagem e método, p. 611.
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O conteúdo estrutural da norma tributária indutora rela-
ciona-se, sistematicamente, com os enunciados normativos 
dos artigos 21, 26, 39, 57 e 65, do próprio Código Tributário 
Nacional (CTN) de 1966. 

Os dispositivos dos artigos 21 e 26 são pertinentes, res-
pectivamente, aos impostos sobre o comércio exterior, isto é, 
impostos sobre importação (artigo 19, do CTN de 1966) e sobre 
exportação (artigo 23, do CTN de 1966). Prescreve-se, permis-
sivamente, que o “Poder Executivo pode, nas condições e nos 
limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases 
de cálculo do imposto, a fi m de ajustá-lo aos objetivos da polí-
tica cambial e do comércio exterior”.

 Sem sombra de dúvidas, houve recepção dessa demarca-
ção competencial da União pela Constituição Federal (CF) de 
1988, em decorrência dos incisos I e II, do seu artigo 153. 

Porém, os sobreditos enunciados normativos não foram 
totalmente recepcionados, pois, sob a égide da Constituição 
Federal (CF) de 1988, somente permite-se a alteração de alí-
quotas dos tributos alfandegários, excluindo-se, por completo, 
qualquer possibilidade de modifi cação de base de cálculo sem 
lei formal, conforme §1º, do artigo 153. 

Por sua vez, o enunciado normativo do artigo 39, do 
CTN de 1966, referia-se aos limites (máximo e mínimo) de 
alíquotas de imposto sobre transmissão sobre bens imó-
veis e de direitos a eles relativos (ITBI) de competência 
dos Estados, àquela época. 

Esclareça-se, a propósito, que a incidência sobre trans-
missão de direitos reais de bens imóveis era amplíssima, a 
ponto de abarcar toda e qualquer transmissão, por força da 
expressão “a qualquer título” (inter vivos, causa mortis, a 
título oneroso ou gratuito), exceto quanto aos direitos de ga-
rantia, conforme interpretação sistemática dos enunciados 
do inciso II e do parágrafo único, do artigo 35, do CTN de 
1966 (PAULSEN, 2007, p. 699).

As alíquotas mínimas, por resolução do Senado, aten-
deriam à finalidade de induzir a aquisição de imóveis, em 
face do déficit habitacional naquele contexto urbano. No 
entanto, a sobredita disposição não encontra guarida no 
sistema constitucional vigente, de tal sorte que até mesmo 
a competência para tributar a transmissão de bens imóveis 
foi repartida entre Estados, como se depreende do artigo 
155, inciso I (“quaisquer bens ou direitos”), e Municípios, 
conforme artigo 156, inciso II (“de bens imóveis”), todos da 
Constituição Federal (CF) de 1988.

Interessante que não há repetição da sobredita norma tri-
butária indutora, porquanto o próprio §2º, do enunciado nor-
mativo do artigo 156, da CF de 1988, apenas proporciona sta-
tus imunizante da antiga não incidência do tributo, conforme o 
artigo 36, do CTN, de 1966. 

In casu, ainda na ressalva da parte fi nal do inciso IV, do 
artigo 97, do Código Tributário Nacional (CTN) de 1966, há re-
ferência ao artigo 57, revogado expressamente pelo Decreto-
-Lei n. 406, de 1968. Assim sendo, não há o que se discutir a 
respeito de recepção ou não, nessa hipótese.

Por outro lado, a ressalva da parte fi nal do inciso IV, do ar-
tigo 97, do diploma geral de Direito Tributário, também remete 
o intérprete ao enunciado normativo do artigo 65, do próprio 
CTN de 1966. Nesse contexto, há uma repetição inicial das dis-
posições literais dos enunciados normativos dos artigos 21 e 
26; porém, modifi ca-se o âmbito de indução tributária para a 
“política monetária”.

Em suma, o sobredito dispositivo encontra-se, também, 
parcialmente revogado, porquanto o imposto sobre operações 
de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a tí-
tulos e valores mobiliários (IOF) permanece no âmbito com-
petencial da União (artigo 153, inciso V, da CF de 1988), mas 
somente permite-se mitigar a legalidade quanto às alíquotas, 
como se depreende do §1º, do artigo 153, da CF de 1988. 

  
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No âmbito da construção jurisprudencial da Dogmática 
Jurídica, os precedentes do Tribunal Constitucional Federal 
(TCF) alemão obtiveram status de verdadeiros cânones de 
interpretação. 

Assim, o ensaio em apreço buscou desenvolver um estudo 
dogmático a respeito da teoria da recepção e suas relações 
com os métodos de interpretação, a partir da jurisprudência do 
Tribunal Constitucional Federal (TCF) alemão, especialmente, 
no tocante à decisão (BVerfGE 11, 126), um dos paradigmas 
quanto à matéria de interpretação constitucional clássica.

Por sua vez, após exposições estruturantes atinentes à te-
oria da norma jurídica, à Hermenêutica Juris e aos métodos 
clássicos, demonstrou-se a ocorrência da recepção parcial do 
disposto na parte fi nal do inciso IV, do enunciado normativo 
do artigo 97, do Código Tributário Nacional (CTN) de 1966, em 
cotejo com a mitigação da cláusula da legalidade presente no 
enunciado normativo do §1º, do artigo 153, da Constituição Fe-
deral (CF) de 1988.

Por conseguinte, a mitigação do âmbito de proteção da 
cláusula da legalidade, presente na parte fi nal do inciso IV, do 
artigo 97, do CTN, tão-somente subsiste, quanto à alíquota, em 
se tratando de modifi cação administrativa da carga tributária.

Em síntese conclusiva, abandona-se, por completo, a apli-
cabilidade da sobredita mitigação, no que atina a alteração 
administrativa da base de cálculo dos tributos, em sede de 
regulação tributária, por revogação, em face da nova ordem 
constitucional inaugurada em 1988.
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Resumo
O conceito de direitos sociais que adota o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em particular, a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, permite-nos demonstrar que, pese alguns logros alcançados em torno da legalização dos direitos econômicos e sociais em 
instrumentos como o protocolo de San Salvador, as práticas assumidas pelos diferentes órgãos do Sistema Interamericano que aplicam 
direitos humanos confi rmam a inefi cácia desses direitos, ao estabelecer vias diversas para sua proteção, tais como o sistema de petições 
para a grande maioria dos ditos direitos e as denúncias perante a Corte para os direitos de liberdade sindical e o direito à educação. Diante 
disso, deduz-se que os direitos econômicos e sociais, salvo aqueles não mencionados pelo sistema de denúncias, só são susceptíveis de 
proteção pela Corte Interamericana de Direitos Humanos quando sua violação produz uma vulneração indireta ou por conexão de um direito 
fundamental.

Palavras-Chaves: Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Direitos Sociais, Econômicos 
e Culturais. Direito Internacional.

THE INTER-AMERICAN SYSTEM OF HUMAN RIGHTS AND THE PROTECION OF 
ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS IN LATIN AMERICA

Abstract
The concept of social rights adopted by the Inter-American Human Rights System, especially the Inter-American Human Right Court, as 
well as the act of judicializing and demanding which this system has executed through its several entities or their enforceability as real 
rights, allows proving that, despite some achievements reached in relation to legalization of social rights through instruments such as the 
San Salvador Additional Protocol, practices assumed by several entities of the Inter-American System which apply human rights confi rm 
ineffi ciency of social rights when establishing several protection means such as the petition system for most rights and denunciations before 
the Inter-American Court with respect to right of freedom to form unions and right to education. From this, we can conclude that social rights, 
except for those examined by the denunciation system, are only susceptible to be protected by the Inter-American Humans Rights Court when 
their violation becomes an indirect infringement or when it deals with violation of a basic right. 

Keywords: Inter-American Human Rights System. Inter-American Human Rights Court. Social rights, Economics rights and Cultural rights. 
Internacional Law.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho está inserido dentro das investigações 
realizadas no programa de Doutorado em Ciências Jurídicas da 
Universidade del Salvador, Argentina, e no Seminário Intera-
mericano de Direitos Sociais, como requisito para obtenção de 
nota na disciplina Princípios e Análises Econômicos Aplicados 
às Ciências Jurídicas. Seu objetivo geral é analisar os direitos 
econômicos e sociais dentro da prática dos órgãos do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos - SIDH, verifi cando a rela-
ção entre temas, como pobreza, globalização e valor humano, 
conceitos intrínsecos à ciência econômica, porém, perfeita-
mente aplicáveis às ciências jurídicas, bem como verifi car a 
autonomia dos direitos econômicos e sociais como direitos hu-
manos em si, por entendermos que tais direitos não requerem 
uma relação de conexidade com outros direitos para que sua 
violação seja apreciada pela Corte Interamericana.

A investigação ora proposta se mostra pertinente em nos-
so contexto, principalmente devido à crise dos direitos sociais 
como fenômeno evidente nos países que compõe a América 
Latina, tendo como manifestações dessa crise as cifras de au-
mento da pobreza no mundo, onde estes países ocupam luga-
res de destaque, de maneira que uma análise jurídica sobre te-
mas relacionados à economia pode proporcionar ao leitor uma 
visão mais ampla e objetiva sobre o tratamento supra-estatal 
deferido aos direitos econômicos e sociais.

Frente a tal situação, surge a seguinte pergunta: quão 
efi cazes são os mecanismos internacionais consagrados para 
a proteção dos direitos econômicos e sociais? Essa pergunta 
nos põe de cara com a legislação e jurisdição internacional da 
Organização dos Estados Americanos – OEA (1967) pelos dis-
tintos órgãos de direito internacional dessa organização, como 
são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH e 
a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

O texto está dividido em quatro partes. Na primeira delas, 
apresentam-se três enfoques doutrinários a respeito dos direi-
tos econômicos e sociais acolhidos pela teoria e pela fi losofi a 
econômica e política. Na segunda parte, analisam-se os di-
reitos econômicos e sociais dentro do Sistema Interamericano 
de Direitos Humanos, desde sua perspectiva normativa e, na 
terceira parte, recorrem-se às práticas do Sistema Interame-
ricano na proteção dos direitos econômicos e sociais, através 
de uma análise das sentenças da Corte Interamericana e de 
alguns informes da comissão desse mesmo órgão com vistas 
a estudar o tratamento jurídico dado a esses direitos e sua 
refl exão nos campos econômico e social. Finalmente, na quarta 
parte, apresentaremos as conclusões gerais da investigação.

2 ENFOQUES DOUTRINÁRIOS A RESPEITO 
DOS DIREITOS ECONÔMICOS E SOCIAIS

Os direitos sociais, como direitos humanos são produtos da 
modernidade. Como tais, surgem de um debate fi losófi co na Re-
volução Industrial e, com ela, perpassam a transição do Estado 
Liberal ao Estado Social, que buscava dotar de mecanismos de 
intervenção econômica e políticas sociais o governo, com inten-
ção de corrigir as carências e desiquilíbrios que apresentava o 
modelo de Estado Moderno (SÁNCHEZ, 1996, p. 236). 

Essas políticas sociais podem ser enunciadas, como a pro-
teção social, o trabalho, a moradia, a educação, a saúde etc., 
todas elas entendidas como direitos sociais que implicam uma 
transformação do Estado Liberal em um autêntico Estado So-
cial de direito e que permitem superar as tensões econômicas 
organizativas que as autoridades liberais não puderam resolver 
no marco de um liberalismo econômico (CORTÉS, 2002, p.112).

Por isso, e tendo em conta o surgimento histórico dos di-
reitos econômicos e sociais como direitos que pretendem cor-
rigir as defi ciências do liberalismo, em termos de igualdade 
material e democracia, alguns autores vêm propondo diversas 
teorias, as quais, agrupadas em três categorias, e de acordo 
com a ênfase nos direitos econômicos e sociais, podem ser 
divididas em liberdade, fundamentalidade ou indivisibilidade.

A ideia acima exposta não quer dizer que não existam mais 
posições no tocante ao conceito de direitos econômicos e so-
ciais, como, por exemplo, a que os entende como direitos de 
igualdade ou imperativos morais de justiça distributiva. Sem 
embargo, consideramos que as três propostas levantadas dão 
conta sufi ciente do debate sobre o conceito de direitos econô-
micos e sociais na teoria política, na fi losofi a, na economia e 
no direito (CORTÉS, 2002, p.116).

Uma primeira linha teórica sobre o conceito de direitos 
econômicos e sociais está nos estudos dirigidos por Noberto 
Bobbio (2004). Desde a perspectiva desse autor, planteia-se 
que a liberdade pode ser entendida desde três pontos de vista: 
um, no sentido negativo, que faz referência à liberdade como 
interferência ou como “faculdade de realizar ou não certas 
ações sem impedimento externo” (BERNAL, 2009, p. 61-62); 
outro, desde um sentido positivo, em que a liberdade é enten-
dida como poder, ou mesmo como autonomia, que signifi ca o 
poder de “dar-se leis a si mesmo” (BERNAL, 2009, p. 61); e um 
terceiro e último signifi cado, que combina a liberdade negativa 
como a liberdade positiva e a entende como “a capacidade 
positiva material ou poder positivo de fazer o que a liberdade 
permite fazer” (BERNAL, 2009, p. 62). Nessa última liberdade, 
fundam-se os direitos econômicos e sociais.

Por outro lado, Bobbio (2004) entende os direitos como 
poderes do indivíduo frente ao Estado, demarcados em ações 
positivas ou em atuações que se traduzem em direitos de fazer 
ou não fazer o que o Estado permite. Nesse sentido, os direitos 
econômicos e sociais estão relacionados com circunstâncias 
materiais e mínimas, que asseguram à pessoa uma vida em 
condições dignas e, portanto, garante-lhe o exercício da liber-
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dade em maior grau possível, circunstâncias estas que devem 
ser sufi cientes para assegurar-lhe um nível de subsistência ma-
terial e espiritual, que lhe dê conteúdo à liberdade dos direitos 
liberais, pois, de modo contrário, “a liberdade liberal seria vazia 
e a liberdade democrática estéril” (BERNAL, 2009, p.66).

Os direitos econômicos e sociais, então, são direitos que 
servem ao ser humano para situá-lo numa posição de poder, 
de capacidade de fazer, ou de liberdade para exercer aquilo 
que, em princípio, não poderia realizar pela ausência de recur-
sos materiais que os fi zesse possível.

Podemos concluir que os direitos econômicos e sociais pro-
tegem a liberdade ao resguardar as condições materiais que a 
fazem possível, ou, em outras palavras, inclinam-se pela ma-
nutenção da igualdade material necessária para a liberdade 
efetiva ou liberdade fática.

Uma segunda postura sobre os direitos econômicos e so-
ciais é a tese da fundamentalidade dos mesmos. Essa postura 
se fundamenta em considerá-los como direitos subjetivos in-
dividuais e sua respectiva positivação como direitos humanos 
na Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Nessa ordem de ideias, os direitos humanos, como direi-
tos subjetivos, transformam-se em direitos fundamentais, sob 
o entendimento de que quem pretenda fazer valer um direito 
deve encontrar-se em uma situação de necessidade que anu-
le ou afete gravemente sua liberdade e sua igualdade, de tal 
maneira que a igualdade e a liberdade individuais sejam va-
lores que reclamem a proteção efetiva de um sistema jurídico 
(ARANGO, 2005, p.207).

Essa linha de pensamento tem sido defendida, amplamen-
te, por autores, como Ernest Tugendhat, fi lósofo Alemão com 
grandes obras acerca da ética e da moral.

Para Tugenghat, os direitos econômicos e sociais são en-
tendidos desde o ponto de vista da necessidade, na medida 
em que existem vastos setores da sociedade que carecem de 
recursos e a economia não serve para distribuí-los. Dessa 
forma, fazem-se indispensáveis algumas regras de coope-
ração econômica, em que o Estado intervenha ante a falhas 
do mercado e procure oferecer à pessoa as condições ne-
cessárias para exercer e desenvolver sua própria autonomia 
(BERNAL, 2009, p. 77).

Ainda nessa linha, o autor argumenta que o liberalismo 
pressupõe mais indivíduos livres do que realmente existem, 
e propõe um sistema de direitos fundamentais, sustentado 
sobre a base dos indivíduos livres e autônomos. Os direitos 
econômicos e sociais se fundamentam em um argumento con-
trário ao da liberdade, o qual é o da necessidade, e, portanto, 
a satisfação das necessidades sociais é indispensável para 
o exercício da liberdade jurídica e para o asseguramento de 
condições mínimas de vida que permitam ao indivíduo uma 
existência digna.

Há, também, o posicionamento defendido pelo Autor Ro-

dolfo Arango, famoso doutor em Filosofi a do Direito e Direi-
to Constitucional, oriundo da Universidad de Kiel, Alemanha. 
Para ele, a ideia de direitos econômicos e sociais como direitos 
fundamentais se sustenta no fato de que estes são verdadei-
ros direitos subjetivos e, como tais, merecem uma proteção 
constitucional. 

O debate em torno da justiciabilidade dos direitos eco-
nômicos e sociais assinala que existem várias posturas em 
relação à natureza dos mesmos, como a que os entende como 
direitos de liberdade ou direitos programáticos, que defi nem 
obrigações ao legislador para fazê-los efetivos (ARANGO, 
2005, p. 189). Da defesa dessa posição, segundo o autor, vai 
depender a exigibilidade ou possibilidade de que estes direitos 
se submetam à interpretação constitucional.

Para Arango, o argumento central que descarta a consi-
deração dos direitos econômicos e sociais como direitos cons-
titucionais é que, enquanto os direitos que, tradicionalmente, 
têm sido protegidos pelo sistema constitucional, os quais são, 
habitualmente, direitos de liberdade, sob a suposição de uma 
certa autonomia individual que se exerce por si mesma, nos 
direitos econômicos e sociais, dita autonomia se nega, e isso 
signifi ca que o Estado deve intervir para supri-la, intervenção 
que comporta uma prestação positiva, que só opera quando a 
pessoa se encontra em uma situação de necessidade e para 
evitar dano iminente.

Finalmente, uma terceira postura é defendida por Chris-
tian Courtis (2006). Para ele, a consideração dos direitos eco-
nômicos e sociais como direitos indivisíveis é assumida desde 
uma leitura do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e 
da posição onde os mesmos se localizam.

Desde aí, aqueles que se acercam desse posicionamento 
identifi cam as fi ssuras ou os inconvenientes que planteiam o 
Sistema Interamericano na hora de estabelecer categorias aos 
direitos, como direitos de liberdade, de igualdade ou funda-
mentais.

Por exemplo, Christian Courtis (2006) sustenta que des-
de o ponto de vista legislativo, o Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos contém um amplo repertório de direitos re-
conhecidos e isso implica não só numa extensão do conjunto 
de direitos humanos, como, também, numa postura em torno 
de sua individualidade. Sustenta Courtis (2006), no que diz 
respeito à judicialização de tais direitos, que os mecanismos 
que se consagram não são diferenciados: enquanto os direi-
tos liberais são protegidos mediante um sistema de denún-
cias individuais, em alguns direitos, como os da educação e 
da liberdade sindical e outros, como a moradia, a saúde e a 
seguridade social fi cam desprotegidos (COURTIS, 2006, p.36).

Tudo isso implica que, na prática, existe, no art. 26 da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969) – Pacto 
de San José –, uma discordância acerca do reconhecimento 
legal dos direitos, em que se estabelece, expressamente, a 
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obrigação de os Estados membros adotarem medidas, tanto no 
âmbito interno como no internacional, por meio da cooperação, 
para lograr a efetividade dos direitos econômicos e sociais que 
se derivem de normas econômicas, sociais e sobre educação, 
ciência e cultura contidos na Carta da OEA e sua judiciali-
zação. Persiste-se em interpretar os direitos econômicos, so-
ciais como direitos exigíveis somente na medida dos recursos 
econômicos disponíveis e que operam, única e exclusivamente, 
para a proteção de um conjunto da população, não em casos 
individuais, excluindo direitos sociais, que podem não estar ex-
pressamente reconhecidos, mas que derivam da interpretação 
do art. 26 da Convenção, sob a ideia de direitos inominados 
(ABRAMOVICH E GROSSI, 2010, p. 45-46).

De outro lado, sustentamos a ideia da individualidade dos 
direitos econômicos e sociais, pois acreditamos na interdepen-
dência desses direitos com as demais categorias tradicionais 
e, por consequência, na possibilidade de separá-los.

Acrescente-se que todos os direitos têm uma essência co-
mum, qual seja a dignidade humana, sendo interdependentes 
na medida em que se afetam reciprocamente e, por tabela, é 
impossível sustentar alguns direitos humanos exigíveis e outros 
que não sejam. A divisibilidade dos direitos, acreditamos, só 
possui uma fi nalidade pedagógica e por nenhum motivo se pode 
sustentar, desde o ponto de vista jurídico, que a violação de um 
direito produza, de maneira necessária, a afetação de outros.

Concluindo, e segundo o pensamento dos autores acima 
citados, a teoria da indivisibilidade pode ser observada desde 
dois pontos de vista: um, o do reconhecimento dos direitos 
humanos como um conjunto no Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos, especialmente na Declaração dos Estados 
Americanos e na interpretação do artigo 26 da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos; e dois, através de uma 
concepção fi losófi ca de tais direitos, que os entende como par-
te integral do ser humano, desde a dignidade, que é inerente, e 
sua interdependência com os demais grupos de direitos.

3 OS DIREITOS ECONÔMICOS E 
SOCIAIS DENTRO DO SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DIREITOS 
HUMANOS

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos surge, em 
1948, como um sistema regional de proteção de direitos nas 
Américas. Sua origem está no Congresso do Panamá, proposto 
por Bolívar, com o objetivo de criar uma confederação de Esta-
dos Latino Americanos.  Foi, então, o Congresso do Panamá o 
antecedente direto e imediato para consolidar, posteriormente, 
um sistema de defesa recíproca de direitos humanos e de coo-
peração regional (BURGENTHAL, 2000, p. 35-36).

O referido Congresso, que, inicialmente, conformou-se 

para a resolução de problemas específi cos em cada um de 
seus Estados membros, posteriormente, foi se fortalecendo 
com o surgimento de diferentes ofi cinas e organizações, como 
a União Internacional e o Escritório Comercial das Repúblicas 
Americanas, que se integraram, fi nalmente, em uma organi-
zação dos Estados Americanos, da qual se deriva o Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos, cujo objetivo principal, 
que está estabelecido no preâmbulo da Convenção America-
na sobre Direitos Humanos, é: “consolidar neste continente, 
dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de 
liberdade e de justiça social, fundando no respeito dos direitos 
essenciais do homem”.

Portanto, se a função do Sistema Interamericano de Di-
reitos Humanos, desde sua origem, tem caminhado para a 
proteção integral da liberdade, bem como da justiça social, 
como tal, seus propósitos abarcam não somente os direitos 
civis ou políticos, assim como, também, os direitos econômi-
cos e sociais. Com efeito, apesar de tais objetivos, por demais 
positivos, são muitas as criticas que se realizam quanto à 
concepção que assumem os órgãos legais e judicias que ad-
ministram os direitos econômicos e sociais, como de sua pro-
teção ou judicialização como verdadeiros direitos susceptíveis 
de serem acionados.

Um dos autores que questiona a concepção que têm assu-
mido os órgãos do SIDH frente aos direitos sociais, econômicos 
e culturais é Rafael Urquilla Bonilla, quem, por sua vez, sugere 
que, para lograr uma verdadeira proteção dos direitos huma-
nos nas Américas, faz-se necessário não só uma reforma na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mas, também, 
que haja uma transformação nos próprios órgãos dentro do 
Sistema, permitindo-se o verdadeiro alcance a esses direitos 
(URQUILLA, 2007, p. 259-261).

Nesse sentido, em que pese os críticos do SIDH questiona-
rem a judicialização dos direitos econômicos e sociais e a au-
sência de mecanismos efetivos para sua proteção, também se 
pode anotar algumas críticas ou considerações à maneira como 
estão organizados estes direitos na Carta da Organização dos 
Estados Americanos e, nesse sentido, ao alcance que dá a nor-
mativa aos direitos civis e políticos com respeito àqueles.

Uma primeira observação se pode fazer a respeito do nú-
mero de normas referidas aos direitos econômicos e sociais e 
direitos civis e políticos, em que é evidente que a Carta da Or-
ganização dos Estados Americanos opta por uma quantidade 
de artigos muito maior nos direitos civis e políticos em relação 
aos direitos econômicos e sociais.

Assim, no art. 3º, alíneas, f, j, e k dos princípios, estabelece-
-se, com respeito aos direitos econômicos e sociais, o seguinte:

f) La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial 
de la promoción y consolidación de la democracia 
representativa y constituye responsabilidad común y 
compartida de los Estados americanos.
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g)Los Estados americanos condenan la guerra de 
agresión: la victoria no da derechos.
h)La agresión a un Estado americano constituye una 
agresión a todos los demás Estados americanos.
i)Las controversias de carácter internacional que 
surjan entre dos o más Estados americanos deben 
ser resueltas por medio de procedimientos pacífi cos.
j)La justicia y la seguridad sociales son bases de una 
paz duradera.
k)La cooperación económica es esencial para el 
bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos 
del Continente.

O artigo 45 da carta da OEA dispõe:

Los Estados miembros, convencidos de que el 
hombre sólo puede alcanzar la plena realización de 
sus aspiraciones dentro de un orden social justo, 
acompañado de desarrollo económico y verdadera 
paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la 
aplicación de los siguientes principios y mecanismos:
a)Todos los seres humanos, sin distinción de raza, 
sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen 
derecho al bienestar material y a su desarrollo 
espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, 
igualdad de oportunidades y seguridad económica;
b)El trabajo es un derecho y un deber social, otorga 
dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en 
condiciones que, incluyendo un régimen de salarios 
justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico 
decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus 
años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier 
circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar;
c)Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales 
como urbanos, tienen el derecho de asociarse 
libremente para la defensa y promoción de sus 
intereses, incluyendo el derecho de negociación 
colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores, 
el reconocimiento de la personería jurídica de 
las asociaciones y la protección de su libertad 
e independencia, todo de conformidad con la 
legislación respectiva;

Finalmente, a Convenção Americana sobre Direitos Huma-
nos estabelece em seu artigo 26:

Os Estados Partes comprometem-se a adotar 
providências, tanto no âmbito interno como 
mediante cooperação internacional, especialmente 
econômica e técnica, a fi m de conseguir 
progressivamente a plena efetividade dos direitos 
que decorrem das normas econômicas, sociais e 
sobre educação, ciência e cultura, constantes da 
Carta da Organização dos Estados Americanos, 
reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na 
medida dos recursos disponíveis, por via legislativa 
ou por outros meios apropriados (grifo nosso). 

Pese as transcrições anteriores e, talvez, pela busca em 
solucionar a inconsistência normativa em relação à quanti-

dade de disposições sobre direitos econômicos e sociais, os 
organismos internacionais de proteção de direitos têm optado 
por aprovar novas cartas e protocolos que sinalizam formas 
mais ou menos equivalentes de considerar os direitos econô-
micos e sociais, assim como fazem com os direitos individuais. 
A exemplo, citemos o caso do Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos e o Protocolo de San Salvador (1988), que am-
pliam o catálogo de direitos da Convenção Americana, incluin-
do os direitos sociais.

No Pacto Internacional acima citado, assim está redigido 
seu preâmbulo:

(...) Reconhecendo que, em conformidade com a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, o ideal 
do ser humano livre, no gozo das liberdades civis e 
políticas e liberto do temor e da miséria, não pode 
ser realizado a menos que se criem condições que 
permitam a cada um gozar de seus direitos civis e 
políticos, assim como de seus direitos econômicos, 
sociais e culturais (PACTO INTERNACIONAL..., 1988).

No Protocolo de San Salvador, especifi camente em seu 
parágrafo terceiro do preâmbulo, é expressa, claramente, a 
relação existente entre os direitos econômicos e sociais com 
os direitos civis e políticos como um “todo indissolúvel, que 
encontra sua base no reconhecimento da dignidade da pessoa 
humana” (PROTOCOLO DE SÃO SALVADOR, 1988); seu artigo 
primeiro, ainda nesse sentido, obriga os Estados a adotarem 
medidas econômicas, com o fi m de lograr a progressiva re-
alização dos direitos econômicos e sociais, assim como, nos 
artigos 2º, 3º, 4º e 5º, em que se consagram, respectivamente: 
a obrigação dos Estados membros de modifi car suas consti-
tuições e produzir normas legais para a aplicação do Pacto, o 
compromisso de garantir os direitos sociais sem discriminação 
por razões de sexo, raça, origem ou condição social, isto é, a 
igualdade na aplicação de tais direitos e, fi nalmente, a im-
possibilidade de derrogar estes direitos mediante instrumen-
tos constitucionais e legais (PROTOCOLO DE SÃO SALVADOR, 
1988). (grifo nosso).

Sem embargo, torna-se coerente com uma perspectiva so-
bre a indivisibilidade dos direitos desde um ponto de vista con-
ceitual e legislativo, dita indivisibilidade deve espelhar-se não 
só nas disposições normativas dos diferentes instrumentos de 
proteção de direitos humanos, senão, também, nos mecanismos 
estabelecidos, que devem ser, também, iguais ou equivalentes 
para a proteção de direitos de categorias diversas.

Não obstante, nesse ponto, as respostas que oferece o 
SIDH são, paradoxalmente, diferenciadas: frente a violações 
de direitos individuais, permite-se apresentar, diretamente, 
petições individuais à maneira de denúncia ante a Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos, enquanto que a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos se restringe a 
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consagrar uma série de informes para a proteção dos direitos 
econômicos e sociais, em que os Estados se limitam a dar 
conta da aplicação progressiva de tais direitos, com a única 
obrigação de mostrar à Comissão que os diferentes governos 
estão tomando as medidas necessárias, econômicas, legisla-
tivas e constitucionais, para lograr sua efi cácia real, sempre e 
quando os recursos econômicos os permitam (PROTOCOLO DE 
SÃO SALVADOR, artigos 1 e 2). 

Resta anotar que o referido protocolo não estabelece obri-
gações jurídicas dos Estados membros da Organização dos Es-
tados Americanos, nem mecanismos que permitam garantir a 
efi cácia dos mesmos. Nessa medida, os direitos econômicos e 
sociais fi cam no plano do ideal, com meras expectativas e não 
como direitos, que correm à sorte da vontade política do governo 
para desenvolvê-los, tanto legislativa como judicialmente.

A discussão sobre se os direitos econômicos e sociais são, 
em realidade, direitos exigíveis ou são somente direitos pro-
gramáticos está no centro do debate. Parte considerada da 
doutrina tem estimado que não são exigíveis ao Estado, pois se 
entende que eles são meramente uma enunciação de direitos 
que devem ir se desenvolvendo de forma progressiva, de acor-
do com a disponibilidade de seus recursos. Em contraposição 
a essa corrente, estão os que dizem que os direitos sociais são 
aqueles que, efetivamente, podem ser exigidos ante o Estado.

Outra situação que incide nesse debate sobre a proteção 
dos direitos econômicos e sociais é que o mesmo Protocolo 
Adicional de San Salvador (1988), no art. 19, inciso 6º, esta-
belece que somente pode haver lugar para aplicar o sistema 
de petições individuais por uma violação de direitos, quando 
a conduta seja imputável ao Estado, e esteja relacionada aos 
direitos consagrados no parágrafo “a” do artigo 8º do Proto-
colo. Nesse sentido, somente são protegidas as violações aos 
direitos dos trabalhadores em organizar sindicatos e afi liar-se 
ao de sua eleição e os direitos contidos no art. 13º, que se 
referem à educação.

O problema nas concepções que assume o SIDH na prote-
ção dos direitos econômicos e sociais tem a ver com a grande 
discussão sobre a efetividade desses direitos, tendo em vista 
que tem gerado um debate muito mais focado em questões 
mais políticas e dogmáticas do que jurídicas. Esse debate se 
refl ete em várias posições: a primeira, que pode ser enqua-
drada num entendimento de os direitos econômicos e sociais 
como direitos prestacionais e, nesse sentido, programáticos; 
e uma segunda concepção, em que se entende que estes são 
direitos fundamentais, e que, nessa medida, são susceptíveis 
de proteção (ARANGO, 2005, p. 298).

A diferenciação dos direitos humanos não corresponde com 
as novas tendências que reivindicam a inter-relação desses 
direitos. Assim, alguns autores, como o já mencionado Rodolfo 
Arango, sugerem que os direitos individuais são de mais fácil 
judicialização, porque não são abstratos, como são os direitos 

econômicos e sociais, e que sua violação se pode alegar por 
ações de agentes, funcionários do Estado e particulares em 
casos muito qualifi cados, por que criam um prejuízo na esfera 
dos direitos individuais (ARANGO, 2005, p. 298).

De outro lado, autores, como Javier Tajadura Tejada, enten-
dem que os direitos econômicos e sociais se violam por uma 
omissão do Estado, quando, estando em condições de realizar 
uma conduta positiva por um mandamento constitucional, 
abstém-se de realizá-la, ocorrendo aquilo que o autor chama 
de inconstitucionalidade por omissão (TEJADA, 2001, p. 274).

Por fi m, Chinchilla (1988, p.53) aduz que:

Las diferencias entre los derechos individuales y los 
sociales son considerables: Los primeros consisten 
en una esfera de conducta frente a la cual el 
Estado debe abstenerse de intervir, se le obliga al 
poder an una actitud de “no hacer”, se trata de un 
“derecho – resistencia”. Los derechos sociales em 
cambio consisten en la facultad de reclamar o exigir 
determinadas prestaciones de parte del Estado que 
obliga a éste a una actividad positiva de intervención 
activa em los asuntos privados, que lo comprometen 
a un “hacer” em términos de servicios públicos, 
subsidios, empresas económicas, etc (...)

Desse modo, quando um governo específi co não provê as 
condições adequadas para a realização dos direitos, estaria 
incorrendo em uma violação dos mesmos. No entanto, e como 
adverte o autor citado, em que pese a natureza dos direitos 
econômicos e sociais tenda a ser mais coletiva a partir do 
princípio da solidariedade e da universalidade, não é absoluto 
que tais direitos sejam violados somente por omissão, pois o 
Estado realiza ações em detrimento deles, quando faz cortes 
de programas sociais ou quando se desmantelam setores eco-
nômicos, como o agrícola, por exemplo.

Em conclusão, investigar se os mecanismos contidos no 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos são efetivos ou 
mesmo indagar sobre a exigibilidade e a juridicidade dos di-
reitos econômicos e sociais implica perguntar-se sobre a ma-
neira como estes órgãos judicializam estes direitos dentro do 
Sistema e como estes constroem o conceito desses direitos 
dentro de suas práticas judiciais; tudo isso com a intenção 
de revelar como se comportam os órgãos jurídicos do Sistema 
Interamericano na proteção dos direitos econômicos e sociais, 
e se estes são direitos exigíveis ou simplesmente expectati-
vas de direitos, que dependem da vontade ou das políticas 
públicas, pois, ao que se parece, numa primeira aproximação 
ao conceito de direitos econômicos e sociais assumido pelos 
órgãos interamericanos de proteção dos direitos humanos e 
seus mecanismos de proteção, sugere-se uma priorização dos 
direitos civis e políticos e um relegamento dos demais. Isso 
último se explica pela conotação de tais direitos como direitos 
programáticos, amorais e políticos, de um lado, e de outro pela 
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ausência de verdadeiros mecanismos de judicialização dos 
mesmos, tal e como se demonstrou anteriormente.

4 PRATICAS DO SISTEMA 
INTERAMERICANO NA PROTEÇÃO 
DOS DIREITOS ECONÔMICOS E 
SOCIAIS: ANÁLISE DAS SENTENÇAS 
DA CORTE INTERAMERICANA E DE 
ALGUNS INFORMES DA COMISSÃO 
INTERAMERICANA

Uma vez visto alguns conceitos de direitos econômicos e so-
ciais e examinado seu conceito normativo adotado pelo Sistema 
Interamericano, dedicar-nos-emos a examinar as práticas na 
proteção desses direitos, antecipando, desde já, uma conclusão: 
a proteção que se tem dado aos direitos econômicos e sociais se 
caracteriza por ser uma proteção indireta e, nesse sentido, são 
considerados não como direitos autônomos, mas sim como direi-
tos sujeitos ou conexos a outros direitos fundamentais, como a 
vida, a integridade e a liberdade pessoal. Nas seguintes linhas, 
nos dedicaremos a demonstrar essa afi rmação.

Em um primeiro momento, apresentaremos as considerações 
da Comissão Interamericana com referência aos direitos econômi-
cos e sociais e, na segunda parte, exporemos as sentenças e as 
opiniões consultivas realizadas pela Corte sobre o mesmo tema.

4.1 PRÁTICAS E POSTURAS DA COMISSÃO 
INTERAMERICANA

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos vem 
produzindo vários informes paradigmáticos sobre o tema dos 
direitos econômicos e sociais. O primeiro desses informes, o 
de número 3, de janeiro de 2001, recebe a petição de 47 apo-
sentados do Estado da Argentina, pela demora na realização 
do reajuste das aposentadorias. Essa demora, segundo alega-
ram os peticionantes, poria em risco seus direitos às garantias 
judiciais, ao devido processo, a uma audiência pública, à pre-
sunção de inocência, à legislação interna, à saúde, à igualda-
de, ao bem estar e, sobretudo à vida.

A importância desse informe é que, nele, a Comissão acei-
ta sua competência para conhecer violações a direitos eco-
nômicos e sociais que, inicialmente, não eram objeto de dis-
cussão dentro desse órgão, e que, posteriormente, a violação 
desses direitos poderia constituir-se em uma causa para ir à 
juízo perante a Corte Interamericana ou, o que é igual, ir como 
matéria de direito contencioso. Nesse sentido, assinalaram:

[…] el derecho a la salud y al bienestar (artículo 
XI) y a la seguridad social en relación al deber de 
trabajar y aportar a la seguridad social (artículos 

XVI, XXXV y XXXVII), contemplados en la Declaración, 
no se encuentran protegidos de manera específi ca 
por la Convención. La Comisión considera que esta 
circunstancia no excluye su competencia en razón de la 
materia, pues en virtud del artículo 29 (d) de la Convención 
ninguna disposición de la Convención puede ser 
interpretada en el sentido de excluir o limitar el efecto que 
pueden producir la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la 
misma naturaleza. Por tanto, la Comisión examinará 
estos alegatos de los peticionarios sobre violaciones 
de la Declaración (CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS, 2004, p. 2).

Posteriormente, considera que é possível aplicar, direta-
mente, as disposições contempladas na Declaração America-
na de Direitos Humanos – DADH – e que o direito à saúde e ao 
bem estar, do artigo XI, e à seguridade social em relação ao 
dever de trabalhar e contribuir para a seguridade social, dos 
artigos XVI, XXXV e XXXVII, contemplados na Declaração, não 
se encontram protegidos, de maneira específi ca, pela Conven-
ção, não considerando, todavia, que esse fato os exclua de sua 
competência em razão da matéria (CORTE INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS, 2003, p.2).

Outro caso de relevância é o processo de número 7615 
contra o Brasil, no qual, analisava-se, de forma independente, 
a violação de direitos sociais. A comissão anota que a omissão 
do Brasil, ao não proteger uma comunidade indígena do Ama-
zonas de um projeto de construção de uma rodovia no meio 
de seu território, sem o consentimento da comunidade e sem 
a proteção adequada de salubridade e segurança, produziu 
uma violação ao direito à vida, à liberdade, à segurança, à 
residência, ao trânsito e à preservação da saúde e ao bem 
estar da comunidade indígena (COMISSÃO INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS, 1997).

4.2 PRÁTICAS E POSTURAS DA CORTE 
INTERAMERICANA

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, entre 1987 
e 2008, vem processando cerca de 105 casos contenciosos, 
de acordo com o seu último informe anual, datado de 2008, 
dos quais, somente três correspondem a direitos sociais, e um 
deles ao direito à seguridade social em casos específi cos de 
reajuste pensional, os outros dois com referência ao direito à 
liberdade sindical.

A sentença da Corte Interamericana relacionada como o 
tema dos direitos sociais é chamada de o Caso dos Cinco Pen-
sionistas, em que fi gurou como réu o Estado do Peru. Nessa 
sentença, a Comissão Interamericana julgou uma demanda 
contra este Estado, em que se questionava a redução de mais 
de 75% do saldo das pensões dos aposentados peruanos, 
sem, todavia, nenhum aviso aos benefi ciários.
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A Comissão, ao examinar as razões contidas na denúncia, 
considerou que, se o art. 26 da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos permite fazer restrições ao gozo dos di-
reitos sociais, como é o caso da seguridade social, qualquer 
restrição deve ser motivada. Dessa forma, ao realizar-se uma 
diminuição tão notória no montante das aposentadorias dos 
demandantes, restariam violados alguns princípios, que es-
tão ligados aos direitos sociais: o primeiro, o princípio da não 
regressividade, demarcado pelo art. 26 da Convenção, que in-
dica a impossibilidade de se diminuírem, de maneira injustifi -
cada, as condições mínimas de gozo dos direitos sociais; o se-
gundo, que se denomina princípio pro homine, contido no art. 
28 da Convenção, que assinala que o conteúdo essencial do 
direito à seguridade social é a proteção não só do mínimo vital 
das pessoas que o desfrutam, e, nesse sentido, de uma vida 
digna, senão, também, de seus familiares. Por ser o grupo de 
aposentados um grupo vulnerável dentro da sociedade, com 
mais razão requer-se uma justifi cação por parte do Estado ao 
realizar restrições a seus direitos e, como esta não existiu, 
violou-se, efetivamente, o direito à seguridade social (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2003). 

Adicionalmente, a Corte afi rmou que o art. 26 da Conven-
ção não estabelece simples formulações programáticas aos 
Estados, senão que estas estipulações devem entender-se 
como obrigações vinculantes, que não podem excluir os Esta-
dos do cumprimento de tais direitos.

Nessa linha de raciocínio, a Corte fi rmou entendimento de 
que, entre os direitos chamados econômicos, sociais e culturais, 
há, também, alguns que se comportam ou podem se compor-
tar como direitos subjetivos exigíveis judicialmente e que esses 
direitos podem ser objeto de proteção jurisdicional ou quase ju-
risdicional, igual ao que se aplica aos direitos civis e políticos 
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1997).

Por outra parte, no caso Baena Ricardo e outros contra 
o Estado do Panamá e Kawas Fernandéz contra Honduras, a 
Corte examina a dispensa massiva de trabalhadores do setor 
público, por sua participação em marchas e protestos contra 
políticas governamentais, e por associação sindical, respecti-
vamente. Com efeito, a Comissão responsabilizou o Estado do 
Panamá pela violação dos direitos laborais, por vulneração do 
princípio da legalidade, retroatividade do art. 9 da Convenção, 
garantias judiciais e proteção judicial (arts. 8 e 25) e pela vio-
lação à liberdade de associação com fi ns sindicais, e declara 
responsável o Estado de Honduras, pela violação do direito à 
liberdade de associação sindical.

Assim, quando a Corte enfrentou a judicialidade dos di-
reitos sociais, que estão protegidos pelo sistema de petições 
consagradas no art. 19, inciso 6º, qual seja, em ambos os ca-
sos, o direito de associação sindical, por despedida e desti-
tuição de trabalhadores em greve e pela morte de um líder 
sindical, efetivamente protegeu os direitos sociais sem fazer 

uso da teoria da conexidade com direitos individuais.
Diante disso, podemos deduzir que tanto as interpretações 

da Corte Interamericana como da Comissão explicam um en-
tendimento sobre os direitos sociais como direitos ligados ou 
conectados com os direitos civis e políticos, como o direito à 
vida e à igualdade, também considerando esses direitos como 
os que não se sujeitam às disponibilidades econômicas de 
cada Estado e que não são susceptíveis de serem vulnerados 
pela gestão mista do sistema judicial.

A posição que assumem ambos os órgãos é a conexidade 
dos direitos sociais com os direitos fundamentais, como a in-
tegridade física e o mínimo vital, tal e como se depreende dos 
princípios da não regressividade e pro homine na primeira das 
sentenças estudadas e no informe da comissão que examinou 
o caso dos pensionistas. Quando a Comissão enfrenta a vio-
lação de direitos sociais, como o direito à seguridade social, 
que estão ligados aos direitos fundamentais, não é possível 
argumentar uma exceção de responsabilidade por parte do 
Estado, nem pode este escusar-se, levantando um estado de 
emergência ou congestão judicial, que lhe permita violar os 
direitos sociais dos peticionários.

Portanto, a Corte e a Comissão acolhem uma interpreta-
ção do direito à seguridade social, que o desvincula dos recur-
sos econômicos por parte dos Estados ou de certa emergência 
previsional e que obriga a que toda restrição a esse direito 
seja motivada e justifi cada em razões de bem estar geral, sob 
pena de violar-se os artigos 26 e 29 da Convenção.

Também a sentença e, sobretudo, os informes semeiam 
um giro na interpretação que vinham fazendo os Órgãos do 
Sistema Interamericano dos Direitos Sociais, no sentido de 
admitir sua judicialização, particularmente do direito à segu-
ridade social, por encontrar-se vinculado com direitos funda-
mentais ou mesmo de primeira dimensão, como a integridade 
física e pessoal e a vida.

Consideramos que, nessas sentenças estudadas, mais 
precisamente aquelas proferidas nos processos em que fi gu-
ram como réus os Estados do Panamá e Honduras, a Corte 
enfrentou, efetivamente, uma violação ao direito de liberdade, 
em que o que se protege, muito mais do que condições neces-
sárias para uma vida digna, é o direito a associar-se livremen-
te, com fi ns políticos, sociais, culturais, religiosos ou despor-
tivos, e que, portanto, tal direito não requer ou não requereria 
a intervenção direta do Estado para satisfazê-lo, promovê-lo, 
garanti-lo ou ampará-lo. Basta que o Estado se abstenha de 
interferir nas manifestações, reuniões, greves e petições que 
realizem os grupos.

Tanto o direito de associação como todos os direitos as-
sociados aos mesmos constituem as derivações do direito ao 
trabalho, que nada tem a ver com condições mínimas de sub-
sistência do trabalhador; portanto, nesses casos, são pouco ou 
nada relevantes as considerações que se realizem pelos órgãos 
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do sistema, mas, ainda sim, não se trata de aplicar-se o art. 26 
da Convenção, quando não existem vulnerações dos princípios 
de regressividade ou pro homine. Em conclusão, tal direito vai 
assumir um caráter mais de direito individual do que de um di-
reito social, posto que não requer intervenção alguma do Estado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os direitos econômicos e sociais desde seu conceito, seja 
como direitos de liberdade, seja como direitos fundamentais 
são, sem qualquer dúvida, direitos fundamentais e, como tais, 
exigíveis e judiciáveis em qualquer sistema que se preste a 
proteger os direitos humanos.

Não é possível sustentar uma categoria pura de direitos 
sem vincular esses direitos com necessidades mínimas funda-
mentais para a garantia da liberdade ou com condições mate-
riais que assegurem, na maior medida possível, o exercício da 
autonomia ou a liberdade positiva.

Que exista a possibilidade de que se produzam violações 
de direitos econômicos e sociais por uma violação direta ou indi-
reta de direitos humanos considerados de outra categoria; isso 
signifi ca que os direitos humanos são inseparáveis ou indivisí-
veis, o que implica a necessidade de conferir autonomia a estes 
direitos, não só em seu reconhecimento jurídico, mas, também, 
nas práticas dos sistemas internacionais dos direitos humanos, 
nesse caso, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

Não obstante, e logo do que foi tratado no presente artigo, 
podemos observar que o Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos apresenta, de um lado, uma categorização defi ciente 
dos direitos econômicos e sociais, ao considerar, por exemplo, 
direitos clássicos de liberdade, como o de associação sindical, 
dentro do grupo de direitos sociais; e de outro, uns mecanis-
mos insufi cientes para sua judicialização, porque, enquanto se 
constrói um sistema de denúncias para os direitos clássicos 

de liberdade, para os direitos econômicos e sociais somente é 
possível acudir a uma solicitação de informações ante a Co-
missão sobre a situação que apresentam os Estados na satis-
fação desses direitos.

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos e espe-
cialmente as normas contidas na Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (1969) e os Protocolos adicionais que a in-
tegram brindam a ideia de direitos econômicos e sociais como 
direitos programáticos e pouco vinculantes, ideia que se viu 
refl etida nas sentenças produzidas pela Corte, como órgão de 
judicialização dos direitos humanos, a qual insiste em assumir 
uma interpretação restritiva desses direitos, na medida em 
que somente admite sua violação por conexidade com os direi-
tos fundamentais.

Para efeito de lograr uma devida aplicação dos direitos hu-
manos em sua integra, é preciso não somente introduzir novos 
protocolos que se somem à Convenção é necessário, também, 
modifi car as práticas dos órgãos dos sistemas encaminhados 
a protegê-los, tendo em vista o entendimento de que as pro-
teções que se outorguem a esses direitos devem evitar situa-
ções de desigualdade social, porque, se esperássemos que os 
direitos econômicos e sociais sempre estivessem vinculados 
aos direitos civis e políticos, estaríamos sustentando que, 
para solicitar, ante o Sistema Interamericano, a proteção dos 
direitos econômicos e sociais, é necessário demonstrar que se 
está afetando a vida ou a liberdade pessoal (grifo nosso).

Assim, fi nalmente, manter uma vinculação dos direitos 
econômicos e sociais com os direitos fundamentais seria sus-
tentar que quem acuda ao Sistema Interamericano para sua 
proteção teria que demonstrar que se estaria atingindo seus 
mínimos vitais, para poder ter êxito em suas petições. 

Os direitos sociais são fundamentais e autônomos por si 
mesmos e não requerem uma vinculação com direitos indivi-
duais por conexão.
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Resumo
A emenda Constitucional nº 9 não rompeu com o monopólio, mas o fl exibilizou, a partir do momento em que abriu espaço para que as 
empresas privadas explorassem e produzissem o petróleo e gás. A ordem econômica constitucional, portanto, proporcionou a ideia contida na 
emenda, visto que seu conteúdo diz respeito a medidas adotadas pelo poder público, a fi m de organizar as relações econômicas, permitindo-
se alcançar a justiça social. A Lei 9.748/97, que regulamentou o parágrafo primeiro do art. 177, proporcionou mudança na economia brasileira 
em relação ao mercado petrolífero. Percebe-se que foi traçada uma regulamentação voltada para atrair investimentos e investidores, de 
forma que a busca por petróleo, ou seja, a exploração dos campos fosse estimulada, o que, de fato, aconteceu e logrou êxito. O regime de 
contrato de concessão, estabelecido pela legislação, foca apenas a exploração, desenvolvimento e produção do petróleo e gás natural, já 
que o direito exploratório do subsolo é da União. A Constituição não especifi ca qual modelo de contrato a ser adotado, portanto, o cenário 
do pré-sal permitiu a inserção do modelo de produção e partilha. A descoberta de reservas gigantescas de petróleo na camada pré-sal 
corresponde a uma fronteira, de baixíssimo risco exploratório, não se adaptando à estrutura regulatória vigente à época, que, relembre-se, 
foi voltada para as províncias petrolíferas de altíssimo risco exploratório. O Novo cenário necessitou de mudança de regime jurídico, cabendo 
uma análise acerca do novo modelo, bem como a existência conjunta de tais regimes.

Palavras- Chave: Constituição. Regime Jurídico. Exploração e Produção de Petróleo.

THE ANALYSIS OF THE LEGAL SYSTEMS OF CONTRACT FOR EXPLORATIONOF OIL AND  
GAS AFTER SETTING PRE-SALT FROM THE PERSPECTIVE OF THE CONSTITUTION BRAZIL

Abstract
The constitutional amendment n 9 did not break the monopoly, but eased from the moment it opened space for private companies to 
explore and produce oil and gas. The economic constitutional order, therefore, gave the idea in the amendment, since its contents are 
acts taken by public authorities in order to organize economic relations, allowing to achieve social justice. Law 9.748/97, which regulated 
the fi rst paragraph of art. 177 of CF , provided a change in the Brazilian economy with respect to the oil market. It is perceived that a 
regulation was drawn toward attracting investment and investors, so that the quest for oil, the exploration of fi elds were stimulated, 
what actually happened and was unsuccessful. The concession scheme established by the legislation addresses only the exploration, 
development and production of oil and natural gas, since the right is the underground exploration of the Union. This is one of the tools 
used in the operation of such activities in the world, bearing in mind that this model meets those countries that do not have large 
reserves, which exempts the risks. The Constitution does not specify which type of contract to be adopted, while modifi cation provided 
that preceded the legislation passed by Congress. The ideal scenario for adoption of the concession model differs from that currently 
is called pre-salt. The discovery of huge reserves of oil in the pre-salt layer corresponds to a border, with very low exploration risk, not 
adapting to the existing regulatory structure, which, back up, went toward the oil provinces of high exploration risk. The establishment 
of a new regulatory framework, including changing the concession model for production and sharing is one solution. Establishing a new 
milestone, including changing the standard contract is one solution.

Keywords: Constitution. Law. Oil Exploration 
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1 INTRODUÇÃO

A constituição de 1988 marcou o Estado Democrático bra-
sileiro, trouxe à tona a valorização dos Direitos Fundamentais, 
inovando, excepcionalmente, no momento em que ampliou e 
reconheceu uma gama de direitos humanos fundamentais de 
segunda geração.

A constitucionalização dos princípios da Ordem Econômi-
ca, desde a Constituição de 1934, é abarcada também pela 
Constituição então vigente, denominada de Constituição Eco-
nômica.

A Constituição Federal de 1988 fundamentou a ordem eco-
nômica na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
assegurando a todos uma existência digna, de acordo com a 
justiça social. 

O art. 1º da Carta Magna dispõe, como um dos princípios 
fundamentais, “os valores sociais do trabalho e a livre inicia-
tiva”. No art. 3º, incluiu, como objetivos fundamentais da Re-
pública Federativa do Brasil, “a garantia do desenvolvimento 
nacional e erradicação da pobreza, reduzindo as desigualdades 
sociais e regionais”.

Tais princípios acabam por nortear as normas programas a 
serem prestadas pelo Estado, cabendo o mesmo agir direta ou 
indiretamente. Nesse sentido, deve o governo permitir políticas 
econômicas que atendam à fi nalidade pública e o bem comum 
da sociedade. Tais políticas devem incentivar os investimentos 
da iniciativa privada, permitindo que o Estado delegue ativida-
des até então prestadas por ele, no entanto, regulamentando-
-as e fi scalizando-as.

A edição da emenda constitucional nº 9, alterando o pa-
rágrafo 1º, do art. 177 da Constituição Federal, caracterizou o 
fi m de uma rigidez quanto ao monopólio que o Estado brasileiro 
mantinha em relação à pesquisa e à exploração de petróleo e 
gás. A emenda Constitucional nº 9 não rompeu com o monopó-
lio, mas o fl exibilizou, a partir do momento em que abriu espa-
ço para que as empresas privadas explorassem e produzissem 
o petróleo e gás.

A ordem econômica, portanto, proporcionou a ideia conti-
da na emenda, visto que seu conteúdo diz respeito a medidas 
adotadas pelo poder público, a fi m de organizar as relações 
econômicas, permitindo-se alcançar a justiça social. É o Esta-
do agente de implementações de políticas públicas, cumpridor 
dos objetivos e princípios constitucionais.

A abertura da exploração de petróleo e gás para as empre-
sas privadas foi pautada sob o argumento de atração de inves-
timentos à indústria do petróleo e seus derivados, pelo fato do 
país não possuir, na época, recursos sufi cientes para, sozinho, 
explorar o ramo, principalmente, por ser o petróleo  motivo de 
muitas disputas internacionais, o que acabava, diretamente, 
intervindo na economia interna dos países.

A Lei 9.748/97, que regulamentou o parágrafo primeiro do 

art. 177, proporcionou mudança na economia brasileira em re-
lação ao mercado petrolífero. Percebe-se que foi traçada uma 
regulamentação voltada para atrair investimentos e investido-
res, de forma que a busca por petróleo, ou seja, a exploração 
dos campos fosse estimulada, o que, de fato, aconteceu e lo-
grou êxito. 

Com base na estrutura geológica e tecnologia desenvolvi-
da no país, foi que se adotou o modelo de contrato de conces-
são para exploração de petróleo e gás. 

A regulação da cadeia produtiva, pela Agência Nacional de 
Petróleo (ANP), trouxe um grande aumento na participação do 
Estado brasileiro na renda do petróleo e gás, gerando recei-
tas para investimentos em infraestrutura e desenvolvimento 
social. De 1998 a 2007, as participações governamentais do 
setor (royalties, participação especial, bônus de assinatura e 
pagamento por retenção de área), juntas, somaram mais de R$ 
82 bilhões, segundo Agência Nacional do Petróleo.

Antes da fl exibilização do monopólio, a arrecadação de 
royalties sobre a produção de petróleo era extremamente mo-
desta: R$ 190 milhões em 1996. Só em 2007, com base nos 
cálculos fornecidos pela ANP, a Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) repassou cerca de R$ 14 bilhões em royalties e parti-
cipações especiais à União, a estados e a municípios. Esses 
recursos têm contribuído para transformar o panorama eco-
nômico e social de muitas cidades em todo o país, conforme 
dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

Assim, percebe-se o êxito oriundo da abertura ao mercado 
privado para a exploração e produção de petróleo e derivados 
no Brasil.

O cenário pré-sal, não previsto pelo legislador à época, mu-
dou a posição mundial do Brasil, no que tange à exploração e 
produção de petróleo no mundo.

A nova fronteira petrolífera, de baixíssimo risco explo-
ratório, não era compatível com a estrutura regulatória pós 
fl exibilização, que, relembre-se, foi voltada para as províncias 
petrolíferas de altíssimo risco exploratório.

O pré-sal consiste em reserva estratégica mundial e que a 
tendência é o aumento do preço do barril de petróleo, em vir-
tude de bem com tempo defi nido, além de ser uma segurança 
nacional diante do cenário internacional de petróleo.

A descoberta de uma riqueza desta magnitude, que per-
tence ao Estado Brasileiro e, consequentemente, ao povo bra-
sileiro, não pode ser tratada de forma imediatista; tanto que 
se passaram dois anos para se defi nir o marco regulatório a 
vigorar, pois, como se trata de um bem esgotável, não devemos 
esquecer que as gerações futuras também precisam se bene-
fi ciar da exploração dos recursos naturais recém-descobertos. 

O presente trabalho visa analisar os modelos de contrato 
de exploração de petróleo e gás natural, em face da constitui-
ção dada à necessidade dos fatos existentes na tentativa de 
garantir a maximização social.
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2 OS MODELOS DE CONTRATO DE 
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NO 
CONTEXTO DAS CONSTITUIÇÕES 
BRASILEIRAS

A história do petróleo, no Brasil, tem vestígios desde 1984, 
quando foram realizadas as primeiras buscas pelo minério na 
região da Bahia. Somente com a Constituição da República de 
1982, foi que se defi niu, em regime jurídico, que as reservas 
do subsolo são de propriedade plena do proprietário, conforme 
determinava o § 17, art. 72 daquela constituição. Tratava-se 
de um título de propriedade acessória, segundo os moldes da 
legislação americana (MARINHO JÚNIOR, 1989, p. 216).

A busca por petróleo no Brasil era realizada, desde o início, 
por profi ssionais estrangeiros, sem nenhuma regulamentação 
específi ca sobre o setor. Em 1907, foi criado o Serviço Geológi-
co e Mineralógico do Brasil, ligado ao Ministério de Agricultura. 
Em 1933 foi criado o Departamento Nacional de Proteção Mi-
neral, todavia, sem qualquer legislação especifi ca que regulas-
se o assunto. Defi ne-se  como sendo a fase da livre iniciativa 
(BUCHEB, 2007, p. 1-2).

A Constituição de 1934, após a crise, alterou o regime de 
exploração e produção, adotando-se o regime de concessão ou 
autorização, distinguindo a propriedade do solo e do subsolo. 
Essa distinção foi infl uenciada pelos movimentos nacionalista 
de outros países, que evidenciaram o potencial de riquezas do 
subsolo como reservas minerais, água, entre outros.

A especulação política e socioeconômica na busca por re-
servas petrolíferas ensejou o Governo a implementar políticas 
públicas para a busca das reservas minerais. A permanência 
do modelo de concessão contribuiu para o controle governa-
mental sobre a outorga de exploração das jazidas (COSTA, 
2009, p. 29-30).

Foi o Decreto lei de 395/38 que estabeleceu a primeira le-
gislação que regula a indústria do Petróleo; declarou o petróleo 
como sendo de utilidade pública e regulou a importação, a ex-
portação, o transporte, a distribuição e o comércio de petróleo 
bruto e de seus derivados. O governo permaneceu como ad-
ministrador e fi scalizador, permitindo que a iniciativa privada 
nacional praticasse a atividade, desde que enquadrada nos 
requisitos de autorização, o que estimulou a busca e incumbiu 
na descoberta, em 1939, de reservas petrolíferas na cidade de 
Lobato na Bahia. 

A constituição de 1937 proibiu que estrangeiros realizassem 
a prática de atividade de pesquisa e exploração de petróleo.

O sentimento nacionalista enfatizou, ainda mais, a declara-
ção de que as reservas eram monopólio da União, importando no 
Decreto nº 3.236 de 1941. A constituição de 1946 possibilitou, 
aos estrangeiros, a prática da pesquisa e exploração, desde que 
a empresa fosse organizada de acordo com a lei nacional. 

Em 1953, a Lei 2.004 criou a Petrobras como sociedade por 
ações anônimas e defi niu as atribuições do Conselho Nacional 
do Petróleo. O regime monopolista perdurou de 1953 a 1995, 
quando a emenda constitucional nº 9 permitiu a fl exibilização 
do monopólio, passando a Petrobras a não mais explorar sozi-
nha a atividade.

Em 1976, adotou-se, como modelo de exploração de petróleo, 
os contratos de prestação de serviços, com cláusula de risco, 
através de um pronunciamento do Presidente, sem qualquer 
legalidade formal. Os contratos de risco eram fi rmados entre 
a Petrobras e as empresas privadas que possuíam tecnologia, 
essas últimas eram responsáveis pelas avaliações e trabalhos 
exploratórios e possuíam participações nos resultados. 

A Constituição Federal de 1988, com relação ao petróleo, 
inovou somente quando retirou do ordenamento jurídico brasi-
leiro a celebração de novos contratos de risco, permanecendo 
quanto ao monopólio da União.

Com a emenda constitucional nº 9, temos a seguinte inter-
pretação: a constituição Federal em seu art. 20, IX, continua 
estabelecendo que os recursos minerais, inclusive os do sub-
solo, são bens da União. O art. 176 passa a garantir ao conces-
sionário da lavra a propriedade do produto de sua exploração. 
Portanto, as atividades previstas no art. 176, bem como as 
contratações de empresas estatais ou privadas, nos termos 
do disposto no § 1º do art. 177 da Constituição, possibilitam 
a participação da iniciativa privada na exploração do petróleo, 
por sua conta e risco, sem causar prejuízos a União, que não 
dispensará recursos públicos. Permite-se, pois, à União trans-
ferir ao seu contratado os riscos e resultados da atividade, 
observadas as normais legais.

A emenda constitucional foi regulamentada pela Lei 9.478/97 
– Lei do Petróleo. Estabeleceu, como regime de contrato, o con-
trato de concessão, o qual se atém, apenas, à exploração, ao 
desenvolvimento e à produção do petróleo e gás natural, já que 
o direito exploratório do subsolo é da União. Trata-se de um re-
gime de exploração bastante utilizado no mundo, posto que esse 
modelo atende aos países que não possuem grandes reservas de 
jazidas, o que enseja em eximir-se dos riscos. 

A Constituição Federal não especifi ca qual o modelo de con-
trato a ser adotado, cabendo modifi cação de contrato, desde que 
precedido de legislação votada pelo Congresso Nacional.

2.1 CONTRATO DE CONCESSÃO E A LEI DO 
PETRÓLEO

A adoção do modelo de concessão pela Lei 9.478/97 foi 
decorrente da fl exibilização do monopólio sobre a pesquisa e 
exploração à iniciativa privada. O Estado brasileiro adotou, 
como já contextualizado, uma política de atração de investi-
mentos para o setor.

Os contratos de concessão sempre estiveram presentes no 
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ordenamento jurídico brasileiro, mas, somente na Constituição 
de 1988, foi que se enquadraram como regimes de prestação 
de serviço, incluindo-se as permissões (RIBEIRO, 2003, p. 337).

A doutrina considera o contrato de concessão um contrato 
administrativo, no qual, a Administração Pública confere, ao parti-
cular, a execução remunerada pela prestação de serviço (PIETRO, 
2002, p. 237), ou confere, temporariamente, ao particular, que exe-
cute serviço por sua conta e risco, mas buscando o interesse geral 
(CAETANO apud CRETELA 1996, p. 54). O contrato de concessão, 
na indústria do petróleo, respalda-se nesta última.

Assim, o detentor da concessão tem direitos exclusivos sobre 
a área concessionária durante o período estipulado em contrato, 
cabendo a ele a recuperação dos custos e a geração de lucros, 
bem como pagar aos Estados as obrigações e tributos.

O entendimento acerca da natureza jurídica do contrato de 
concessão é bastante divergente no cenário doutrinário: se de 
direito privado ou público. Privado, em virtude de disciplinar 
uma atividade econômica, na qual, as partes possuem auto-
nomia da vontade, boa-fé, consensualismo (ARAGÃO, 2002, p. 
174-175). Público, decorrente da obediência aos ditames legais 
que estabelecem a licitação (MENEZELLO, 2000, 125-126).

Nesse sentido, temos a autonomia da vontade limitada à 
legislação, que atende sempre ao interesse público; há, nesse 
tipo de contrato, a vinculação de exercício de atividade pública 
(FRANCO SOBRINHO, 1981 p.40-45).

Todavia, isso não justifi ca o enquadramento da sua natu-
reza jurídica como de direito público. Os contratos que regem 
a indústria do petróleo sempre foram pautados no princípio da 
função social do contrato. A Constituição de 1988 já introduziu, 
em seu art. 170, a função social da propriedade, princípio esse 
que foi alcançado pelos contratos em geral com o advento do 
novo Código Civil. 

Então, os contratos de concessão alcançarão sua efi cácia, 
se permitirem sua função social, através de benefícios à so-
ciedade (SALOMÃO, 2004, p. 66-86). A segurança jurídica per-
mite que algumas questões possam ser negociadas, todavia, 
não impede que outras questões sejam decididas pelo poder 
público, quando de interesse público. Salienta-se que a própria 
lei do petróleo estabelece os princípios que regem a adminis-
tração e que garantem segurança jurídica aos contratantes.

O cenário do pré-sal impediu a adoção do modelo de con-
cessão, ensejando na criação legal do contrato de produção e 
partilha. Prima, portanto, o poder público pelos benefícios dos 
recursos decorrentes dessas jazidas para a nação.

2.2 CONTRATO DE PRODUÇÃO 
E PARTILHA PARA AS ÁREAS 
ESTRATÉGICAS

A indústria do petróleo e gás permite a existência de vários 

tipos de contratos que regulam a atividade de exploração e 
produção de petróleo e gás natural. A escolha do modelo de 
contrato que melhor atenda às necessidades do país depende 
de alguns critérios, como a soberania nacional sobre os recur-
sos do subsolo, a necessidade energética de consumo do país, 
a tecnologia disponibilizada pelo ente estatal, os recursos para 
investimentos disponibilizados pelo ente estatal, a qualifi ca-
ção de mão de obra nacional e o potencial petrolífero.

Diante desses critérios, o ente estatal passa a estabelecer 
uma legislação que permita o acesso à reserva e produção, a 
estabilidade contratual e determine o grau de atração de in-
vestimento da iniciativa privada ou não, através das clausulas 
contratuais.

No Brasil, em seu ordenamento jurídico, assim como em 
outros países, não existe qualquer vedação quanto à possi-
bilidade de existência de mais de um tipo de contrato de ex-
ploração de petróleo e gás, respeitando sempre o ato jurídico 
perfeito.

O Congresso Nacional já deliberou, através da Lei 
12.351/2010, a previsão, no ordenamento jurídico brasileiro, do 
contrato de produção e partilha para área denominada estra-
tégica, inserindo-se o pré-sal. Tal modelo teve como argumen-
to o elevado potencial petrolífero e o conhecimento tecnológico 
de exploração e produção, o que se reverteria em controle e 
ganhos para o Estado.

O Contrato de partilha e produção, conhecido pela ter-
minação inglesa como production sharing agreemente (PSA) 
ou production sharing contract (PSC), caracteriza-se pelo fi -
nanciamento, por parte da iniciativa privada, dos custos de 
exploração, delineação, operação e outros investimentos; o 
resultado da venda de produção divide-se em petróleo para 
recuperação dos custos incorridos pela companhia (Cost oil), e 
petróleo destinado ao lucro para as empresas e governo (profi t 
oil); nem todos os custos são reembolsados, como bônus de 
assinatura e as contribuições sociais, esses pagos ao governo 
pelo ente privado (GOMES; ALVES, 2007, p. 539-542).

Interessante observar, que se trata de um modelo de con-
trato em que o potencial das reservas é o único critério de atra-
ção de investimento, em virtude de a companhia dividir o lucro.

O contrato de produção e partilha, como o próprio nome 
já diz, estabelece a partilha da produção entre o governo e a 
companhia, nos moldes informados nos parágrafos anteriores. 
Trata-se de um modelo utilizado, inexperientemente, pela pri-
meira vez, na Bolívia, no início da década de 50. Mas, somente 
na década de 60, na Indonésia, sua aplicação bem sucedida 
ganhou notoriedade.

 Nesse regime, o Estado, detentor de reservas, concede às 
companhias o direito de realizarem a atividade de exploração e 
produção, em uma área e profundidade defi nidas, durante um 
período estabelecido, e de acordo com as clausulas contratu-
ais. Esse modelo de contrato é o resultado de mudança do re-
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gime de contrato de concessão, vez que havia necessidade de 
adequação de vantagens que estavam deixando de ser obtidas 
pelo Estado, diante de uma exploração de um bem estratégico. 

Trata de um modelo de contrato em que se reconhece, una-
nimemente, a propriedade do hidrocarboneto ao Estado, sendo 
intransferível. Ressalta-se a participação direta do poder pú-
blico nesse tipo de atividade econômica.

A presença estratégica dos hidrocarbonetos e a força eco-
nômica desencadeada pela atividade de exploração e produção 
de petróleo e gás são causas motivadoras para garantir, ao 
poder público, a propriedade desses bens, implícito está na-
cionalismo vivo, além de controle estatal sobre essa atividade.

O ideal, nesse modelo de contrato, para o ente estatal é a 
distribuição dos lucros, já que essa distribuição permite que 
o Estado arrecade sem risco de investimento. Já a companhia 
passa a assumir o risco de não recuperação de investimento de 
prospecção e exploração, todavia, no caso de sucesso, são reem-
bolsadas dos custos de investimentos, somando-se aos lucros 
de distribuição. Para as companhias, o retorno ocorre em longo 
prazo, enquanto, para o governo, ocorre em médio prazo.

 Adoção de regime de produção e partilha pode sofrer altera-
ções em cada estado, sendo suas características básicas: (i) a 
OC é apontada pelo Estado hospedeiro (ou pela NOC) como con-
tratada em determinada região e por determinado tempo; (ii) a 
OC operará sob suas expensas e risco, sob supervisão do Estado 
hospedeiro; (iii) a OC deverá fornecer todo o material, equipa-
mento e pessoal necessário à condução das operações; (iv) a 
produção, existindo, pertencerá ao Estado hospedeiro; (v) a OC 
terá direito de recuperar seus investimentos a partir da produção 
da área contratualmente estipulada; (vi) após a recuperação dos 
custos, o restante da produção será partilhado entre a OC e o 
Estado hospedeiro em proporções previamente estabelecidas no 
PSC; (vii) as receitas da OC estão sujeitas a taxação e (viii) a 
propriedade dos equipamentos e das instalações é transferida 
ao Estado hospedeiro ao fi nal do contrato ou progressivamente, 
de acordo com o cronograma de amortizações.

Com relação aos recursos fi nanceiros advindos dessa ati-
vidade para o poder público, os royalties não se fazem neces-
sários, existindo outras formas de arrecadação, como a inci-
dência de imposto de renda devido pelos contratantes sobre a 
parcela de cada um na produção, sendo certo que o valor do 
imposto devido pode ser pago por meio do aumento da parcela 
de participação governamental na produção, por exemplo.

Na Angola, não há previsão expressa dos royalties, mas 
existe um sistema de tributação específi ca para as atividades 
petrolíferas, com a incidência fi xada de 50% sobre imposto de 
renda. A indonésia, também, possui uma forma de compensação 
fi nanceira, a denominada First Tranch Petroleum (“FTP”), que 
seria uma espécie de porcentagem por produção anual, variando 
essa porcentagem de acordo com a relação campo e províncias.

Trata-se de uma modelo de adequação entre as necessi-

dades do Estado e da iniciativa privada, resguardando ao pri-
meiro a sua soberania, de forma que não há que se mencionar 
insegurança jurídica para esse tipo de regime de contratação.

Ressalva-se, ainda, que, apesar de, no regime de partilha 
e produção, a propriedade da lavra não ser transferida para as 
empresas contratantes, as mesmas podem contabilizar suas 
reservas através de demonstrações fi nanceiras. Uma vez que 
o valor de mercado das empresas contratantes no mercado 
de valores está, diretamente, ligado às reservas petrolíferas 
exploradas, sendo um forte fator de atração de investimento.

A indústria do Petróleo e Gás, em virtude da descoberta do 
pré-sal, fez com que o governo brasileiro reavaliasse os crité-
rios escolhidos para a defi nição do atual contrato de conces-
são. O que ensejou na existência de outro tipo de contrato, que 
regula as novas reservas.

A adoção de outro tipo de contrato de exploração é um dos 
pontos do novo marco regulatório, o que gera bastante discus-
são quanto à existência de dois marcos regulatórios distintos 
para regulação de exploração e produção de petróleo e gás.

Todavia, é perfeitamente comum, em outros países que 
possuem zonas de blocos com risco exploratório diferencia-
do, permitir a adoção de modelo de contrato de exploração de 
acordo com as condições diferenciadas.

Para que os modelos fl uam sem interferência um no outro, 
o potencial petrolífero deve ser diferenciado, deve-se prezar 
pela vigência dos contratos anteriores, a legislação deve estar, 
perfeitamente, em consonância com a constituição federal e 
a condição econômica do país concessionário deve ser averi-
guada para o controle e a segurança jurídica dos contratados.

3 A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO 
DOS REGIMES JURÍDICOS

A descoberta das novas fronteiras petrolíferas desper-
ta um sentimento de nacionalização, presente, inclusive, em 
vários países produtores de petróleo, que pretendem deter o 
controle de seu bem.

A Constituição Federal é clara quando aduz que as jazidas 
de petróleo e gás natural são bens da União, cabendo ao Esta-
do decidir se contrata com empresa estatal ou privada a sua 
exploração e produção. Apesar da previsão do art. 173 § 1º, 
quanto à forma de contratação ocorrer através de autorização 
ou concessão pela União, a mesma não é restritiva, dado que 
a Lei 9.478/97 é quem defi ne a forma pelo qual a União con-
tratará, conforme, também, previsão constitucional específi ca, 
prevista no art. 177, § 1º.

O formato do novo marco regulatório, voltado para o con-
trato de produção e partilha, baseia-se no modelo Norueguês 
estudado pelo Congresso Nacional.

No Brasil, a Lei 12.351/2010 prevê a participação da Petro-
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bras, sociedade anônima, como operadora da atividade. Trata-
-se de empresa estatal como operadora vinculada à atividade, 
detentora, no mínimo, de 30% (trinta por cento) de participação 
dos blocos licitados. O fato de ser uma empresa nacional, quanto 
ao poder decisório, implica na exportação de tecnologia nacional, 
oriunda da realização de pesquisas e desenvolvimentos tecno-
lógicos, além da concentração de conhecimento geológico das 
áreas. Aspectos decorrentes da constitucionalidade da partici-
pação obrigatória da Petrobras é tema de outro trabalho.

O regime de produção e partilha, cumulado com a isenção 
do Estado quanto ao risco oriundo da atividade, permite arre-
cadação de acordo com o interesse e a necessidade do mesmo. 
Trata-se de um modelo distinto da defi nição original do modelo 
de produção e partilha, vez que, no modelo clássico, o risco é 
partilhado entre o governo e a concessionária.

O modelo idealizado pelo governo, à época, garante a so-
berania nacional, vez que o Estado passa a deter o controle 
da atividade relacionada às grandes reservas estratégicas de 
petróleo no território nacional, por deter a propriedade do óleo 
extraído, sem, com isso, arcar com risco da atividade, que se 
atém, apenas, à contratada.

A Lei 12.351/2012 tratou do modelo de contrato de produ-
ção e partilha para as áreas estratégicas, inseridas o pré-sal, 
permanecendo o modelo de concessão para as demais áreas 
que não forem estratégicas.  Os contratos de concessão, na 
área pré-sal anterior ao marco regulatório, serão preservados, 
dada a segurança jurídica, ora contratada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O novo cenário petrolífero brasileiro surpreende os mer-
cados econômicos e o novo marco regulatório cria uma nova 
expectativa para a área, principalmente para o setor social. 
Trata-se de um desafi o para a comunidade jurídica brasilei-
ra, tendo em vista que o marco regulatório vigente refere-se a 
uma situação de comprometimento fi nanceiro diferenciado das 
novas jazidas descobertas, o pré-sal. 

A busca pela estabilidade da atividade no país transcende 

o cenário nacional. A falta de regulamentação durante quase 
dois anos ensejou uma insegurança jurídica que deve ser ba-
lizada com o cumprimento do novo marco regulatório, permi-
tindo-se os resultados favoráveis para sociedade brasileira e 
atração de investimentos.

O debate acerca da necessidade de aproveitamento dos re-
cursos do pré-sal faz-se necessário e não há momento melhor 
do que o atual, tendo em vista que os refl exos decorrentes do 
novo marco regulatório somente surtirá efeito em longo prazo.

A adoção do modelo de produção e partilha, em virtude 
do seu contexto histórico de adoção por países com instabi-
lidade jurídica e regulatória, deve ser desmitifi cado no atual 
cenário do pré-sal. O sistema de partilha de produção enseja, 
diretamente, a partilha de investimento e essas novas frontei-
ras apenas confi rmam esses investimentos tanto pelo Estado 
como pela iniciativa privada.

Assim, o sistema de partilha e produção permite que se 
dimensionem os repasses das arrecadações, de acordo com o 
interesse e a necessidade do Estado, prevendo-se os percen-
tuais em edital de licitação. O benefício da isenção do risco por 
parte do governo continua, nesse ramo de atividade, passando 
o Estado a deter o controle da produção extraída, ao contrário 
do que acontece no modelo de concessão.

O novo marco regulatório do pré-sal não ocasiona o retorno do 
monopólio do petróleo e gás, pelo contrário, permite a mantença 
da fl exibilização, concedendo, ao poder público, nessas áreas, um 
maior controle, inclusive quanto a um retorno fi nanceiro maior, de-
corrente da existência do bem para o estado brasileiro.

Os dois modelos de contrato de exploração de petróleo e 
gás proporcionam resultado, tanto que o atual modelo logrou 
uma série de êxito, como já mencionado na introdução. As ca-
racterísticas diferenciadas permitem regimes distintos.

Portanto, o desenvolvimento brasileiro, nessa seara, deve 
conciliar a preservação e as condições de competição, cada vez 
mais sólidas, de forma a disseminar tecnologia e inovação. Além 
de atrações de investimentos para o governo, são ações estra-
tégicas entre governo e iniciativa privada, de forma a cumprir as 
disposições constitucionais do ordenamento máximo.
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Resumo
A paternidade, quando não reconhecida espontaneamente pelo seu genitor, acarreta a busca judicial da verdadeira fi liação. Nesse sentindo, a ação 
de investigação de paternidade passa pela determinação dessa fi liação, através de indícios, até a concepção da realidade com o advento do exame 
de DNA, que possibilita certeza, quase que absoluta, da fi liação biológica. Com esse aspecto, a prova científi ca do DNA ganha uma importância 
fenomenal na investigação da paternidade. No entanto, é preciso serem analisadas e discutidas algumas questões acerca dessa prova, tais como 
sua utilização e as consequências que pode trazer ao deslinde da investigação da paternidade.

Palavras-chaves: Paternidade. Prova. DNA.

SCIENTIFIC PROOF OF DNA PATERNITY ACTION RESEARCH: A VIEW BETWEEN THE 
COMPARATIVE LAW AND THE BRAZILIAN PORTUGUESE

Abstract
The paternity when not recognized spontaneously for its genitor it causes the judicial search of the true fi liation. In this feeling, the 
action of inquiry of paternity it passes for the determination of this fi liation through indications, until the conception of the reality with 
the advent of the DNA examination that can make possible with an absolute certainty that of the biological conception of paternity. With 
this aspect, the scientifi c test of the DNA gains a amazing importance in the inquiry of the paternity, being necessary the analysis of this 
test, its use and the consequences that can bring to the clearing up of the inquiry of the paternity.

keywords: Fatherhood. Proof. DNA.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar como a 
prova científi ca do DNA pode ser relevante e necessária na in-
vestigação da paternidade, como forma da busca da verdade 
real da fi liação biológica. Essa incansável busca das partes que 
se contrapõe em suas diretivas, em que o autor afi rma a pater-
nidade do suposto pai e este se contrapõe com alegações da au-
sência da relação jurídica perquirida, deu origem à necessidade 
da utilização da prova genética da paternidade, e essa ganha 
espaço e notoriedade de grande alcance no mundo jurídico.

A lide posta leva que a investigação de paternidade, mais 
do que algumas ações, busca a verdade real e não a do proces-
so, se é que essa, ainda, é perquirida. É necessária e utente, 
pois sem a comprovação científi ca do vínculo biológico, mesmo 
que seja determinada ou negada a paternidade, não se terá 
a proteção jurídica buscada pela sociedade, quando acredita 
que é função do julgador demonstrar e esclarecer as dúvidas 
ou certezas que se contrapõem em interesses legítimos.

Assim, primeiramente, será necessário compreender o que 
é a paternidade, qual a sua concepção jurídica e como a inves-
tigação da fi liação está ligada à razão dessa fi gura jurídica, 
que não foi livre e espontaneamente determinada pelo genitor, 
mas que, por meio do direito de ação, o fi lho busca suprir a 
vontade de declaração paterna, outorgando ou não a fi liação 
anteriormente negada.

Para que possa chegar a esse cume, esse meio de prova 
ganhou status fundamental e a sua interpretação e função no 
processo de investigação precisa estar delimitada, claramen-
te, para que não ocorra desvirtuamento de fi nalidade.

Caminha este trabalho para dentro deste aspecto, a deter-
minação da prova cientifi ca do DNA. Nesse ponto, esclarece o 
que seja o exame, quando deve ser utilizado, qual a valorização 
desse meio de prova, a sua legalidade e consequência na in-
vestigação da real paternidade.

Neste trabalho, portanto, evidenciam-se as consequências 
negativas da valoração da prova do exame de DNA e, aqui, 
destacam-se a comercialização dos exames de DNA entre par-
ticulares e como esse procedimento pode levar à descrença da 
prova científi ca no processo de DNA. Questiona-se a legalida-
de dessa prática e busca-se demonstrar as consequências da 
sua utilização no mundo jurídico.

Por último, tecem-se considerações fi nais acerca do tema, 
como a demonstração dos benefícios da utilização da prova 
científi ca do DNA, as cautelas que são necessárias nessa prá-

tica e a necessidade do julgador estar cercado de cuidados 
legais para que a prova, que poderia determinar a verdade, 
não se conduza a um falsa verdade, visto que a má manipu-
lação dessa prova tem consequências negativas no processo 
de investigação.

Ressalte-se que tais objetivos serão calcados nos orde-
namento jurídicos brasileiro e português, demonstrando que 
a problemática da utilização do meio de prova científi ca, de-
nominado DNA, permeia tanto o ordenamento jurídico pátrio 
como o alienígena.

2 PATERNIDADE

O nascimento é, talvez, o evento biológico mais envolto de 
sentimento com que o ser humano se depara. Talvez seja assim, 
porque as várias pessoas que estão envolvidas modifi cam as 
suas vidas em todos os âmbitos, sejam elas pais, sejam fi lhos.

Dentro dessa perspectiva, a paternidade ganha notorieda-
de no mundo jurídico, não por sua acepção sentimental, mas 
sim por envolver questões parentais legais, pois a sua existên-
cia tem sido envolta em vários aspectos relevantes, dando-se 
ênfase à descoberta da real paternidade biológica de um fi lho, 
quando esta não ocorre espontaneamente. Em tempos remo-
tos, talvez, não se desse a importância jurídica ou se demons-
trasse a complexidade agora enfrentada1.

Nesse prisma, determinar a paternidade biológica, a 
qual importa para o presente artigo, quando a origem ge-
nética do ser humano é oriunda da junção de um óvulo, 
determinando a maternidade, e de um espermatozóide, o 
qual determina a paternidade, acarretando no material ge-
nético de que somos formados, é passo fundamental e que 
merece proteção jurídica, inclusive entendida como direito 
de personalidade (SÁ, 2009,p.183).

A paternidade, na concepção jurídica, traz um arcabouço de 
aspectos, posto que a sua determinação tem refl exo no direito 
de família, sucessório, obrigacional. Mas a sua determinação 
passou de meras hipóteses da existência do relacionamento 
entre os pais à determinação mais precisa da origem genética 
do indíviduo, com o advento e avanço da medicina em suas 
pesquisas científi cas, nomeadamente, pela leitura do DNA.

Os dados genéticos têm a capacidade de identifi car indi-
víduos, revelar futuras enfermidades e fornecer informações 
genéticas sobre parentesco, uma vez que englobam quaisquer 
informações genéticas, desde as mais gerais às mais especí-
fi cas (SÁ, 2009, p.185).

1 “A ação de investigação da paternidade tem um longa história e, quer pelo seu signifi cado em termos sociais, quer pelas transformações que foi sofrendo, é um dos institutos mais 
interessantes do direito de família”. (COELHO, F. P.;  OLIVEIRA, G., 2006, p. 204)
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A paternidade desconhecida é fenômeno de uma relação 
sexual que originou uma gravidez, mas que, após o nascimen-
to, o suposto pai não vem perante o Estado/sociedade reconhe-
cer a fi liação em questão.

Dessa forma, transita-se pela vida íntima dos indivíduos 
envolvidos nesse processo. Primeiramente, nas dos genito-
res, posto que a mãe necessita demonstrar a sua intimidade 
para afi rmar que houve relação sexual com o suposto pai e, 
na maioria das vezes, esses relacionamentos não são oriun-
dos de um casamento ou união estável, o que, mesmo nos 
dias atuais, é devastar a sua intimidade; posteriormente do 
próprio autor da ação, do fi lho, que passa, na melhor das 
hipóteses, pelo constrangimento de ter que requer ao Estado 
que lhe outorgue a paternidade que lhe era direito, mas que 
o pai lhe nega até aquele momento, sem falar no direito à 
intimidade do suposto pai.

Assim, a concepção da paternidade sai do âmbito exclusivo 
do entendimento de família, sendo pai, mãe e fi lhos e passa a 
ser encarada na sua acepção biológica, ou seja, quem deter-
minou a origem genética, para fi ns da ação de investigação de 
paternidade.

Nos dizeres de Maria de Fátima Freire de Sá, “os dados 
genéticos humanos compõem a complexa estrutura de identi-
fi cação de um indivíduo, apresentando informações a partir da 
análise do seu DNA”(2009, p.186).

Não só a família, mas, também, a filiação foi alvo de 
profunda transformação, o que levou a repensar as relações 
paterno-filiais e os valores que as moldam, “das presun-
ções legais se chegou à plena liberdade de reconhecimento 
de filhos e à imprescritibilidade da investigação dos pais” 
(DIAS, 2009, p.2).

É, nesse escopo, que a paternidade, que necessita de re-
conhecimento judicial, passa a ser transformada, isto é, de um 
momento encantador do nascimento passa a ser vista como o 
encadeamento de moléculas capazes, única e exclusivamente, 
de determinar um nome, um direito sucessório, entre outros 
direitos. Dá-se ênfase, assim, ao frio entendimento de que a 
técnica científi ca deve superar a relação pessoal.

Para tanto, a prova, na ação de investigação de paternida-
de, passou por transformações, em que, para tal, o que impor-
ta é a busca da verdade real desse material genético do qual 
são formados os seres humanos e que, a princípio, determina 
as relações jurídico-familiares da nossa sociedade.

3 A AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE

O reconhecimento da paternidade, para aqueles que não a 
tiveram por livre e espontânea vontade do seu genitor, é pos-
sibilitada desde os tempos romanos2, chegando aos tempos 
modernos, evoluindo quanto às restrições no tocante à capa-
cidade e ao objeto3 dessa ação, culminando, na atualidade, na 
livre investigação da sua origem e reconhecimento jurídico da 
relação de parentesco que aqui se estabelece, inclusive livre 
de qualquer ato discriminatório.

Com essa evolução, a investigação da paternidade passa 
a enfrentar diversos questionamentos dos direitos dos sujeitos 
envolvidos nesse processo. A investigação caminha pelo direi-
to do fi lho ao seu nome, bem como pelo direito do suposto pai 
da sua intimidade.

Poderia se visualizar, neste momento, a colisão de direito 
entre o pai e o fi lho, no sentido de que, se o primeiro não reco-
nheceu, espontaneamente, o fi lho, não deveria estar sendo co-
agido a provar a inexistência de tal vínculo, em contra partida, 
o direito do fi lho de ter reconhecida a sua ascendência também 
merece proteção jurídica e, nessa colisão de direitos de mesma 
hierarquia, deve prevalecer o do fi lho.

Entende o sistema jurídico atual que, nesse confl ito, deve 
prevalecer a verdade real e, nesse diapasão, essa prerrogativa 
é abarcada tanto pelo direito pátrio como pelo português.

Nas ações de investigação de paternidade antes do adven-
to do exame de DNA, observa-se que a busca pelo vínculo bio-
lógico, inicialmente negado, girava em torno da comprovação 
da existência do relacionamento entre os genitores. Tal premis-
sa era, assim, o ponto controverso na lide, determinando que 
a demonstração da convivência4, na época da concepção, era 
o fator determinante para o reconhecimento da paternidade, 
sem, na verdade, a observância, em muitos casos, da origem 
genética em si.

Essa forma de reconhecimento judicial devia-se, inicial-
mente, a inexistência ou dificuldade de produção da prova 
científica, no entanto, tal sistema levava, muitas vezes, a 
injustiças, seja o não reconhecimento da paternidade, seja 
o reconhecimento da paternidade sem a necessária cer-
teza, pois se calcava a decisão em indícios, que tinham o 
privilégio da presunção.

2  “A investigação de paternidade foi admitida no direito romano tardio, e era entendido com grande largueza pelo direito canônico que a estendia mesmo aos fi lhos adulterinos e aos 
incestuosos”. (OLIVEIRA, 2003, p. 97).

3  Como, por exemplo, em época remota no direito Francês.(Cfr. OLIVEIRA, 2003).

4  No direito português também a comprovação através da “(...) investigação admissível foi o ter havido convivência da mãe e do pretenso pai, no período da concepção”.(COELHO, 
F. P.;  OLIVEIRA, G. de., 2006, p. 207)
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5  Artigo 1869º - investigação da paternidade – a paternidade pode ser reconhecida em ação especialmente intentada pelo fi lho se a maternidade já se achar estabelecida ou for 
pedido conjuntamente o reconhecimento de uma e outra.

Nesse sentindo, defende Pereira Coelho e Guilherme 
de Oliveira que “é quase unanime a opinião de que este 
fundamento importava não pelo seu valor de prova do 
vínculo biológico, mas pelo seu valor presuntivo da pa-
ternidade” (2006, p. 207).

Na evolução do direito de família, no tocante a essa ma-
téria de fi liação, demonstrou-se a necessidade da busca pela 
verdade real da fi liação ora questionada. Essa crescente de-
terminou a valoração da prova, que, por si só, não podia fi car 
calcada em indício que acarretasse a presunção do estado de 
fi liação, deveria levar à realidade dos fatos.

Observa-se que tal mudança funda-se no reconhecimento 
do direito do fi lho em detrimento do direito individual do pai em 
negar a relação familiar questionada.

Passa-se a entender a realidade da prova genética como 
necessária ao deslinde da investigação da paternidade e esta 
deve ser observada, mesmo que, para tanto, diminua-se a 
observância do direito à intimidade e à integridade física do 
suposto genitor.

Na verdade, tanto a identidade genética quanto a 
intimidade e intangibilidade do corpo humano são 
componentes da dignidade da pessoa humana, de 
modo que a dignidade do investigado e a dignidade do 
investigante estão em confronto. Impossível atender 
um sem o sacrifício do outro (SÁ, 2009, p.201).

O direito evolui para uma nova acepção do que deve prote-
ger, quando o que está em questão é o direito de fi liação. Sai 
do âmbito confortável de esconder-se sob o manto da colisão 
de direitos do pai e do fi lho e passa a entender que deve sim 
prevalecer a verdade real.

O direito à identidade e à integridade pessoais, e o 
direito ao livre desenvolvimento da personalidade, 
contêm a faculdade básica de procurar o 
reconhecimento público da “localização social” do 
indivíduo; este lugar, que investe o cidadão num 
conjunto de direitos e obrigações, num estado jurídico, 
exprime-se usualmente pelo nome e pelos apelidos de 
família (COELHO, F. P.;  OLIVEIRA, G., 2006, p. 209).

Foi assim que a investigação de paternidade deu um sal-
to na sua acepção e passou a ser enfrentada, pelo ordena-
mento jurídico, de forma mais clara. Os tribunais, cada vez 
mais, buscam a identifi cação do real genitor biológico para 
reconhecer a fi liação. Para isso, a legislação possibilita as 
formas claras dessa busca pela origem.

O código Civil brasileiro, no seu artigo 1607 e seguintes, 
alberga a proteção ao reconhecimento da paternidade, sendo 
a presunção da paternidade albergada fora dessa codifi cação.

No entanto, nessa esteia, a investigação de paternidade é 
regulamentada no Código Civil Português, em seu art.1869º5 . 
Para sua determinação, passa o autor pela necessária produ-
ção da prova dessa paternidade.

Nesse sentido, possibilitou o ordenamento jurídico por-
tuguês a forma de presumir a paternidade e elenca, no ar-
tigo 1871º, CC/PT, isto é, no próprio código, quais são os 
casos que possibilitam o reconhecimento dessa paternida-
de, ora investigada, tema que será objeto, em específico, de 
capítulo deste trabalho.

Tais pressupostos portugueses foram calcando as decisões 
emitidas, gerando vínculos familiares, mesmo que, por vezes, 
a verdade real ocorrida não fosse a demonstrada nos autos, 
pois o elenco referido versa sobre indícios da relação entre os 
genitores e a consequente fi liação, e não, necessariamente, da 
origem genética do fi lho.

Destarte, ainda restava necessário determinar, cristalina-
mente, a fi liação, e o que determina o vínculo familiar e, por 
consequência, o reconhecimento da paternidade, está, direta-
mente, ligado à prova colecionada na ação intentada.

4 PROVA

A prova é matéria recorrente no direito, por ser instrumento 
utilizado para determinação dos fatos alegados em uma lide.

Quando entram em conflito os interesses e se busca 
a resposta através de um pronunciamento jurisdicional, 
investiga-se quem traz a verdade. Prova, em uma defini-
ção clássica, é aquilo “que atesta a veracidade ou auten-
ticidade de alguma coisa; demonstração evidente” (MARI-
NONI, 2009, p. 251).

Essa busca acarreta, às partes, atos, os quais consigam 
determinar o convencimento do juiz e, por consequência, o 
seu pronunciamento sentencial. Para tanto, “também o juiz, 
no processo (de conhecimento), tem por função precípua a re-
constituição dos fatos a ele narrados aplicando sobre estes a 
regra jurídica abstrata contemplada pelo ordenamento positi-
vo” (MARINONI, 2009, p 252).

A verdade apresentada nos autos processuais busca a re-
constituição de fatos já ocorridos e que, infelizmente, não podem 
ser mais repetidos, por isso a prova tem a fi nalidade de demons-
trar como foi o fato que determina o direito ora pleiteado.
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Ocorre que o direito nasce dos fatos e não houve até 
hoje nenhuma ciência ou saber humano que fosse 
capaz de empreender uma reconstrução dos fatos 
absolutamente segura e aceita por todos, para 
que o juiz pudesse limitar-se a dizer o direito a ela 
aplicável (GRECO, 2003-2004, p.213-214).

Baseado nessas premissas, a busca pela prova ideal vai 
desde indícios do fato ocorrido até a mais precisa técnica cien-
tífi ca existente no momento social.

Ninguém dúvida de que a função do real (e, 
portanto, da prova) no processo é absolutamente 
essencial, razão mesmo para que a investigação 
dos fatos, no processo de conhecimento, ocupe 
quase que a totalidade do procedimento e da 
regras que disciplinam o tema em diversos códigos 
(MARINONI, 2009, p. 252).

A ação de investigação de paternidade possibilita a busca 
da verdade, seja por meio de presunção, seja pela outorga da 
utilização de todos os meios de provas em direito admitidas.

Nesse diapasão, discute-se a utilização de qualquer forma 
para provar o alegado. A celeuma refere a como o julgador deve 
recepcionar os meios de prova, bem como a sua valoração no 
âmbito processual.

Se a prova é um instrumento que o processo tomou 
emprestado da realidade da vida, porque dela todos 
fazem uso cotidiano como meio de caracterizar 
a existência de fatos relevantes, o seu grau de 
exigência deve acompanhar as imposições dessa 
mesma realidade. Assim, quando esses fatos podem 
ameaçar a existência ou a efi cácia de direitos 
subjetivos de tal relevância que o direito substancial 
considera indisponíveis pelo próprio titular, a 
sua prova deve estar acima de qualquer suspeita 
(GRECO, 2003-2004, p. 216).

O que isso representa é que o julgador deve apreciar e re-
cepcionar a prova consoante a possibilidade jurídica da mes-
ma, tendo o rigor necessário na sua produção.

É o que observa Giovanni Verde, ao ponderar que, no pro-
cesso, a regras sobre prova não regulam apenas os meios de 
que o juiz pode servir-se para “descobrir a verdade”, mas, 
também, traçam limites à atividade probatória, tornando 
inadmissíveis certos meios de prova, resguardando outros 
interesses (como a intimidade, o silêncio, etc.), ou, ainda, 
condicionando a efi cácia do meio probatório à adoção de cer-
tas formalidades (como o uso do instrumento público) (citado 
por MARINONI, 2009, p. 257).

Dessa sorte, a prova colecionada e que provém as decisões 
judiciais deve estar calcada na legalidade da sua existência e 
na busca da verdade real, mesmo sendo esta uma acepção, 
por vezes, utópica na reconstituição dos fatos da lide.

5 PROVA NA AÇAO DE INVESTIGAÇÃO 
DE PATERNIDADE

Como dito anteriormente, a ação de investigação de pater-
nidade permeia a vida das partes litigantes e faz necessário de-
monstrar, no seu procedimento, a verdade da fi liação perquirida.

O código Civil Português possibilita presumir a paternidade 
em seu artigo 1871º. Tal presunção é oriunda de fatos secundá-
rios, que levam a indícios da relação entre os genitores, e é, por 
consequência, a fi liação questionada. No direito brasileiro, tal 
presunção advém de súmula e do próprio código civil.

Neste sentindo entende-se que a presunção 
absoluta, também conhecida por presunção iure 
et de iure, afi rmando que não dependem de prova 
os fatos em cujo favor milita presunção legal da 
existência ou de veracidade. Nesse caso, o fato 
secundário (ou fato indiciário) do fato principal é o 
próprio fato principal, ao qual o legislador atribui 
um determinado efeito jurídico, relegando o fato 
que seria o principal ao nível de motivo ou de ratio 
(MARINONI, 2009, p. 288).

A legislação portuguesa traz, em seu bojo, fatores deter-
minantes de presunção, elencados no artigo 1871º do CC/PT, 
mas que são secundários, pois não demonstram, na verdade, 
a origem genética do fi lho, que só é possível na determinação 
da fi liação biológico-científi ca. Para os motivos do artigo men-
cionado, basta a comprovação da sua existência para que se 
determine a fi liação jurídica.

Mas, ainda assim, caberia ao autor provar a existência das 
condições elencadas no código, visto, a piriori, a determinação 
do ônus probatório da constituição de direito cabe àquele que 
alega, consoante o artigo 342º, n. 1 do CC/PT.

A verificação do ônus passa, também, pela interpreta-
ção da possibilidade de inversão deste, visto que a regra 
do ônus da prova se destina a iluminar o juiz, que chega 
ao final do procedimento sem se convencer sobre os fatos 
que se passaram. 

Nesse sentindo, a regra do ônus da prova é um 
indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida 
e, assim, defi nir o mérito. Tal dúvida deve ser paga 
pela parte que tem o ônus da prova. Se a paira sobre 
o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo 
autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais 
fatos (MARINONI, 2009, p. 267).

Mas nem sempre é fácil a comprovação desses atos pelo 
autor, assim, ainda no ordenamento jurídico português, há 
quem entenda a possibilidade da inversão do ônus da prova, 
conforme o artigo 344º CC/PT.
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Assim, perante este esforço do autor, o réu tentava 
contrariá-lo em dois aspectos: por impugnação, 
podia alegar que tinha mantido relações sexuais com 
a mãe do fi lho; por excepção, tentava mostrar que 
tinha havido outro homem, outros homens, a manter 
relação sexual com a mulher durante o período legal 
da concepção do fi lho (COELHO, F. P.; OLIVEIRA, G., 
2006, pág. 217).

Mas a questão vai além da presunção de fatos secundá-
rios ou indiciários, a investigação passa pelo ônus probante da 
relação de fi liação até a evolução da existência da prova cien-
tífi ca, que é o foco principal deste ensaio, pois, “há situações 
em que ao autor é impossível, ou muito difícil, a produção da 
prova do fato constitutivo, mas ao réu é viável, ou mais fácil, 
a demonstração de sua inexistência, o que justifi ca a inversão 
do ônus da prova” (MARINONI, 2009, p. 275). 

A verdade buscada pela prova, em um processo, como an-
teriormente referido, transitou de uma impossibilidade de de-
terminação da origem genética, em tempos mais remotos, até 
a evolução da ciência para demonstração da sua concepção de 
forma mais precisa6. 

Nesse diapasão, a prova científi ca passou a ter uma im-
portância cabal nas sentenças em ação de investigação de 
paternidade7. 

6 A PROVA CIENTÍFICA DO DNA 
NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE

O conhecimento e leitura do DNA possibilitou a maior cer-
teza do grau de parentesco entre os indivíduos. Com a sua 
análise, é possível determinar, com 99,99% de certeza, a fi lia-
ção de um indivíduo8.

Com esse instrumento, pode o julgador buscar a verdade 
real do fato determinante do direito em questão, o qual seja a 
fi liação biológica.

Nesse entendimento, o exame de DNA9 passou a susten-

tar a busca da verdade através da sua utilização como prova, 
posto que, “na concepção material a função da prova é a de-
monstração da existência de um fato ou da verdade de uma 
afi rmação” (GRECO, 2003-2004, p. 231).

 Na investigação de paternidade, a sua utilização, quase 
sempre requerida pelo autor, é calcada na busca da reconsti-
tuição do momento da concepção.

Para concretizar o ideal da descoberta da verdade 
objetiva, que não pode ser apenas uma utopia, 
impõe-se ao jurista debruçar-se com alguma atenção 
sobre a questão epistemológica da verdade, não a 
verdade metafísica dos conceitos abstratos ou da fé, 
mas a verdade acessível ao conhecimento racional a 
respeito dos fatos do mundo em que o ser humano 
vive e age. Essa verdade, em grande parte, é objeto 
do conhecimento alcançado em outras ciências, 
como a biologia, a física, a química e tantas outras 
especialidades (GRECO, 2003-2004, p. 240).

A medicina possibilitou, ao julgador, um meio de prova legí-
timo e, atualmente, efi caz. A possibilidade da utilização desse 
meio de prova vem calcada no artigo1801º CC/PT, que aduz 
que, nas ações relativas à fi liação, são admitidos, como meios 
de prova, os exames de sangue ou qualquer outro método cien-
tifi camente comprovado.

Conforme salientado pela professora Maria Celina Bodin 
de Moraes,

 
(...) a importância desta descoberta teve efeitos imediatos 
e retumbantes, no que se refere à investigação de 
paternidade, por duas ordens de razões: a confi abilidade 
dos resultados e a relativa simplicidade do exame (...) 
à confi abilidade do DNA a que permite atingir um grau 
não inferior a 99,98% de certeza, tanto de determinação 
quanto na exclusão da paternidade, quando todos os 
cruzamentos de sequência são devidamente testados (...) 
com adicional vantagem, há a simplicidade do exame que 
pode ser feito a partir de praticamente qualquer tecido do 
corpo, pois todas as células possuem um mesmo núcleo 
de DNA.(MARTINS NETO, 2004, p. 590).

6  Neste diapasão Leonardo Greco afi rma: “O que é preciso assentar é a necessidade garantística da apuração dos fatos, a necessidade de buscar a verdade dos fatos como 
pressuposto da tutela jurisdicional efetiva dos direitos conferidos pelo ordenamento jurídico. De nada adianta a lei atribuir ao cidadão inúmeros direitos, se não lhe confere a 
possibilidade concreta de demonstrar ser titular desses direitos, ou seja, se lhe impõe uma investigação fática capenga, incompleta, impedindo o cidadão de obter a tutela dos direitos 
pela impossibilidade de demonstrar a ocorrência dos fatos dos quais eles se originam (2003-2004, p. 239).

7 Poucos anos depois de o Assento entrar na vida do foro, desenvolveram-se muitos exames de sangue e as suas capacidades de excluir, e até de afi rmar, a paternidade biológica. 
Esses progressos trouxeram uma novidade importante às acções de investigação (COELHO, F. P. e OLIVEIRA, G., 2006, p. 218)

8  Tradicionalmente, a comprovação de que existia um vinculo biológico de descendência entre o réu e o fi lho – que é o facto fundamental, nesta acção – só se conseguia através da 
prova de certos outros factos instrumentais, que permitiam acreditar o facto principal (...) abreviando, os factos instrumentais eram a coabitação e a exclusividade (COELHO, F. P. e 
OLIVEIRA, G., 2006, p. 217)

9 O exame de DNA, espécie de prova pericial, feito a partir da molécula que contém o código genético determinador da herança cromossômica de cada indivíduo, denominada ácido 
desoxirribonucleico, é sem dúvida, uma das maiores descobertas científi cas, sendo aplicada tanto na área cível, para a determinação da paternidade, como na área criminal, como 
método de identifi cação da autoria e, ainda, na prevenção de doenças. (MARTINS NETO, 2004,p. 589)



Ano 5, n. 2 - abr./set. 2012

49

A utilização deste meio de prova não é exclusiva do orde-
namento jurídico português, sendo, também, possibilitado no 
ordenamento jurídico brasileiro, em seu Código de Processo 
Civil no artigo 84910 

O DNA revolucionou as decisões nas ações de investigação 
de paternidade, visto que todos os argumentos das partes po-
dem ser elididos pelo resultado dessa prova científi ca.

As partes passam a ter argumento necessário para montar 
o quebra cabeça da investigação da paternidade11.

Mas esse tipo de prova pode passar, ainda, por vários 
problemas, a começar pela recusa do genitor em realizar o 
exame de DNA.

Como a produção da prova da paternidade é a constitui-
ção de direito, cabe, initio litis, ao autor produzir a prova da 
paternidade perquirida. Mas, para que a produção da prova 
científi ca do DNA possa se realiza, ultrapassa-se a vontade 
do fi lho em realizar o exame, o suposto pai deve estar dispo-
nível à realização desse exame, nomeadamente, porque, sem 
a coleta do seu material genético, impossibilitada, resta a fei-
tura da análise e, por consequência, o resultado não pode ser 
transposto ao processo para auxiliar no desvende da verdade e 
conclusão sentencial da demanda posta.

A recusa é ato frequente na investigação de paternidade e, 
por este ato, passa o réu a obstaculizar o exercício do direito do 
autor de ter o conhecimento de sua origem genética e fi liação. 
Nesse entendimento, há corrente que defenda a inversão do 
ônus da prova após a recusa do réu em participar do exame12.

Essa inversão é necessária, pois passa a ser uma arma para 
que o Autor tenha maior proteção do seu direito de fi liação.

Em todos os tempos, a idéia de Justiça como objeto 
do Direito sempre esteve axiologicamente ancorada 
no pressuposto da verdade, ou seja, na incidência 

das normas jurídicas sobre a realidade da vida 
tal como ela é. Os indivíduos somente se sentem 
eticamente motivados a conviver sob o império da 
lei, quando sabem que a justiça vai dar a cada um o 
que é seu, em conformidade com a verdade.(GRECO, 
2004, p. 233).

Se o réu tenta impedir o conhecimento da verdade que de-
verá ser trazida pela prova científi ca do exame de DNA, deverá 
arcar com o ônus dessa barreira.

Entende-se que deve haver respeito pelo direito pessoal 
do réu, de sua intimidade e integridade física, mas essa não 
deve prevalecer em colisão com o direito do autor de conhecer 
a sua origem e determinar a fi liação que, saliente-se, já lhe 
fora negada e que, em muitos casos, desde de antes de in-
terposta ação de investigação de paternidade, o suposto pai 
já tem o conhecimento e convicção da paternidade, mas tei-
ma em nega-lhe, e ratifi ca este comportamento consciente, 
quando opõem-se a fazer o exame, demonstrando, claramente, 
a ciência do estado paternal. Nesse sentido, a jurisprudência 
portuguesa13 também tem entendido que a negatória de fazer 
o exame nada mais é do que uma forma do pai, “implicitamen-
te,”14 reconhecer a paternidade.

Faço sentir que neste confronto de direitos e interesse, que 
a normação ordinária pertinente não se afi guraria arbitrária 
ou gratuita se se entendesse ilimitado o direito do Réu à sua 
integridade física, tendo muito especialmente em conta, por 
um lado, o objectivo da norma que admitiu o exame de sangue 
como meio probatório na acção de investigação de paternidade 
e os efeitos, em sede probatória, da recusa em efectuá-lo e, 
por outro, o grau mínimo de ofensa corporal em que se traduz 
esse mesmo exame (ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE 
COIMBRA, PROCESSO n.º562/2002).

10  Artigo 849 CPC/BR : havendo fundando receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verifi cação de certos fatos na pendência a ação, é admissível o exame pericial.

Note-se que exame pericial é aquele consoante o artigo o artigo 420 do mesmo diploma que reza: a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

11  A aquisição das provas pelo juiz dá-se através de sucessivos episódios, que denomina de estados epistêmicos, que vão gerando fl uxos de conhecimento, ora conduzindo o julgador 
a acreditar na ocorrência de certos fatos, ora transportando-o em contrária direção, para no fi nal se apresentarem como peças de um verdadeiro quebra-cabeças, que precisam ser 
conciliadas numa reconstrução verossímil (GRECO, 2004, p. 236).

12 Neste sentido o ilustre professo Guilherme de Oliveira defende que haverá difi culdade com qualquer falta aos exames científi cos, que comprometa a realização da prova pericial. 
Se isto acontecer, o único facto alegado não se poderá provar, e a acção não pode proceder. Dir-se-á que, se a falta for do réu inviabilizando a prova poderia justifi car a aplicação do 
regime previsto no art. 344º, n.º 2 CC/PT (COELHO, F. P. e OLIVEIRA, G., 2006, p.. 221).

13 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Processo n.º562/2002: (..)Aqui chegados, resta-nos, pois, a presunção de paternidade daquele (o Apelante) que teve relações sexuais 
com a mãe do A. no período legal de concepção. A uma presunção equivalente chegaríamos, aliás, relativamente ao R., se nos ativéssemos, tão só, à recusa (ilegítima) deste a sujeitar-
se aos exames (por aplicação conjugada dos artigos 519º, n 2 e 344º, nº 2, respectivamente do CPC/PT e do CC/PT).(disponível em : http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf?OpenDatabase, acesso 
em:05/01/2009)

14 Segundo o Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, José Carlos Teixeira Giorgis, inicialmente os juízes consideravam a recusa em fornecer o material para 
exame de DNA como uma confi ssão de paternidade, sob o argumento de que a parte que se opõe furta-se a um resultado desfavorável, o que equivale a confessar implicitamente. 
(MARTINS NETO, 2004,p. 593).
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O exame de DNA, atualmente, passa por uma simplicidade 
tamanha, que, em nada, ofende a integridade física do suposto 
pai, pois, esclarecido e informado, este pode, inclusive, retirar 
apenas uma amostra da sua saliva ou um fi o de cabelo, desde 
que contenha o bulbo capilar, pois esses materiais são amos-
tras capazes de serem utilizadas para elaboração do referido 
exame.

Assim, passa a recusa a possibilitar ao julgador utilizar 
esta, com a devida inversão do ônus da prova, com a valoração 
que pertence ao caso15. 

O conhecimento atingido por essas ciências está em 
constante aperfeiçoamento e superação, o que torna 
a verdade científi ca relativa e contingente (GRECO, 
2004, p. 240) e assim deve ser observada na busca 
da verdade, na reconstituição dos fatos que busca o 
processo de investigação de paternidade, se acaso os 
sujeitos processuais não acreditassem que a verdade 
tem função no processo, não haveria motivo para a 
sua celebração, que se tornaria mera sucessão de 
atos, sem nenhum objetivo útil. “A busca da verdade, 
embora seja retórica, preenche axiologicamente 
o processo, outorgando-lhe legitimidade e 
fundamentação (MARINONI, 2009, p. 259).

Caminhando por essa direção, o ordenamento jurídico bra-
sileiro, no seu Código Civil, acata a presunção da paternidade 
com negatória da paternidade, fazendo a junção dos artigos 
231 e 232, CC/BR16/17, bem como encontra-se sumulado pelo 
Superior Tribunal de Justiça, na súmula 33118. 

A negativa passou a ser considerada uma forma 
de presunção de paternidade invocada, pois se o 
indigitado não era o pai do autor não existiria motivo 
para temer qualquer tipo de exame, o que permitia 
concluir que sua intenção era esconder a verdade, já 
que as regras de experiência apontam que o exame 
técnico, principalmente o DNA, só favorece quem 
verdadeiramente não é pai natural (MARTINS NETO, 
2004,p. 593).

O DNA marca uma nova visão sobre a investigação de 
paternidade, possibilitando a derrogação da determinação da 
paternidade apenas sob a óptica de indício, isto é, provas se-
cundárias, e nos conduz a uma determinação calcada na ver-
dade real, que, antes, parecia tão distante ou impossível do 
processo alcançar.

Observa-se que não há a obrigatoriedade desta 
prova na investigação, mas se ela for evocada pelas 
partes deve ser observada e valorada na sua melhor 
acepção, pois são os sistemas de valoração da prova 
que permitirão ao julgador a formação de um juízo de 
valor sobre o objeto da prova, formando assim seu 
convencimento acerca do fato probandi.(MARTINS 
NETO, 2004, p. 587). 

É o entendimento que essa prova pode conduzir à recons-
tituição do fato gerador, da verdade real, e, assim, da melhor 
prestação jurisdicional.

7 DA POSSIBILIDADE DA ELABORAÇÃO 
DO EXAME DE DNA ENTRE 
PARTICULARES

A importância da prova cientifi ca do DNA na ação de inves-
tigação de paternidade ganhou tanta repercussão, que passou 
a despertar atenção de setores extra processo, com o intuito 
de “facilitar” a produção dessa prova.

Desde laboratórios especializados na feitura dos exames 
de DNA até o comércio, em alguns países da europa, de kits 
para a coleta e feitura do aludido exame.

Desse modo, alguns laboratórios passaram a instigar a 
feitura do exame de forma simplória. Para tal, oferecem ao pú-
blico os denominados Kits de exame de DNA19.

A existência dessa nova indústria trouxe alguns questio-
namentos a essa prova, que ganhara força na investigação de 
paternidade, visto que ela já chega ao processo pronta, dei-

15  Estabelece o artigo 519º, nº 2, 2ª parte do Código de Processo Civil português, para além do mais, que se aquele que recuse a colaboração for parte, o tribunal apreciará livremente o 
valor da recusa para efeitos probatórios, recusa essa que, no caso do réu, evidencia, no entender do tribunal, que este se considera, no plano subjectivo, como o verdadeiro pai biológico 
do menor A..., recusando a feitura do exame com o fundado receio de que o seu resultado venha a comprovar esse facto. (disponível em http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf?OpenDatabase, 
acesso em:05/01/2009).

16 Artigo 231 do CC/BR- Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa.
Artigo 232 do CC/BR –A recusa a perícia médica ordenada pelo Juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o resultado.

17  Martins Neto, Hamilton de Oliveira. A falibilidade do exame de DNA: necessidade de revisão da postura dos julgadores nas ações de investigação de paternidade Revista da 
Faculdade de Direito de Campos, Ano IV, Nº 4 e Ano V, Nº 5 - 2003-2004,pág 592.

18 Súmula 331, STJ/BR - Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade.

19 Outras áreas sensíveis onde a venda directa ao público de testes genéticos se tem expandido são, por exemplo, os testes de paternidade, testes de ancestralidade ou etnia e a 
determinação precoce do sexo fetal (por volta das 8 semanas) por análise do sangue materno. (Relatório do Conselho Nacional de Ética Para as Ciências da Vida de Portugal, disponível 
em :http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/829F50C9-B9AD-4869-BAAD-34E9ED8470F5/0/Relatorio_P056CNECV_Vendatestesgeneticos.pdf acesso em 30/12/2009).
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xando de ter a característica de prova pericial e parecendo ser 
uma prova documental.

Primeiramente, questiona-se como deve ser feita essa pro-
va, mais precisamente, qual é o procedimento correto para a 
coleta dessa prova científi ca, pois entende-se que o resultado 
do DNA tem característica de prova pericial.

No ordenamento jurídico português, a feitura do exame de 
DNA deve ocorrer dentro do processo de investigação de pater-
nidade e sempre é feita por entidade ofi cial, o qual seja o IML.

Em outros ordenamentos, como o brasileiro, também a 
prova deve ser colhida no curso do processo, mas há a pos-
sibilidade da coleta e exame do material coletado dar-se em 
laboratório particular, a ser determinado pelo juiz.

A pergunta que surge é se é possível que as partes recor-
ram, por si só, à laboratório particular para submeter-se a esse 
tipo de exame e se esse resultado é capaz de ser utilizado como 
prova em uma ação de investigação de paternidade.

Ora, estamos a falar da possibilidade da mãe do investigan-
te colher, de alguma forma, material genético do suposto pai, 
levá-lo para análise e determinar, assim, a fi liação, afi nal essa 
é a promessa que os laboratórios que vendem o kit pretendem.

“É lógico que o juiz deve fazer uso do conhecimento cientí-
fi co com o mesmo rigor do cientista, certifi cando-se concreta-
mente da sua confi abilidade” (GRECO, 2004, p. 260). Não resta 
dúvida da possibilidade da utilização legal da prova do exame 
de DNA, mas este, quando trazido ao processo de investigação, 
deve ser revestido de todos os aspectos jurídicos necessários 
para a sua recepção nesse âmbito e para que possa surtir o 
efeito esperado de determinar a verdade buscada.

Nessa seara, parece impossível a utilização da prova pré-
-produzida, pois não teria o julgador a isenção e a confi abilida-
de necessárias para a recepção dessa prova.

O ponto mais crítico, porém, diz respeito aos aspectos 
próprios da prova pericial, aos condicionantes 
físicos e práticos de sua realização, como a técnica 

utilizada, o laboratório responsável, o perito que 
o avaliou. Qualquer mácula em um desses itens 
pode tornar imprestável a prova técnica produzida 
(MARTINS NETO, 2004,p. 594).

Essas dúvidas podem lançar por terra a evolução que o 
exame de DNA trouxe à ação de investigação de paternida-
de, posto que, se a confi abilidade nessa técnica não for mais 
tão precisa, passamos a necessitar, novamente, de todos os 
argumentos de indício, isto, é voltamos à era das provas se-
cundárias.

A sociedade passa por crescente acesso e evolução da me-
dicina, o que é bom e necessário, mas é certo que isso traz 
consigo questões que precisam ser melhor analisadas, uma 
delas é a comercialização de exames de DNA realizada pelos 
laboratórios. Estes não fazem idéia da concepção jurídica des-
te ato, bem como induzem, a meu ver, ao erro e criam falsas 
expectativas nos que utilizam desse seu serviço20. 

Uma coisa é ser o DNA um meio de prova no curso da ação 
de investigação de paternidade, outra é a utilização indiscri-
minada dessa técnica como forma de coagir ou impulsionar 
reconhecimentos abusivos de paternidades. 

Essa realidade põe em questão o exame de DNA utilizado 
como prova cabal na ação de investigação de paternidade. 
Recentemente, foi vinculada notícia, na internet, da venda 
dos Kits de exame de DNA no Reino Unido21, mas não fi ca 
restrito a este sítio22.

A questão de análise começa pela seguridade dos exames 
de DNA elaborados, mesmo no curso do processo, posto que a 
criação desta "prova absoluta" tem levado muitos cientistas 
dessa área do conhecimento a rever a metodologia utilizada, 
sem, com isso, negar a contribuição que o seu bom uso pode 
trazer, desde que se analise com a devida cautela os resulta-
dos encontrados. É claro que essa batalha não será fácil. Bas-
ta levar em conta o número assustador de interesses comer-
ciais que existe em torno dessa tecnologia, aduzida como de 

20  Neste mesmo diapasão Genival Veloso: Outro fato que não pode deixar de ser salientado é o da pressão de certas empresas interessadas nas vendas dos "kits", as quais não se 
cansam de exaltar a excelência dessa técnica como propostas infalíveis e precisamente exatas. Isso vem criando, entre muitos, a falsa expectativa de alcance quase infi nito dessas 
provas (FRANCA,2001).

21  Um jogo do teste genético do “do-it-yourself” será legal disponível dos químicos no Reino Unido que permite que os usuários emitam suas próprias amostras do ADN pelo corpo 
para o teste da paternidade. Os jogos custam £29.99 cada um e são produzidos por Anglia ADN, uma companhia baseada em Norwich. Os clientes são exigidos afi xar amostras de seu 
ADN à companhia e - em cima do pagamento de uma taxa mais adicional de £129 - as amostras serão testadas no laboratório da companhia. Os resultados estão produzidos então 
no prazo de cinco dias - ou dentro de 24 horas se os clientes optar para o cálculo de gastos £329 do serviço expresso. O teste é projetado confi rmar a paternidade de um pai alegado 
mas os resultados não estarão ligando legalmente em disputas da paternidade nas cortes. tradução nossa (disponível  em:http://www.bionews.org.uk/page_46770.asp?iruid=1943 
com acesso em 30/12/2009)

22  Segundo o levantamento efectuado pelo Genetics and Public Policy Center (2007), do Berman Institute of Bioethics, Johns Hopkins University, a venda de testes laboratoriais (não 
apenas genéticos) directamente ao público é permitida em 25 Estados e em Washington, DC, é proibida em 13 Estados e está limitada a testes específi cos (por exemplo, teste de 
gravidez, paternidade, colesterol, glicose) em 12 Estados. (Relatório do Conselho Nacional de Ética Para as Ciências da Vida de Portugal, disponível em :http://www.cnecv.gov.pt/NR/
rdonlyres/829F50C9-B9AD-4869-BAAD-34E9ED8470F5/0/Relatorio_P056CNECV_Vendatestesgeneticos.pdf acesso em 30/12/2009
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resultados irrepreensíveis e irrefutáveis (FRANCA, 2001, p.2).

O que se quer dizer é que mesmo os médicos continuam a 
estudar a análise do DNA, criando novas formas de realizá-la, 
para que se possa chegar à resposta com cem por cento de 
certeza e não os atuais 99,99%.

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, de 
Portugal, emitiu parecer, em Julho de 2008, com o intuito de 
esclarecer a venda destes aludidos kits, bem como a situação 
jurídica dos mesmos. Nesse relatório, a preocupação inicial, 
e que permeia todo estudo, é no sentido de, nomeadamente, 
demonstrar que tal prática não é legal e seu resultado não 
pode ser entendido como prova, mesmo os laboratórios, in-
formando que só realizam a análise com o consentimento de 
todos os envolvidos no procedimento, o que seria um ilícito se 
fosse feito sem o consentimento das partes, visto que violaria 
o direito à intimidade e à integridade física, e, nesse momento, 
não haveria que falar em colisão de direitos, posto que o ato 
seria eivado de vício de ilegalidade, o que o tornaria nulo, sem 
o prejuízo das ações por responsabilidade civil.

A informação dada pelos laboratórios não vem de forma 
clara e completa23, o fere a proteção ao patrimônio genético, 
que tem o seu respaldo na Convenção de Oviedo24, do qual 
Portugal é signatário.

A preocupação é latente, visto que a divulgação e venda 
desses kits é feita pela internet e tal ferramenta possibilita 
que qualquer um, em qualquer lugar, possa se utilizar dessa 
técnica. Acarreta entender que, mesmo com a vedação dessa 
técnica em países como Portugal, por exemplo, com a realida-
de atual de velocidade na disseminação de informação e co-
mércio, pode ser que passe a ser utilizado por todos.

Alerta o relatório do referido Conselho que é preocupante a 
ausência de legislação específi ca em matéria de venda livre de 
testes genéticos, comum a todos os países europeus. De fato, 
verifi ca-se que as disposições legais em vigor se situam no 

âmbito dos princípios consignados na Convenção de Oviedo, 
no que respeita a necessidade de aconselhamento genético25.

O European Group on Ethics in Science and New Techno-
logies emitiu a sua declaração com o propósito declarado de 
“alertar a sociedade civil e os decisores de que a comercializa-
ção em massa de testes genéticos levanta problemas éticos, 
sociais e legais que requerem atenção urgente” (EGE, 2003)26.

Não foi por outra razão que o Conselho Nacional 
de Pesquisas da Academia Americana de 
Ciências, já em 1992, chamava a atenção, num 
criterioso relatório, sobre a importância do DNA 
na investigação do vínculo genético de fi liação, 
recomendando um padrão para a execução dos 
testes e o aperfeiçoamento de seus métodos. O 
interessante é que, depois disso, os Tribunais 
americanos passaram a considerar os testes de 
DNA como elemento probatório adicional e não como 
prova defi nitiva, inclusive permitindo o contraditório. 
É preciso os analistas desses resultados entenderem 
que, mesmo sendo o alvo da proposta a identifi cação 
de características genéticas de um individuo ou de 
seu grupo (FRANCA, 2001, p.2).

Assim que, se tal situação não for enfrentada, acarretará 
na falta de credibilidade do exame de DNA na investigação de 
paternidade, bem como dará margem para os críticos quanto 
à utilização cabal do DNA como prova cabal na investigação 
de paternidade.

Ver-se-á que as críticas à ausência de contraditório27  da 
perícia elaborada, isto é, do resultado do exame, ganhará for-
ça como meio de respaldar o enfraquecimento da prova e, por 
vezes, o distanciamento da verdade dos fatos que tal método 
científi co é capaz de imprimir no processo de investigação.

A busca da verdade real da investigação de paternidade 
passa por uma crise com a possibilidade de venda dos kits, as-
sim, com da banalização dessa prova. É necessário regulamen-
tar, de forma clara, a proibição de tal prática que se demonstra, 

23 O EGE expressava a sua preocupação de que informação incompleta e enganosa está a ser fornecida pelos vendedores de testes e sobre a sua realização sem consentimento 
(particularmente no caso de testes de paternidade). (Relatório do Conselho Nacional de Ética Para as Ciências da Vida de Portugal, disponível em :http://www.cnecv.gov.pt/NR/
rdonlyres/829F50C9-B9AD-4869-BAAD-34E9ED8470F5/0/Relatorio_P056CNECV_Vendatestesgeneticos.pdf acesso em 30/12/2009)

24  Assim, o quadro legal português, à semelhança do que ocorre nos restantes países europeus (ver anexo) contém os princípios essenciais defi nidores de uma política de protecção de 
uma pessoa contra a discriminação em virtude do seu património genético. Vamos encontrar este princípio bem evidente na Convenção de Oviedo, formulado no seu artº 11º(Relatório 
do Conselho Nacional de Ética Para as Ciências da Vida de Portugal, disponível em :http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/829F50C9-B9AD-4869-BAAD-34E9ED8470F5/0/
Relatorio_P056CNECV_Vendatestesgeneticos.pdf acesso em 30/12/2009)

25 Relatório do Conselho Nacional de Ética Para as Ciências da Vida de Portugal, disponível em :http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/829F50C9-B9AD-4869-BAAD-
34E9ED8470F5/0/Relatorio_P056CNECV_Vendatestesgeneticos.pdf acesso em 30/12/2009)

26 Relatório do Conselho Nacional de Ética Para as Ciências da Vida de Portugal, disponível em :http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/829F50C9-B9AD-4869-BAAD-
34E9ED8470F5/0/Relatorio_P056CNECV_Vendatestesgeneticos.pdf acesso em 30/12/2009)

27 Aqui não se está colocando em dúvida a idoneidade do profi ssional que realizou o exame. O que se discute é a oportunidade que o perito relator do laudo conclusivo não tem de 
discutir ou recusar um resultado que pode ser duvidoso, por um erro acidental ou involuntário, por uma troca de material, por transcrição indevida ou  pela difi culdade de controlar a 
técnica (FRANCA, 2001)
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claramente, ilegal. Se não for obstaculizada, nesse momento, 
criará uma aberração jurídica, pois, realmente, estará diante da 
mácula do direito de personalidade o suposto pai.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O DNA foi introduzido no rol das provas científi cas da in-
vestigação de paternidade e, a partir disso, passa a ter uma 
nova acepção a busca da verdade na fi liação questionada.

As partes na investigação de paternidade sempre foram 
envoltas em certas dúvidas, que pareciam não poder ser 
desveladas, posto que o processo não era capaz de conduzir 
as partes ao momento da concepção do filho que, agora, 
requer o reconhecimento, por via judicial, da filiação que se 
encontrava ausente.

A ação de investigação de paternidade, como todas, calca-
-se na busca incansável das partes da verdade, mesmo que 
esta, por vezes, pareça utópica.

Assim, a prova passa a ser vista como fator determinante 
no desvende dessa verdade, tenta-se conduzir o julgador a re-
conhecer ou negar a paternidade, sob a alegação de fatos mais 
ou menos convincentes.

Para tanto, a utilização dos meios de prova é fator determi-
nante, bem como o ônus probante, pois, nesse caminho, a má 
utilização do seu direito de argumentação pode trazer consigo 
o deslinde da ação.

Para tanto, o legislador criou a presunção da paternidade, 
como forma de privilegiar alguns atos, que, por si só, demons-
tram a fi liação questionada. Mas tais atos podem perder um 

pouco da sua importância se espreitar a evolução da ciência a 
serviço do processo.

Assim, o exame de DNA passou ser a fi gura determinante 
da fi liação, pois é capaz de afi rmar, com precisão elevadíssi-
ma, a origem genética do indivíduo e, assim, a sua fi liação.

Mormente, os percalços que a utilização dessa técnica 
pode causar, seja na colisão de direitos entre o suposto pai 
e o fi lho, seja na valoração dessa prova, assumindo uma pre-
sunção, quando há a negatória em fazer o exame por parte do 
suposto pai, bem como na valoração dessa prova que derroga, 
a princípio, todas as hipóteses levantadas, como, por exem-
plo, a ausência de coabitação. Não se nega a vantagem que 
essa técnica traz, visto que parece reconduzir ao momento da 
concepção e, assim, conduz à verdade real, tão amplamente 
buscada no processo.

Alerta-se apenas para que as vantagens trazidas pelo 
exame de DNA não conduzam a caminhos insólitos, como o 
de banalizar a origem genética através da outorga de comer-
cialização de sonhos de conhecimento da paternidade fast 
food. Tal prática, além de nada ético é eivada de ilegalidade 
extrema dos direitos de personalidade envoltos na investiga-
ção de paternidade.

O presente trabalho não tem por fi nalidade esgotar o tema 
da utilização da prova científi ca do DNA na ação de investigação 
de paternidade, mas sim demonstrar que a sua utilização é ca-
paz de levar à melhor e real determinação da fi liação perquirida, 
e essa é a função do estado na prestação jurisdicional, ou seja, 
proporcionar às partes a descoberta da verdade real, fazendo 
com que esta verdade impere na relação jurídica protegida.
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Resumo
Sob a égide da Justiça Penal Restaurativa ou Penal Consensual, a Lei 9.099/95, criadora do Juizado Especial Cível e Criminal, representa 
um marco no direito pátrio, logo, fez com que caísse por terra, nas hipóteses de sua competência, o formalismo dos procedimentos solenes, 
impondo maior celeridade na solução dos processos. A aludida lei previu vários mecanismos, dentre os quais, a transação penal, instituto 
esse que deve ser compreendido como uma proposta de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com a 
fi nalidade de evitar a instauração de ação penal. Uma das maiores polêmicas que envolve a matéria se relaciona com a possibilidade ou não 
de transação penal em sede de ação penal privada. Ressalte-se que, em meio a fortes discussões, principalmente, doutrinárias, depreende-
se a real possibilidade do uso do instituto da transação penal em sede de ação penal privada. Corrobora com esse pensar a dominante 
jurisprudência dos tribunais superiores. Verifi ca-se, então, a partir dos julgados e dos argumentos doutrinários atualmente considerados 
majoritários no seio da comunidade jurídica, que a transação processual ou penal prevista na Lei do JECrim decorre, essencialmente, da 
política criminal que informa o referido diploma e, sendo disposição benéfi ca, nada impede que o recurso à analogia permita sua aplicação 
no âmbito das ações penais exclusivamente privadas, mesmo diante da literalidade lacônica do art. 76, do suscita diploma legal. 

Palavras-chave: Juizado Especial Criminal. Ação Penal Privada. Transação Penal. Possibilidade. 

SYMBOLIC-INSTRUMENTAL PENDULUM OF BRAZILIAN CRIMINAL LAW: CRIMEST 
TRIBUTARY ORDER AS

Abstract
Under the auspices of the Criminal Justice and Restorative Consensual Criminal, Law 9.099/95, which created the Special Civil Court and 
Criminal, represents a milestone in the parental right, right, made fall to the ground, in the cases under its jurisdiction, the formalism of 
procedures solemn, imposing greater speed in solving processes. The aforesaid law provided several mechanisms, among which, the criminal 
transaction, the institute should be understood as a proposal to replace the deprivation of liberty for a restriction of rights, in order to prevent 
the prosecution of. One of the biggest controversies surrounding the matter relates to whether or not criminal transaction in place of private 
prosecution. It should be noted that in the midst of heated discussions, mainly doctrinal, it appears the real possibility of using the institute's 
headquarters in the transaction of criminal private prosecution. Confi rming this thinking, the dominant jurisprudence of the courts had been 
taking place. There is, then, from the tried and doctrinal arguments now considered within the legal community, the transaction procedure 
or penalty under the Law of JECrim due mainly to the criminal policy that informs the said diploma, and being available benefi cial nothing 
prevents the use of analogy allow its application in the context of criminal proceedings exclusively private, even what can be read in the art. 
76, the statute raises.

Keywords: Special Criminal Court. Private Criminal Action. Criminal Transaction. Possibility.
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1 INTRODUÇÃO

Sob o manto da Justiça Penal Restaurativa, a Lei 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, representa um marco no direito 
pátrio, logo, ao introduzir os juizados especiais, fez com que 
caísse por terra, nas hipóteses de sua competência, o forma-
lismo dos procedimentos solenes, impondo maior celeridade 
na solução dos confl itos. 

Para atender a esse objetivo (celeridade), o aludido diplo-
ma legal uniu vários mecanismos, dentre os quais, a transa-
ção penal, instituto esse que deve ser compreendido como 
uma proposta de substituição da pena privativa de liberdade 
por uma restritiva de direito, com a fi nalidade de evitar a 
instauração da ação penal. 

A proposta de transação somente pode ser feita, quando se 
tratar de infração de menor potencial ofensivo (crimes a que 
a lei comine pena máxima não superior a dois anos ou multa), 
após o preenchimento de determinados requisitos objetivos e 
subjetivos, demais, só alcançará aquele que a aceitar.

Uma das maiores polêmicas que envolve a matéria se re-
laciona com a possibilidade ou não de transação penal em 
sede de ação penal privada.

Ressalte-se que, em meio a fortes discussões, principal-
mente, doutrinárias, depreende-se a real possibilidade do 
uso do instituto da transação penal em sede de ação penal 
privada. Corrobora com esse pensar a dominante jurispru-
dência dos tribunais superiores.

O que se verá, pois, será uma análise geral a respeito da 
Lei 9.099/95, em especial, a parte norteadora dos Juizados 
Especiais Criminais, principalmente, na matéria institucional 
da transação penal. Neste ínterim, as nuances doutrinárias e 
jurisprudenciais do polêmico tema. 

Desta feita, o escopo do presente arcabouço teórico é 
trazer a baila o estudo da “Transação Penal na Ação Penal 
Privada(?)”, neste diapasão, uma investigação bibliográfi ca 
e jurisprudencial.

Para tanto, usou-se, como método de abordagem exegéti-
ca, o modelo sistemático e dedutivo. Ademais, como métodos 
de procedimento, foram empregados os três que seguem: o 
tipológico (Max weber), o comparativo (Montesquieu) e o po-
sitivista (Emile Durkheime e Hans Kelsen).

2 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
 
 A ordem constitucional inaugurada em 1988 deter-

minou ao legislador a classifi cação das infrações penais em 
pequeno, médio, e grande potencial ofensivo, recomendando 
resposta proporcionalmente mais severa aos delitos de maior 

gravidade (artigo 5º, XLII, XLIII e XLIV, da Constituição Fede-
ral de 1988 (CF/88)).

No que toca aos delitos de escassa lesividade, a CF/88, 
em seu artigo 98, I, objetiva imprimir maior celeridade e in-
formalidade à prestação jurisdicional, revitalizar a fi gura da 
vítima (que assim sai do desprezo a que estava relegada e 
retorna ao centro das discussões criminológicas – atributo 
da Justiça Penal Restaurativa) e estimular a solução consen-
sual dos litígios.

Anteriormente, consoante Antonio Scarance (2002, p. 
202-209), a Emenda Constitucional (EC) nº 1/69, em seu ar-
tigo 144, §1º, “b”, e a Lei nº 1.071/90, no Mato Grosso do Sul, 
já sinalizavam, ainda de modo tímido, essa inovação.

Fixado, pois, o panorama constitucional, sobreveio a legis-
lação reguladora dos preceitos magnos. Após ter tratado da 
repressão aos delitos de maior gravidade, com diplomas de 
técnica legislativa sofrível, à guisa de exemplo, cite-se a Lei 
dos Crimes Hediondos - 8.072/90 e a Lei do Crime Organizado 
– 9.034/95, o legislador editou, em hora mais que oportuna, 
a Lei 9.099, de  26 de setembro de  1995,  que está em vigor 
desde  26  de novembro do mesmo ano e regulamentou os de-
nominados Juizados Especiais Cíveis e Criminais, em atendi-
mento ao supracitado dispositivo constitucional, neste passo, 
e por necessidade, utilidade e adequação, veio a tona a Lei dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais (LJECCF), Lei nº 
10.259, que teve sua gênese em 12 de julho de 2001.

Sua parte criminal (leia-se: Lei 9.099/95 e 10.259/2001) 
instituiu um novo modelo de justiça, com características do 
modelo de Justiça Consensual ou Justiça Restaurativa (esta 
nascida na América do Norte e utilizada em vários Estados 
do mundo, com destaque no sistema penal dos Estados Uni-
dos da América), criou institutos, como a composição civil 
do dano, a transação penal e a suspensão condicional do 
processo.

Desta feita, surge um novel tipo de jurisdição, que coloca 
a transação e o entendimento como metas e a vítima como 
prioridade. No lugar de princípios tradicionais do processo, 
tais como obrigatoriedade, indisponibilidade e inderrogabi-
lidade (do processo e da pena), assume relevância uma vi-
são moderna, que insere a oportunidade, a disponibilidade, 
a discricionariedade e o consenso acima da ultrapassada 
jurisdição confl itiva. Até então, como se extrai da lição da in-
signe jurista Ada Pellegrini (2002, p. 56-78), havia o chama-
do espaço de confl ito, isto é, o processo com enfrentamento 
obrigatório entre Ministério Público (MP) e acusado, sem dis-
ponibilidade ou possibilidade de acordo; todavia, com a nova 
regulamentação, nasceu, realce-se, a jurisdição consensual. 

A partir daí, dogmas inquestionáveis, como o da infl exível 
obrigação do MP oferecer a denúncia, sem nenhuma possibi-
lidade de disposição sobre o processo, ou da necessária e im-
periosa resistência do acusado à pretensão punitiva, tiveram 
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de ser revistos. Em vez da jurisdição obrigatória e indisponível, 
na qual as partes ocupam trincheiras opostas em permanente 
vigilância e litígio, possibilita-se o entendimento.

A oportunidade, discricionariedade, informalidade, ora-
lidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a 
disponibilidade suplantam o caráter obrigatório e confl itu-
oso do processo. Da mesma forma, o devido processo legal 
passa a ser, também, aquele em que se harmonizam os in-
teresses de todos, mediante concessões recíprocas. O MP 
conquistou maior fl exibilidade, podendo atuar sobre critérios 
de conveniência e oportunidade e estabelecer metas de po-
lítica criminal, criando estratégias de solução dos confl itos 
jurídicos e sociais, com base em uma perspectiva funcional 
e social do direito penal. O acusado, por sua vez, passa a ter, 
no exercício constitucional da defesa, não mais um pesado 
fardo imposto pela constituição, que o obrigava, sempre, a 
submeter-se a um processo estigmatizante e traumático, do 
qual, muitas vezes, se pudesse, abriria mão, ainda que tives-
se de aceitar alguma sanção de menor gravidade. 

Nesse diapasão, a ampla defesa, tão característica do 
espaço de confl ito, cede espaço, nos crimes de baixa lesivi-
dade, ao consenso.

Insta salientar que, se o acusado quiser e o acusador 
lhe propuser, poderá recusar-se a resistir contra a pretensão 
punitiva e aceitar, desde logo, uma proposta de acordo, sem 
que possa falar em ofensa ao princípio da ampla defesa.

Convém mencionar, ainda, como reforço do que foi aprio-
risticamente prescrito sobre Justiça Penal Restaurativa, que 
a vítima deixa de ser mero colaborador da justiça, relegado 
a segundo plano, para assumir papel de protagonista, em 
que seus interesses, inclusive os civis, não são esquecidos 
pelo processo criminal. Faz-se, dessa forma, em delitos de 
escassa lesividade social, uma sábia opção pelo sujeito pas-
sivo imediato da lesão, antes esquecido e desprezado, em 
detrimento da obsessiva busca de uma pena moral, inútil e 
inefi caz, na prática. 

3 DA TRANSAÇÃO PENAL

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Assevera o artigo 76, caput, da Lei 9.099/95:

Havendo representação ou tratando-se de crime de 
ação penal pública incondicionada, não sendo caso 
de arquivamento, o Ministério Público poderá propor 
a aplicação imediata de pena restritiva de direitos 
ou multas, a ser especifi cada na proposta.

Superada a fase da composição civil do dano, segue-se 
a da transação penal. Esta consiste, pois, em um acordo ce-

lebrado entre o representante do MP e o autor do fato, pelo 
qual o primeiro propõe ao segundo uma pena alternativa 
(não privativa de liberdade), dispensando-se a instauração 
do processo.

Amparada pelo princípio da oportunidade ou discriciona-
riedade, fundamenta-se na faculdade de o órgão acusatório 
dispor da ação penal, de não a promover sob certas condi-
ções, atenuando o princípio da obrigatoriedade, que, assim, 
deixa de ter valor absoluto.

É imperioso ressaltar que o MP não tem discricionarieda-
de absoluta, mas limitada, uma vez que a proposta de pena 
alternativa somente poderá ser formulada se satisfeitas 
às exigências legais. Por essa razão, a faculdade do órgão 
ministerial é denominada (pela doutrina) discricionariedade 
“regrada ou limitada”.

3.2 PRESSUPOSTOS

Convém mencionar os pressupostos exigidos para a cele-
bração do acordo penal, quais sejam: ser formulada proposta 
por parte do MP; tratar-se de crime de ação penal incondi-
cionada ou condicionada à representação do ofendido, caso 
em que deverá ser oferecida (com relação à possibilidade 
da transação penal em sede de ação penal privada, ver-se-
-á discussão, adiante, pormenorizada, o que é, indubitavel-
mente, análise central do presente opúsculo); não ter sido 
o agente benefi ciado anteriormente no prazo de 05 (cinco) 
anos pela transação; não ter sido o autor da infração, conde-
nado, por sentença defi nitiva, à pena privativa de liberdade 
(anote-se: reclusão, detenção ou prisão simples); não ser 
caso de arquivamento do termo circunstanciado (TCO); haver 
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (CP) 
favoráveis; ser aceita a proposta por parte do autor da infra-
ção e seu defensor (por este motivo é que não entendemos 
inconstitucional o instituto da transação penal. Ora, é dada 
oportunidade para aceitação, inclusive, com análise técnica 
- o que é, repita-se: irrefutável - por parte do defensor cons-
tituído, dativo ou público, “não podendo haver recusa de ne-
nhum deles”, como se extrai da lição de Ada Pellegrini (2002, 
p 56-65). Para majoritária doutrina especializa, triunfa, em 
caso de divergência, a opinião técnica, o que é razoável).

3.3 PROCEDIMENTO

É sobremodo necessária, neste ponto, a análise pro-
cedimental referente à proposta. Pois bem, se a ação for 
condicionada à representação do ofendido, a existência da 
composição civil do dano, na fase anterior da audiência pre-
liminar, impede a transação penal, visto que haverá extinção 
da punibilidade (art. 74, parágrafo único da Lei 9.099/1995); 
em se tratando de ação penal incondicionada, pouco impor-
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ta tenha ou não ocorrido o acordo civil, pois ele não será 
considerado como causa extintiva (adiante analisaremos a 
possibilidade da transação penal mediante ação penal priva-
da – núcleo da presente construção). 

Mister salientar que o MP efetua, oralmente ou por es-
crito, a proposta consistente na aplicação imediata da pena 
restritiva de direitos ou multa, devendo especifi cá-la, inclu-
sive quanto às condições ou ao valor, conforme o caso.

Em seguida, o defensor e o autor do fato poderão acei-
tá-la ou não. Há necessidade, como suscitado alhures, da 
aceitação dos dois para a garantia do princípio da ampla 
defesa; ressalve-se: havendo discordância, para alguns (mi-
noria), deveria prevalecer a vontade do autor do ilícito, logo, 
quem pode mais, ou seja, desconstituir seu defensor, pode o 
menos, que é discordar de sua posição; entretanto, é pacífi co 
o entendimento jurisprudencial de que prepondera a vontade 
técnica do profi ssional sobre a do leigo, pois o primeiro, por 
ser conhecedor das leis, tem mais condições de aferir a con-
veniência ou não da aceitação.

3.4 HOMOLOGAÇÃO/SENTENÇA

Com efeito, aceita a proposta, será homologada por sen-
tença pelo juiz; rejeitada, o promotor oferecerá a denúncia oral-
mente, prosseguindo-se o feito, ou requererá o arquivamento.

Neste caso, o juiz não é obrigado a homologar o acordo 
penal, devendo analisar, preliminarmente, a legalidade da 
proposta e da aceitação.

Se o MP não oferece a proposta ou se o juiz discordar do 
seu conteúdo, deverá, por analogia ao art. 28 do Código de 
Processo Penal (CPP), remeter os autos ao Procurador-Geral 
de Justiça.

Convém notar, outrossim, a exceção legal: o art. 76, §1º, 
da lei criadora e reguladora do Juizado Especial Criminal (JE-
Crim), que autoriza que o magistrado reduza a pena de multa 
pela metade.

É bem verdade que não se admite imposição da transa-
ção penal ex offi cio pelo juiz; ora, transação é acordo, que se 
faz entre partes, sem interferência da autoridade judiciária, 
à qual compete somente homologá-lo ou não; cabe, portan-
to, ao acusador e ao autor do fato, livremente, decidir pelo 
consenso, conforme critérios de conveniência e oportunidade.

Neste sentido, ensina Fernando Capez (2011, p. 122-123) 
que o juiz só pode deixar de homologar o acordo se estiver em 
desacordo com as exigências legais (aspectos formais); se dis-
cordar do conteúdo ou da falta de proposta, deverá, como men-
cionado, aplicar o art. 28 do Código de Processo Penal (CPP).

A natureza jurídica da sentença homologatória é, conso-
ante a doutrina majoritária, em especial, a do erudito Fer-
nando Capez (2011, p. 123), condenatória, faz, pois, coisa 
julgada formal e material.

Trata-se, no entanto, de condenação imprópria, que mais 
se assemelha a uma decisão meramente homologatória, uma 
vez que não implica admissão de culpabilidade por arte do 
autor do delito, que aceita a proposta com base em critérios 
de pura faculdade pessoal.

Convém prescrever, ao demais, que da decisão homolo-
gatória caberá apelação no prazo de 10 (dez) dias.

Para efeito de cumulação, mencione-se os requisitos da 
sentença homologatória: descrição dos fatos tratados; iden-
tifi cação das partes envolvidas; disposição sobre a pena a 
ser aplicada ao autor do fato; data e assinatura.

Quanto aos efeitos, diga-se: não gera reincidência; não 
gera efeitos civis, não podendo, portanto, servir de título 
executivo no juízo cível; não gera maus antecedentes, nem 
constará da certidão criminal; esgota o poder jurisdicional do 
magistrado, não podendo mais decidir sobre o mérito, a não 
ser em embargos declaratórios, oponíveis em 05 (cinco) dias; 
os efeitos retroagem à data do fato.

Finalmente, na hipótese de concurso de agentes, a tran-
sação efetuada com um dos coautores ou partícipes não se 
estende nem se comina aos demais.

3.5 DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direi-
tos imposta em virtude da transação penal, não cabe falar 
em conversão em pena privativa de liberdade, uma vez que, 
se assim ocorresse, haveria ofensa ao princípio de que nin-
guém será privado de sua liberdade sem o devido processo 
legal (art. 5º, LIV, da CF/88). 

No lugar da conversão, deve o juiz determinar a abertura 
de vista ao MP para o oferecimento da denúncia e instau-
ração do processo-crime, neste sentido, mencione-se deci-
são do Supremo Tribunal Federal (STF), prolatada, especifi -
camente, pela 1ª Turma no RE 268.319/PR, de relatoria do 
Ministro Ilmar Galvão, j. em 13-6-2000, via informativo STF, 
n. 193. Há posicionamento, outrossim, no sentido de que se 
deve operar a conversão da pena restritiva em privativa de li-
berdade, pelo tempo da pena originalmente aplicada, nos ter-
mos do art. 181, §1º, “c”, da Lei de Execuções Penais (LEP), 
até porque se trata de sanção penal imposta em sentença 
defi nitiva de condenação, chamada condenação imprópria 
porque aplicada em jurisdição consensual e não confl itiva. 
Como é cediço, este argumento é adotado pela 6ª (sexta) tur-
ma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), à guisa de exemplo, 
pode-se mencionar o RHC 8.198, lançado no informativo 180, 
de 15 de março de 2000 do STF. Entretanto, a 2ª (segunda) 
turma do Supremo Tribunal Federal (Cf. STF, HC 79.572/GO, 
em 29-02-2000) assevera, em decisão, que: “a sentença que 
aplica a pena em virtude da transação penal não é condena-
tória nem absolutória, mas meramente homologatória”; tem 
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efi cácia de título executivo judicial, como ocorre na esfera 
civil (art. 584, III, do Código de Processo Civil (CPC)); des-
cumprida a pena imposta, ocorre o descumprimento do acor-
do, consequentemente, os autos devem ser remetidos ao MP 
para que se requeira a instauração de inquérito policial (IP) 
ou se ofereça a denúncia.

4 DA AÇÃO PENAL PRIVADA

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ação penal de iniciativa privada também pode ser deno-
minada ação processual penal condenatória de iniciativa pri-
vada ou, sinteticamente, como é mais conhecida e utilizada, 
ação penal privada.

Trata-se de ação penal em que o Estado confere a legi-
timidade para a causa ao ofendido ou ao seu representante 
legal. Em outras palavras, uma pessoa natural ou jurídica ou 
um ente privado pode se dirigir ao órgão jurisdicional criminal 
e pedir, por meio da queixa, o início do processo penal conde-
natório, em vez de ser o MP, por meio da denúncia.

Desta feita, cabe diferenciar a ação penal privada subsi-
diária da pública que, em essência, é uma ação penal públi-
ca, da ação penal exclusivamente privada, que será o objeto 
das análises empreendidas ao longo deste tópico.

Embora o jus puniendi pertença, exclusivamente, ao Es-
tado, este transfere ao particular o direito de acusar (jus ac-
cusationis), em algumas hipóteses. O direito de punir, como 
bem assevera Júlio Fabbrini Mirabete (2005, p. 129), continua 
sendo do Estado, mas, ao particular, cabe o direito de agir. 
Justifi ca-se essa concessão à vítima quando seu interesse se 
sobrepõe ao menos relevante interesse público. Por essa ra-
zão, institui-se a ação penal privada, uma das hipóteses de 
substituição processual, em que a vítima defende interesse 
alheio (direito de punir) em nome próprio.

Na mesma trilha, prescreve-se que o fundamento da ação 
penal privada é evitar que o ‘streptus judicii’ (escândalo do 
processo) provoque, no ofendido, mal maior que a impunidade 
do criminoso, decorrente da não propositura da ação penal.

A diferença básica entre a ação penal pública e a ação 
penal privada seria, pois, apenas a legitimidade de agir; nes-
ta última, extraordinariamente, atribuída à vítima apenas por 
razões de política criminal – em ambos os casos, todavia, o 
Estado retém consigo a titularidade do direito de punir.

Não bastante, admite Guilherme de Souza Nucci (2005, p. 
175) que, na ação penal privada, o Estado legitima o ofendido 
a agir em seu nome, ingressando com ação penal e pleite-
ando a condenação do agressor, em hipóteses excepcionais, 
em situações, nas quais, verifi ca-se nítido predomínio do in-
teresse particular sobre o coletivo.

Como se depreende, consoante a doutrina tradicional, a 

fundamentação da ação penal privada deita sobre o predo-
mínio do interesse privado da vítima sobre o interesse públi-
co de punir (que seria mais destacado em outras espécies 
delituosas), permitindo que o juízo quanto à propositura da 
ação penal seja feito segundo a vontade do particular.

Contudo, há quem conteste a doutrina tradicional. Reve-
le-se que Eugênio Pacelli (2009, p. 65-72) obtempera que, 
por força do dispositivo constitucional expresso (art. 129, 
CF/88), a regra é a persecução penal a cargo do Estado, por 
meio da ação penal pública, somente admitindo-se a inicia-
tiva privada para crimes cuja publicidade, a partir da dis-
cussão judicial, seja particularmente gravosa à vontade do 
ofendido, deixando-se a este, portanto, o juízo de conveniên-
cia e oportunidade.

Com efeito, o caráter fragmentário e subsidiário da lei 
penal, segundo o qual a incriminação é a ultima ratio de in-
tervenção do Estado na vida social, não permite concluir que 
um crime consagre apenas interesse privado, afi rmando que, 
no caso da ação penal privada, o que há é apenas a discricio-
nariedade da vítima quanto ao juízo de oportunidade e conve-
niência da propositura da ação, assim como a liberdade para 
formar e manifestar sua convicção quanto à existência do 
crime e sufi ciência de provas.

Convém ponderar, ao demais, que, enquanto na ação pú-
blica incondicionada vigora o princípio da obrigatoriedade, a 
ação privada está submetida ao “princípio da oportunidade”. 
Cabe ao titular do direito agir com a faculdade de propor ou 
não a ação privada, segundo sua conveniência. 

Sem sua concordância, pois, não se lavra o auto de pri-
são em fl agrante (APF), não se instaura IP e, muito menos, 
consoante lição de Júlio Fabbrini Mirabete (2005, p. 131), a 
ação penal. Essa é, aliás, uma das facetas do “princípio da 
disponibilidade”, ou seja, de propor ou não, e de prosseguir 
até o fi nal ou não na ação privada. Diga-se, também, por ou-
tras formas: renúncia ao direito de queixa (art. 49, 50 e seu 
parágrafo único, do CPP), pelo não-aproveitamento do prazo 
decadencial para propor a ação (art. 38, CPP) e, depois de 
movida, pela possibilidade de perimi-la (art. 60, I e III, CPP) e 
de, em acordo com o querelado, perdoá-lo (art. 51 a 59, CPP).

Há, também, o “princípio da indivisibilidade”, previsto no 
art. 48 do CPP, segundo o qual a ação penal privada não 
poderá ser proposta em face de somente alguns dos réus, 
importando em renúncia o oferecimento de queixa que não 
indique todos os envolvidos na conduta delituosa.

Para alguns grandes juristas, a omissão involuntária de 
um dos acusados na queixa poderá ser suprida por aditamen-
to promovido pelo MP, o que não é aceito por Fernando Capez 
(2002, p. 124-125), que, fazendo menção aos eruditos suscita-
dos, leia-se Tourinho Filho e Júlio Fabbrini Mirabete, pronuncia-
-se no sentido de que o aditamento importaria em burla da 
titularidade do direito de agir conferido ao particular.
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Por fi m, o “princípio da intranscendência” veda o ajui-
zamento da ação penal em face de quem não tenha envol-
vimento comprovado no crime, seja como autor, seja como 
partícipe.  Tal postulado, no entanto, aplica-se a todas as 
ações penais, mesmo às públicas, não sendo algo que distin-
gue a ação penal privada da pública. 

Assim, afora algumas divergências, quanto à nature-
za dos interesses tutelados pelas normas que atribuem ao 
particular a titularidade da ação penal, a doutrina é acorde 
ao reconhecer a discricionariedade do ofendido não só para 
a propositura da ação, mas, também, para a sua continui-
dade, o que é revelado através dos institutos que, por ato 
de vontade do ofendido, ensejam a extinção da punibilidade 
dos crimes de ação privada (renúncia, perdão, decadência 
e perempção), todos decorrentes da disponibilidade da ação 
penal, submetida unicamente ao juízo de oportunidade e 
conveniência efetuado pela vítima, hoje, mais do que antes, 
revalorizada pelo processo penal.

5 DA TRANSAÇÃO PENAL NA AÇÃO 
PENAL PRIVADA

5.1 JUSTIFICATIVAS

Cumpre reprisar, aprioristicamente, que a proposta de 
transação somente pode ser feita quando se tratar de infra-
ção de menor potencial ofensivo (crimes os quais a lei comine 
pena máxima não superior a dois anos ou multa), após o pre-
enchimento dos requisitos objetivos e subjetivos analisados 
alhures. Note-se que a sua aceitação representa concessões 
feitas por ambas as partes: o Ministério Público ou querelan-
te cede em relação a sua pretensão punitiva e o imputado a 
possibilidade de se ver processado e até condenado.

A Constituição Federal, ao regulamentar a matéria, no 
seu artigo 98, I, não fez qualquer restrição quanto à aplica-
ção do instituto da transação penal em sede de ação penal 
privada, dispondo apenas que: 

a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os 
Estados criarão juizados especiais, providos por 
juízes togados ou togados e leigos, competentes 
para a conciliação, julgamento e execução de 
causas cíveis de menor complexidade e infrações 
penais de menor potencial ofensivo, mediante os 
procedimentos oral e sumaríssimo, permitindo, 
nas hipóteses previstas em lei, a transação penal 
e o julgamento de recursos por turmas de juízes de 
primeiro grau. 

Nesses moldes, como a própria norma constitucional não 
traz limitações outras que não a de se enquadrar o crime no 
conceito de infração de menor potencial ofensivo, não cabe 

ao legislador ordinário ou intérprete restringir o alcance dos 
juizados especiais. Essa é a interpretação conferida depois 
do enunciado 49 do Fonaje (Fórum Nacional de Juizados Es-
peciais). Assim, na ação de iniciativa privada, cabe transa-
ção penal, inclusive por iniciativa do querelante. 

Esse foi o entendimento adotado pela Segunda Câmara 
Criminal do STJ (HC 840.156/8-00) que, por unanimidade, em 
sede de infração de menor potencial ofensivo, determinou a 
anulação da decisão que recebeu queixa-crime sem oferecer 
oportunidade para transação penal. Segundo os membros do 
tribunal, o instituto da transação penal não pode ser tratado 
como uma exclusividade da ação penal pública, devendo ser 
compreendido como um direito subjetivo do réu e não uma 
faculdade do titular da ação penal.

Contudo, assevere-se que o art. 76 da Lei do JECrim, ao 
tratar da transação penal, nada menciona a respeito de po-
tencial transação penal ser realizada em sede de ação penal 
privada, o que encerraria o assunto diante de uma interpre-
tação gramatical ou restritiva, senão vejamos:

Havendo representação ou tratando-se de crime de 
ação penal pública incondicionada, não sendo caso 
de arquivamento, o Ministério Público poderá propor 
a aplicação imediata de pena restritiva de direitos 
ou multas, a ser especifi cada na proposta.

Malgrado se tenha essa primeira noção, determinado se-
tor da doutrina (majoritariamente) defende a possibilidade 
da aplicação desse instituto “despenalizador”, também, na 
ação penal privada. Nesse sentido, tem-se Eugênio Pacelli de 
Oliveira, Ada Pellegrini Grinover, Gomes Filho, Scarance, Luiz 
Flávio Gomes, entre outros.

É bem verdade que se deve vislumbrar um interesse 
maior na efetiva realização de uma política criminal alterna-
tiva, assim como o interesse do próprio acusado de se valer, 
querendo, dessa resposta estatal alternativa.

Adite-se, ademais, por exemplo, que a vítima, além do 
tradicional interesse na reparação civil do delito, possui in-
teresse na punição do agente.

Nesse diapasão, conste-se que a vítima que vê frustrado 
o acordo civil do art. 74, da Lei do JECrim quase certamente 
oferecerá a queixa, se nenhuma outra alternativa lhe for ofe-
recida. Assim, se pode o mais, por que não poderia o menos? 
Talvez sua satisfação, no âmbito penal, reduza-se à imposi-
ção imediata de uma pena restritiva de direitos ou multa, e 
não se veem razões válidas para obstar a via da transação 
que, se aceita pelo autuado, produzirá seus feitos.

Destaque-se que, no STJ (HC 13337/RJ), há entendimento 
majoritário a respeito do cabimento da transação penal na 
esfera da ação penal privada. Declina-se, pois, a decisão: “a 
Lei nº 9.099/95, desde que obedecidos os requisitos autori-
zadores, permite a transação e a suspensão condicional do 
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processo, inclusive nas ações penais de iniciativa exclusiva-
mente privada. (Precedentes)”. 

Demais, a Ap. n. 390/DF, julgado em 01/06/2005, no STJ: 
“tratando-se de delito que se apura mediante ação penal 
privada, a proposta de transação penal deve ser feita pelo 
querelante (precedentes do STJ)”.

Porém, há que se frisar que considerável setor da dou-
trina é dissonante quanto à possibilidade de aplicação da 
transação penal, como, também, da suspensão condicional 
do processo à ação penal privada. Á guisa de exemplo, inse-
re-se nessa linha: Cezar Roberto Bitencourt (2001, p. 128), 
Julio Fabbrini Mirabete (2002, p. 137), Marcelus Polastri Lima 
(2001, p. 63 e 148), Rômulo de Andrade Moreira (2003, p. 
237-238), Fernando Capez (2011, p. 122), entre outros.

Os argumentos dessa corrente escoram-se, basicamente, 
em dois pontos fundamentais: (i) ausência de previsão legal 
e (ii) o fato da vítima, no processo penal brasileiro, não ter 
interesse na aplicação de uma pena ao autor do fato, mas, 
apenas, na reparação civil do dano.

Ademais, advertem que, na ação penal privada, em razão 
dos princípios da oportunidade e disponibilidade, o ofendido 
já possui um amplo leque de possibilidades, que lhe permi-
tem renunciar ao direito de queixa (renúncia, decadência) ou 
mesmo desistir da ação ofertada (perdão, perempção), sen-
do-lhe, portanto, desnecessária a transação e a suspensão. 

Nessa esteira, Marcelus Polastri Lima (2003, p. 237-238) 
afi rma:

Ora, a vítima não tem interesse na aplicação da 
pena, pois [...] tal interesse é do Estado [...]. Caso 
a parte privada queira benefi ciar o agente, o fará 
mediante renúncia ou perdão, já que vigora aqui o 
princípio da oportunidade em toda a sua extensão. 

É sobremodo relevante assinalar que, quanto à alega-
ção de já existir, para as ações privadas, a disponibilidade 
da pretensão punitiva (renúncia, perdão, etc.), não parece 
decisivo argumento para impedir a aplicação da transação 
penal na ação penal privada. Em primeiro lugar, porque a 
opção pela proposta em sede de transação penal se inseriria 
no âmbito da mesma disponibilidade, podendo o querelante 
dela se valer ou não, segundo o seu juízo de conveniência. 
Em segundo lugar, e isso parece fundamental, não há motivo 
para não se estender às ações privadas a adoção de medidas 
“despenalizadoras”, quando deixadas à escolha do seu autor, 
e não como imposição do Estado. 

Ora, se o próprio Estado, titular da maioria das iniciati-
vas penais, entende, politicamente, conveniente e adequada 
a utilização de critérios processuais não punitivos, por que 
não permitir a mesma via em todos os crimes, para os quais 
a reprovabilidade seja equivalente?

Como suscitado, a jurisprudência brasileira comunga 

esse mesmo entendimento. O STJ, através do Ministro Felix 
Fischer, em julgado já citado (vide pág. 22), proclamou que a 
Lei n. 9.099/95, desde que obedecidos os requisitos autoriza-
dores, permite a transação penal, inclusive nas ações penais 
de iniciativa exclusivamente privada. 

Nesse ínterim, a Ministra Laurita Vaz (STJ, HC n. 34.085/
SP) deixou estabelecido que a terceira seção do STJ fi xou 
pensamento no sentido de que, preenchidos os requisitos au-
torizadores, a Lei do JECrim aplica-se aos crimes sujeitos a 
ritos especiais, inclusive àqueles apurados mediante “ação  
penal exclusivamente privada”. Ressalte-se que tal aplicação 
se estende aos institutos da transação penal e da suspensão 
do processo. 

Ainda nesse sentido, o Ministro Gilson Dipp (STJ, HC n. 
33.929/SP), asseverou que a Lei do JECrim incide nos crimes 
sujeitos a procedimentos especiais, desde que obedecidos os 
requisitos autorizadores, “permitindo a transação” e a sus-
pensão condicional do processo, “inclusive nas ações penais 
exclusivamente privadas”.

Traço importante e determinante da doutrina se mani-
festa a respeito da aplicação analógica do art. 76 da Lei 
do JECrim à ação penal privada, em especial, Ada Pellegrini 
Grinover (2002, p. 142-143), logo, deve-se permitir que a fa-
culdade de transacionar, em matéria penal, estenda-se ao 
ofendido, titular da queixa-crime. Isso porque, como somente 
deste é a legitimidade ativa à ação, ainda que a título de 
substituição processual, somente a ele caberia transacionar 
em matéria penal, devendo o MP, nesses casos, limitar-se a 
opinar.

Entretanto, por raciocínio concludente, depreende-se que 
as infrações de ação penal privada admitem os institutos da 
transação penal, os quais podem ser propostos pelo MP, des-
de que não haja discordância da vítima ou seu representante 
legal, o que impõe considerar que o ofendido é quem detém 
discricionariedade para a propositura.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifi cou-se, então, a partir dos julgados e dos argu-
mentos doutrinários atualmente considerados majoritários 
no seio da comunidade jurídica, que a transação processual 
ou penal prevista na Lei do JECrim decorre, essencialmente, 
da política criminal que informa o referido diploma e, sendo 
disposição benéfi ca, nada impede que o recurso à analogia 
permita sua aplicação no âmbito das ações penais exclusi-
vamente privadas, mesmo diante da literalidade lacônica do 
art. 76 do suscita diploma legal.

Ademais, diante do silêncio constitucional e legal a res-
peito de outro critério distintivo que não os limites máximo e 
mínimo da pena, respectivamente, na transação penal, não 
há como abandonar a política criminal de solução consensual 
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de litígios que inspirou a Lei do JECrim (Justiça Restaurati-
va) para, em nome de meras questões linguísticas, deixar de 
aplicar seus institutos “despenalizadores” nas ações penais 
exclusivamente privadas.

O caráter benéfi co de tais normas, marcadamente híbridas 
(processuais-penais), autoriza recurso à analogia in bonam 
partem (admitida em nosso ordenamento), muito bem lançado 
pela jurisprudência, permitindo, sim, a aplicação do instituto 
da transação às ações penais exclusivamente privadas.

Desta forma, o papel da vítima no modelo de justiça do 

JECrim é revalorizado. Proporciona-se ao ofendido maior re-
levo na cena processual e se admite seu interesse não só 
na formação do título executivo judicial, mas, também, na 
própria punição penal do autor do fato, cujas possibilidades 
são aumentadas e incrementadas. 

Portanto, não se pode opor a disponibilidade da ação pe-
nal privada como óbice à aplicação dos institutos do JECrim 
num contexto legal em que a própria obrigatoriedade da ação 
penal pública é fl exibilizada, com a técnica da discricionarie-
dade regrada. 
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Resumo
Este texto adentra na discussão sobre novas institucionalidades recepcionadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, amparando-se na mediação 
como paradigma deste novo cenário, pois assumir que o sistema de justiça brasileiro encontra-se em crise é condição necessária para um (re) pensar 
sobre o modo de jurisdição utilizado. O pensamento jurídico pós Constituição de 1988 deve estar voltado à concretização dos direitos humanos e, 
para tanto, urge a humanização do Direito e da Justiça, com distanciamento de uma concepção normativista dos métodos de resolução de confl itos, 
em especial, no que tange a confl itos envolvendo relações continuadas. Nesse contexto, como objetivo do presente, procura-se identifi car a crise da 
prestação jurisdicional; a reforma silenciosa da Justiça brasileira; e a mediação, enquanto nova institucionalidade do ordenamento jurídico brasileiro, 
uma vez que, após 1988, há necessidade de se pensar na construção de um modelo de jurisdição voltado à cidadania e à efetivação dos Direitos 
Humanos, pois, os termos cidadão e direitos humanos tornam-se, cada vez mais, unívocos. Aliás, se a jurisdição, como conhecida hoje, é um mero 
momento histórico, deve-se desenvolvê-la de modo a outorgar cidadania aos jurisdicionados. Enquanto hipótese a ser oportunamente demonstrada 
durante a presente investigação crítica, tem-se que a mediação de confl itos desafi a o sistema de justiça tradicional do ordenamento jurídico 
brasileiro e surge como uma nova institucionalidade que efetiva o acesso à justiça. Tal pesquisa utilizou o método fenomenológico, preconizado por 
Husserl, que não é indutivo nem dedutivo, uma vez que pretende descrever a realidade (não sendo única) construída com a sociedade.

Palavras-chave: Mediação de confl itos. Novas institucionalidades. Direitos Humanos. Jurisdição. Acesso à Justiça.

MEDIATION OF CONFLICTS WHILE NEW INSTITUTIONALITY, APPROVED BY THE 
BRAZILIAN LEGAL SYSTEM

Abstract
This text discusses about new institutionalities approved by the Brazilian legal system, supporting the mediation as a paradigm of this 
new scenario, because they assume that the Brazilian justice system is in crisis and it has a necessary condition for a (re) thinking about 
the jurisdictional mode of used. The legal thought of Constitution post 1988 must be geared to the attainment of human rights and, to 
this end, urges the humanization of law and justice, with a distance of normativity design methods of confl ict resolution, in particular, 
with respect to confl icts involving continuing relationships. In this context, as this objective seeks to identify the judicial provision crisis; 

*    O texto apresenta uma interface entre às pesquisas que estão sendo desenvolvidas no âmbito do PPG em Direito da UNISINOS, na linha de pesquisa "Sociedade, 
Novos Direitos e Transnacionalização", sob a orientação do prof. Pós-DR. Leonel Severo Rocha e, o núcleo de pesquisa Stricto Sensu em direito da UNOCHAPECÓ sob a 
coordenação da profª. Silvane Winkler.
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silent justice reform, and Brazilian mediation while new institutionality of the Brazilian legal system, since, after 1988 's no need to think 
about building a model of jurisdiction returned to citizenship and the fulfi llment of human rights, because the terms citizen and Human 
Rights become increasingly unique. Incidentally, if the jurisdiction, as known today, is a mere historical moment, one must develop it so 
as to grant citizenship to local courts. While the hypothesis to be duly demonstrated during this critical investigation, has that confl ict 
mediation defi es the traditional justice system of the Brazilian legal system, and emerges as a new institutionality that effective access 
to justice. Such research has used the phenomenological method, advocated by Husserl, which is not deductive or inductive, since you 
want to describe reality (not only) built with the society.

Keywords: Mediation in confl icts. New institucionalities. Human Rights. Jurisdiction. Access to justice.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende traçar uma breve análise 
do sistema de justiça brasileiro - fundamentado em concei-
tos tradicionais de jurisdição e processo - e questionar as 
novas institucionalidades que surgem e atravessam aquele 
sistema, de modo a desafiar esses conceitos tradicionais, 
com o objetivo de estudar a mediação de conflitos, como 
modo emergente de acesso à justiça e como nova institu-
cionalidade recepcionada em nosso ordenamento.

Para tanto, abordar-se-á, inicialmente, o conceito tradi-
cional de jurisdição, ou seja, a jurisdição elevada à catego-
ria fundamental e improrrogável, como dispõe o art. 5º, inc. 
XXXVII da CF/88, que pressupõe uma atuação com força 
decisória vinculativa para a solução ou prevenção de con-
trovérsias, considerada uma atividade em que o juiz deve 
aplicar a lei ao caso concreto, ou seja, revigorando uma 
natureza tão somente declaratória. 

Assim, em um primeiro momento, será traçada uma bre-
ve contextualização deste conceito tradicional, a partir de 
concepções doutrinárias e modelos de Estado, culminado 
com o debate acerca da jurisdição após a Constituição de 
1988, que, em seu preâmbulo, busca ressaltar uma inter-
pretação que legítima a defesa da efetividade dos direitos 
humanos à luz da concretização de práticas pacíficas de 
solução de conflitos.

A seguir, comentar-se-á, suscintamente, a crise da 
prestação jurisdicional, que afeta o sistema de justiça bra-
sileiro, uma vez que há uma crise na jurisdição brasileira 
que, ainda, não foi desvelada como crise, pois, em que pese 
o Estado Democrático de Direito no Brasil, ainda não se 
vislumbra o desapego à jurisdição tradicional. 

Com isso, a jurisdição brasileira continua a ser interpre-
tada à luz das doutrinas tradicionais, desconsiderando a par-
ticipação comunitária. A jurisdição atualmente oferecida aos 
cidadãos não tem conseguido ser efetiva, pois não atende aos 
direitos e garantias fundamentais esculpidos na Constituição 
Federal. Para que haja um entendimento autêntico do novo ce-
nário introduzido com a Carta de 1988, deve haver a superação 
do modelo positivista tradicional de entender a jurisdição.

A atividade jurisdicional possui um (novo) sentido a ser 
desvelado a partir do fundamento de validade instituído 
pelo paradigma do Estado Democrático de Direito. Portan-
to, se a Constituição de 1988 trouxe uma preocupação com 
a dignidade da pessoa humana, o Poder Judiciário deverá, 
sempre que provocado a exercer a jurisdição, remeter-se 
à Constituição Federal, sem o que não poderá realizar seu 
papel, voltado à efetivação dos direitos fundamentais.

Finalmente, em um derradeiro momento, se situará a re-
forma silenciosa da Justiça brasileira, que, paulatinamente, 
está sendo efetivada em nosso sistema, seja por reformula-

ções dos códigos e leis existentes, seja pelo implemento de 
ações e programas governamentais, seja pela recepção de 
institutos outros, até então não concebidos pelo sistema.

Após isso, com o intuito de fomentar a refl exão e jamais 
esgotar o tema, o presente estudo busca analisar a mediação 
de confl itos, enquanto nova institucionalidade recepcionada no 
sistema de justiça brasileiro, já que a mediação pressupõe o tra-
tamento do confl ito por uma via não adversarial, dialogando, as-
sim, com o estabelecido no preâmbulo da Carta de 1988. Dessa 
forma, abordar as possíveis relações existentes entre a media-
ção e o Estado Democrático de Direito remete, primeiramente, à 
reconstrução de “modelos” da realidade social, sobre os quais se 
apoiam as normas jurídicas, as decisões judiciais e as doutrinas 
no âmbito jurídico, e, em seguida, à observação de que, muitas 
vezes, o direito permanece preso a dogmas ultrapassados. 

Nessa perspectiva, o direito se crê num mundo à parte 
entre outros mundos igualmente seletivos da realidade e, por 
essa razão, o sistema jurídico negligencia inúmeros elemen-
tos que são percebidos como pertinentes e até mesmo rele-
vantes para as esferas da vida política, econômica ou social 
(TEUBNER, 1989, p. 40-48). O que signifi ca que, para parti-
cipar do sistema jurídico, é necessário fazer uso do seu sis-
tema referencial para dar sentido às suas demandas e, nesse 
contexto, o Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil dá 
ênfase à mediação, mas será que esta, independentemente 
de ser recepcionada pela legislação infraconstitucional, já 
não se mostra como uma nova institucionalidade que desafi a 
o sistema de justiça brasileiro, até então aderente ao modo 
de jurisdição ultrapassado?

2 O MODELO TRADICIONAL DE 
JURISDIÇÃO E A CRISE DA PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL

Uma das preocupações da contemporaneidade ainda 
guarda respeito ao efetivo acesso à Justiça, que, segundo 
Capelletti e Garth (2002, p. 31-73), perpassa por “ondas 
renovatórias”, que acabam por refletir o sentido dogmático 
atual de jurisdição, sinônimo de prestação jurisdicional. 

Nesse sentido, ao afirmar, no art. 5o, XXXV, da Consti-
tuição Federal, que "a lei não excluirá da apreciação do Po-
der Judiciário lesão ou ameaça a direito", o Estado cria uma 
norma que pretende garantir aos cidadãos uma prestação 
jurisdicional efetiva.

Identificada essa preocupação, opta-se por comparar, 
neste estudo, o modelo tradicional de jurisdição, que se 
apresenta como uma atividade de monopólio estatal, exer-
cida pelos juízes e distinta das funções de administração 
e produção de leis, e que se mostra, ainda, como uma ati-
vidade meramente declaratória, com um modelo que ainda 
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carece de maiores estudos, mas que chama a atenção pelo 
caráter cidadão que emprega. Um modelo em que não se 
delega tão somente ao poder público o ato jurisdicional, 
mas que pressupõe a participação da comunidade na re-
solução pacífica dos conflitos oriundos dessa mesma co-
munidade e que acaba por criar, no ordenamento brasileiro, 
uma “nova institucionalidade”.

Diante deste emergente paradigma, elege-se uma aná-
lise sobre a contribuição da mediação comunitária para a 
efetividade da jurisdição, a qual deve garantir e promover os 
direitos fundamentais. Essa proteção judiciária dos direitos 
fundamentais dos cidadãos (jurisdicionados) (GRECO FILHO, 
1998, p. 70) é, aliás, uma das promessas trazidas pelo Esta-
do Democrático de Direito, o qual foi inserido, em nosso país, 
a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

A partir desse desafio e diante do novo cenário inserido 
após a instituição do Estado Democrático no Brasil, com 
a promulgação da Constituição Federal de 1988, cabe aos 
juristas voltar os olhos para a transformação da jurisdição 
que ocorre em nosso país. 

A jurisdição – do latim jurisdictio: ditar ou dizer o direito 
– constitui-se como uma das funções do Estado, também 
podendo ser entendida, no modelo atual, como sinônimo de 
prestação jurisdicional, pois se trata de atividade conferi-
da ao Poder judiciário, enquanto poder autônomo do Esta-
do, revestindo-se, assim, em um “poder de aplicar o direito 
conferido aos magistrados” (ACQUAVIVA, 1994, p. 748).

Todavia, essa ideia está ligada ao Estado moderno, uma 
vez que, na Antiguidade, o direito era concebido como uma 
vontade divina, revelada pelos sacerdotes, portanto, apar-
tado do Estado, que não o produzia, nem o regulava, pois 
não criava normas regulamentadoras. A atividade exercida 
pelos pontífices, nesse período, é questionada enquanto 
atividade jurisdicional.

Nesse sentido, refere Silva (2002. p. 24) que

A verdadeira e autêntica jurisdição apenas surgiu a 
partir do momento em que o Estado assumiu uma 
posição de maior independência, desvinculando-se 
dos valores estritamente religiosos e passando a 
exercer um poder mais acentuado de controle social. 

Assim, com o surgimento do Estado Liberal, a jurisdição 
passou a caracterizar-se pela mera declaração do Direito 
proposto pelo legislador, na qual, era vedado ao juiz inter-
pretar a lei. Na teoria de Montesquieu (2004) - que propu-
nha a separação do poder de julgar do Legislativo e Exe-
cutivo -, pretendia-se evitar a arbitrariedade de concentrar 
em um único indivíduo o poder de legislar, julgar e oprimir, 
caso este também se investisse do Poder Executivo.

Tal concepção, no entanto, apesar de evitar a concen-
tração de poderes, restringia os dos juízes, pois estes “não 

são [...] mais do que a boca que pronuncia as palavras da 
lei, seres inanimados que desta lei não podem moderar 
nem a força nem o rigor” (MONTESQUIEU, 2004, p. 172).

Dessa forma, a jurisdição limitava-se à mera atividade 
declaratória, o que acabou por influenciar as concepções 
futuras acerca do Direito. Nessa senda, pode-se verificar, 
na obra de Chiovenda (2000, p. 8), que a jurisdição consis-
tia na “função do Estado que tem por escopo a atuação da 
vontade da lei por meio da substituição [...] já no afirmar 
a existência da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva”. 

Por isso, a jurisdição era considerada como uma função 
de soberania do Estado, concomitante com a da legisla-
ção, em que se distinguia a função legislativa da judicial 
da seguinte maneira: à primeira, competia ditar as normas 
reguladoras da sociedade e, à segunda, atuá-las. Nesse 
contexto, “pelos lábios do juiz a vontade concreta da lei 
se afirma tal e se atua como se isso acontecesse por força 
sua própria, automaticamente” (CHIOVENDA, 2000, p. 17).

Calamandrei (1999, p. 107), por sua vez, sustentava 
não ser possível apresentar um único conceito de jurisdição 
válido para todos os povos e em todos os tempos, em razão 
da relatividade histórica. Todavia, também concordava ser 
a jurisdição um braço da legislação, pois considera que:

Na vida do Estado, o momento legislativo ou 
normativo não pode ser entendido separado do 
momento jurisdicional: legislação e jurisdição 
constituem dois aspectos de uma mesma atividade 
contínua que pode ser denominada, em sentido lato 
[...] atividade jurídica: primeiro, ditar o direito e depois 
fazê-lo observar; primeiro, o estabelecimento e depois 
o cumprimento do direito. A jurisdição aparece, então, 
como necessária prossecução da legislação, como 
indispensável complemento prático do sistema da 
legalidade (CALAMANDREI, 1999, p. 107). 

De acordo com Greco Filho (1996), a atividade jurisdicional, 
modernamente, consiste em uma atividade secundária, inerte, 
que somente atua quando provocada, além de constituir uma 
atividade que substitui ou restringe a atuação das partes, pois 
impede que essas exerçam seus direitos pelas próprias mãos.

Para esse autor, “a jurisdição atua por meio de um instru-
mento que é o processo, e aos interessados a ordem jurídica 
outorga o direito de ação, isto é, o direito de pleitear em juízo, 
a prevenção ou reparação das violações dos direitos” (GRECO 
FILHO, 1996, p. 35)1. 

Nosso país adequou-se ao sistema romano-germânico2, 
mas com infl uência do sistema anglo-saxão3, também deno-
minado de jurisdição única, no qual, o Judiciário tem poder 
de examinar inclusive os atos administrativos, quanto a sua 
legalidade. Além disso, qualquer lesão ou ameaça ao direito, 
pode ser submetida à apreciação do Poder Judiciário. 

Esse Poder Judiciário, elevado à categoria de funda-
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mental importância no cenário nacional, principalmente 
com a criação do Supremo Tribunal Federal, em 1891, com 
os ideais da proclamação da República, ocorrida em 1898 
(TARGA, 2004, p. 47), e que atua, também, na contenção 
dos demais poderes (Executivo e Legislativo), para alguns 
estudiosos, encontra-se ultrapassado4. 

Essa visão tradicional, ou seja, a jurisdição elevada à 
categoria fundamental e improrrogável, como dispõe o art. 
art. 5º, inc. XXXVII da CF/88, pressupõe uma atuação com 
força decisória vinculativa para a solução ou prevenção 
de controvérsias, considerada uma atividade em que o juiz 
deve aplicar a lei ao caso concreto. 

A partir dessa visão, verifi ca-se, como salienta Carneiro 
(2001, p. 9), que “a jurisdição, monopólio do Poder Judiciário, 
é exercida por juízes independentes, imparciais e desinte-
ressados”. Dessa forma, a busca da autonomia da atividade 
jurisdicional afastou o caráter interventivo da jurisdição, co-
locando a impessoalidade como fundamental para uma ativi-
dade livre de pressões5. 

Ao afirmar, no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, 
que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito", o Estado cria uma norma, que 
pretende garantir aos cidadãos uma prestação jurisdicional 
efetiva. Observa-se, desse modo, que, no modelo atual, o 
Estado assumiu o monopólio da jurisdição, conferindo aos 
cidadãos o direito de ação.

Nesse modelo, na posição de condutor primeiro do monopó-
lio da jurisdição, encontra-se o juiz como terceiro, que intervém 
na resolução do litígio, devendo fazê-lo de forma imparcial. Tal 

imparcialidade corrobora, unicamente, com o seu distancia-
mento do caso concreto, seja em decorrência de algum inte-
resse pessoal, seja para agir de forma isenta, no sentido de 
não favorecer a qualquer uma das partes envolvidas no litígio6.

No Brasil, após a instituição do Estado Democrático de Direi-
to, que acabou por redemocratizar o país, revigorou-se o consti-
tucionalismo e a volta ao Direito (BARROSO, 2008, p. 1-48). Este 
encorpar do constitucionalismo advém, segundo Barroso,

[...] de duas mudanças de paradigma: a) a busca da 
efetividade das normas constitucionais, fundada na 
premissa da força normativa da Constituição; b) o 
desenvolvimento de uma dogmática da interpretação 
constitucional, baseada em novos métodos 
hermenêuticos e na sistematização de princípios 
específi cos de interpretação constitucional. 
(BARROSO, 2008, p. 47).

Sob esse aspecto, constata-se que a jurisdição, hodier-
namente, não mais corresponde àquela em voga no final do 
século XIX, voltada à atuação do juiz no positivismo jurídico 
e no Estado Liberal. Assim, dá-se ênfase à chamada juris-
dição constitucional78, que visa a fortalecer e a efetivar os 
valores contidos na Constituição Federal. Todavia, em que 
pese o novo cenário inserido após 1988, verifica-se uma 
crise no Poder Judiciário Brasileiro.

No modelo atual de jurisdição, como se ressalta, o juiz 
assume papel central, pois lhe cabe “decidir os litígios, uma 
vez que o sistema social não suportaria a perpetuação do 
confl ito” (MORAIS; SPENGLER, 2008, p. 65). A busca da paz 

1     Refutando a instrumentalidade do processo, Leal (2002) entende este, como instituição constitucionalizada, que visa garantir “o exercício, reconhecimento ou negação de 
direitos alegados e sua defi nição pelos provimentos nas esferas Judiciária, Legislativa e Administrativa”. Instituição esta, compreendida por princípios (ampla defesa, isonomia, 
contraditório, devido processo legal, etc..), portanto, considera o autor, deixa o processo de representar apenas uma ferramenta a serviço do juiz, visto que, não basta “positivar 
um modelo de processo assegurado na constitucionalidade por uma jurisdição exercitada por juízes como guardiões de direito fundamentais ou depositários públicos desses 
direitos, porque o que vai designar a existência do status democrático de direito é a auto-abertura irrestrita a que o ordenamento jurídico se permite ao oferecer legalmente a 
todos o exercício da discursividade crítica à fi scalização (correição) processual continuada para a construção, reconstrução, confi rmação, concreção, atuação e aplicação do 
direito vigorante” (LEAL, 2002, p. 170-171).

2     “do direito legislado, também conhecido como sistema do civil law” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2008, p. 26).

3     Todavia, sem vincular-se unicamente ao precedente como fonte do direito, o que é típico do sistema da common law, o qual tem nas decisões judiciais sua fonte primária do 
ordenamento jurídico. Assim, neste sistema, “a atividade de política judiciária desenvolve-se mais intensamente junto aos juízes e tribunais, especialmente quando devem julgar 
casos novos, ainda não apreciados e, portanto, sobre os quais não existam precedentes. A atividade jurisdicional é mais política do que técnica” (MACHADO, 2000, p. 50). 

4     Dallari (2008, p. 1), ao discorrer sobre o tema, aduz ser o Judiciário um poder fora do tempo, pois em sua opinião, “os três poderes que compõem o aparato governamental dos Estados 
contemporâneos, sejam ou não defi nidos como poderes, estão inadequados para a realidade social e política do nosso tempo. Isso pode ser facilmente explicado pelo fato de que eles 
foram concebidos no século dezoito, para realidades diferentes, quando, entre outras coisas, imaginava-se o “Estado Mínimo”, pouco solicitado, mesmo porque, só uma pequena parte das 
populações tinha a garantia de seus direitos e a possibilidade de exigir que eles fossem respeitados. [...] No caso do Brasil, essa inadequação tem fi cado cada vez mais evidente, porque a 
sociedade brasileira vem demonstrando um dinamismo crescente, não acompanhado pela organização política formal e pelos métodos de atuação do setor público”.

5      Sobre a imparcialidade e independência, segue mais adiante, reportando-se às lições de Mauro Cappelletti: “Sustenta com razão Mauro Cappelletti que a característica mais 
nítida do ato jurisdicional é a 'terzietà' do juiz, seu desinteresse pessoal na relação jurídica sobre a qual a sentença irá operar. O juiz é sempre um terceiro no sentido de ser alheio ao 
litígio, de ser imparcial; e o comando da sentença é um imperativo ao qual as partes fi cam sujeitas, é um comando super partes” (DALLARI, 2008, p.23).

6      No cenário atual, verifi ca-se um modelo confl itual de jurisdição, o qual, como refere Morais (2008, p. 65) é “caracterizado pela oposição de interesses entre as partes, 
geralmente identifi cadas com indivíduos isolados, e a atribuição de um ganhador e um perdedor, onde um terceiro, neutro e imparcial, representando o Estado, é chamado 
para dizer a quem pertence o Direito”.
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social há muito é perseguida e poucos operadores jurídicos 
entendem, com clareza, que uma atuação para resolução do 
confl ito pressupõe uma preocupação maior do órgão decisor.

O juiz, como condutor do processo, nem sempre atua de 
modo a sanar o conflito. Ao contrário, muitas vezes, com 
sua decisão, acaba por acirrar ou reeditar situações con-
flitantes, especialmente no que tange a relações continu-
adas. Assim, as consequências de uma decisão devem ser 
consideradas como conditio sine qua non em uma prestação 
jurisdicional. Aliás, Garapon (1999, p. 239) sustenta que “o 
juiz deve levar em conta as próprias fontes de informação 
postas a sua disposição e se interessar, em seguida, pelas 
consequências de sua decisão”.

O processo existe para viabilizar o acesso à justiça9, e dele o 
juiz é o guardião. Nessa posição, este tem o poder-dever de dar 
efetivação à prestação jurisdicional, segundo regras voltadas a 
fazer dele um canal de condução à ordem jurídica justa. Diante 
de um direito explícito de acesso de todos à Justiça, compete ao 
juiz a interpretação dos preceitos constitucionais na sua aplica-
ção em casos concretos, de acordo com o princípio da efetivida-
de, que só se alcança com a observância e aplicação imediata 
dos preceitos consagrados de direitos fundamentais.

Isso acaba por revelar que não há mais como se acatar 
os conceitos tradicionais de jurisdição, uma vez que, atual-
mente, esta deve ser vista como jurisdição constitucional, 
ou seja, “jurisdição de Estado Democrático de Direito”, o 
que implica em uma nova compreensão do fenômeno juris-
dicional, pois, como afirma Streck (2002, p. 361), “[...] no 
Estado Democrático de Direito, há um vínculo indissociável 
entre Constituição e justiça constitucional”.

Todavia, como revela Streck (2002, p. 361), ainda há, de fato, 

[...] um excessivo apego à legislação 
infraconstitucional, que não é devidamente 
confrontada com a Constituição. Na prática, 
parcela expressiva da comunidade jurídica continua 
separando a legalidade da constitucionalidade, 
como se fosse possível separar a jurisdição ordinária 
da jurisdição constitucional.

 Toda jurisdição, seja ela a do juiz de primeiro grau, seja 
ela a dos Tribunais superiores, está, irremediavelmente, com-
prometida com a ideia de jurisdição constitucional. Assim, o 

sistema de justiça só pode dar uma resposta coerente com o 
conteúdo material da Constituição.

O jurista necessita dar-se conta do paradigma demo-
crático inserido com a Constituição de 1988. Se os precon-
ceitos do indivíduo constituem a realidade histórica de seu 
ser (Gadamer), o jurista haverá de suspendê-los sempre 
que interpretar, a fim de não reduzir as possibilidades de 
realização dos direitos e garantias fundamentais.

O juiz, como responsável, das garantias conquistadas, 
é ator preponderante, mas não único, para a efetivação da 
jurisdição. Nesse sentido, Hommerding (2007, p. 178) sus-
tenta que “o juiz tem a responsabilidade (ética/constitu-
cional) de proteger os direitos e garantias fundamentais, 
expressos na Constituição da República”.

A efetividade da justiça constitui preocupação recor-
rente, chegando-se ao ponto – mais tardiamente no Brasil 
– de preocupação com a “administração da justiça”. A so-
ciologia, há muito, discute o tema, o sociólogo Boaventura 
de Sousa Santos, por exemplo, constata que a organização 
da justiça civil e a tramitação processual não podem ser 
reduzidas tão somente à dimensão técnica e socialmente 
neutra, como sustentado por muitos processualistas. Ali-
ás, a sistemática processual não é responsável em si pelas 
ineficiências que afetam a Justiça. 

Nesse aspecto, convém recordar a lição de Sousa (2008, 
p. 218) no Direito Português:

Outro mito que importa desfazer é o de que o Código 
de Processo Civil é responsável pelas inefi ciências 
que afectam a administração da justiça em 
Portugal. A verdade é outra: essas inefi ciências 
têm muito mais a ver com a organização judiciária, 
com as fortes assimetrias regionais quanto à 
litigância, como a forma como se litiga em juízo e 
com a qualidade e gestão dos recursos humanos do 
que com a legislação processual civil. O Código de 
Processo Civil é sempre aplicado no contexto mais 
vasto da administração da justiça, pelo que não é 
possível atribuir-lhe a priori, a responsabilidade 

total pela inefi ciência do sistema.

Entendendo que a administração da justiça passa pela 
análise do fenômeno social, sustenta Santos (2008, p. 168): 
“a contribuição da sociologia constitui em investigar siste-

7      Contrariando o pensamento de Chiovenda, segundo o qual, havia autonomia da ação em relação ao direito subjetivo material, defendendo a ideia de que a jurisdição somente se 
manifesta a partir da exteriorização da vontade do legislador, re-editando o ultrapassado entendimento de que o processo (jurisdição) possuía caráter meramente declaratório. Nesse 
sentido, consultar Chiovenda (2000).

8      Compreendendo, como ensina Hesse (1991, p. 15), que “a Constituição não confi gura apenas a expressão de um ser, mas também de um dever ser. Graças à pretensão de efi cácia, 
a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e social. Ela não é apenas determinada pela realidade social, mas também determinante em relação a ela. 
Desse modo, a força condicionante da realidade e a normatividade da Constituição podem até ser diferenciadas, mas não defi nitivamente separadas ou confundidas”.

9      Revelando-se (no entender desta pesquisa) como um, entre vários modos de acionar o sistema de justiça.
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maticamente e empiricamente os obstáculos ao acesso efec-
tivo à justiça por parte das classes populares com vista a 
propor as soluções que melhor os pudessem superar”. 

A investigação sociológica da justiça conclui que se veri-
fi cam como obstáculos ao acesso efetivo à justiça a questão 
econômica, a questão social e cultural (SANTOS, 2008, p. 168), 
que acabam por produzir uma dupla ou tripla vitimização das 
classes mais necessitadas, pois, além do confl ito vivenciado, há 
parcelas mais carentes, que, via de regra, são protagonistas de 
ações de menor valor e se deparam com o fato dessas demandas 
serem mais caras, acarretando, portanto, a dupla vitimização, 
que se torna tripla se, aliado a esses elementos, ocorrer a lenti-
dão do julgamento dos processos, confi gurando, então, um custo 
econômico adicional e mais gravoso para os menos favorecidos.

Nesse sentido, Santos (2008, p. 169) considera que:

Estas verifi cações têm levado a sociologia judiciária 
a concluir que as reformas do processo, embora 
importantes para fazer baixar os custos econômicos 
decorrentes da lentidão da justiça, não são de modo 
nenhum uma panacéia. É preciso tomar em conta 
e submeter à análise sistemática outros fatores 
quiçá mais importantes, Por um lado, a organização 
judiciária e a racionalidade ou irracionalidade dos 
critérios de distribuição territorial dos magistrados. 
Por outro, a distribuição dos custos, mas também dos 
benefícios decorrentes da lentidão da justiça. Neste 
domínio, e a título de exemplo, é importante investigar 
em que medida largos estratos da advocacia 
organizam e rentabilizam a sua actividade com base 
na demora dos processos e não apesar dela. 

Dessa forma, apesar de as causas de ineficácia da ju-
risdição residirem em vários aspectos e setores, a preocu-
pação com administração da justiça “colocou os juízes no 
centro do campo analítico” (SANTOS, 2008, p. 173), pois, 
cada vez mais, são (ou deveriam ser) avaliados seus com-
portamentos, suas decisões e respectivas motivações des-
sas, o que acaba por refutar a falaciosa neutralidade da 
função jurisdicional10.

A importância dos sistemas de recrutamento e a neces-
sária capacitação dos magistrados no campo de conheci-
mentos culturais, sociológicos e econômicos, normalmente 
negligenciados, possibilitariam aos juízes conhecer melhor 
a si e a função que exercem, a fim de possibilitar um dis-

tanciamento crítico para melhor exercer suas atividades em 
uma sociedade complexa e dinâmica como a contemporâ-
nea (SANTOS, 2008, p. 174).

Assim, verifica-se que a chamada crise da jurisdição 
está ligada com a crise do próprio Estado, face às fragili-
dades demonstradas pelos três poderes (Legislativo; Exe-
cutivo e Judiciário), que, gradativamente, vêm perdendo 
sua soberania e, no campo judiciário, demonstrando “sua 
incapacidade de dar respostas céleres aos litígios atuais” 
(MORAIS; SPENGLER, 2008, p. 76).

Diante do cenário de crise da jurisdição, fala-se em 
uma jurisconstrução11 , a qual “pressupõe repensar o mo-
delo de jurisdição pela apropriação de experiências di-
versas” (MORAIS; SPENGLER, 2008, p. 65) e que prima 
pela busca do diálogo e do consenso, pois no “modelo de 
jurisdição atual – na maioria das vezes autoritária –, ten-
do o medo como princípio, repele o consenso” (MORAIS; 
SPENGLER, 2008, p. 129). 

Calmon (2007, p. 3) ressalta a necessidade urgente de 
uma transformação na resolução dos confl itos, com a criação 
de um modelo de jurisdição que “represente uma contribui-
ção para o crescimento e mudança social, para vencer a crise 
da justiça e consolidar um sistema de efetivas resoluções 
dos confl itos”, o qual transformará o papel do Estado, que 
passa de um modelo intervencionista para um modelo com-
prometido com a pacifi cação social, incentivando e supervi-
sionando o diálogo.

Sob esse prisma, se vislumbra, nos últimos anos, uma 
reformulação do sistema de justiça brasileiro, que acaba 
inserindo outras institucionalidades e respaldando práti-
cas outras, se em comparação com um modelo apegado ao 
processo enquanto instrumento.

3 A REFORMA SILENCIOSA DA JUSTIÇA 
BRASILEIRA E A MEDIAÇÃO ENQUANTO 
NOVA INSTITUCIONALIDADE DO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Já se observa, em nosso país, a preocupação, por meio 
de uma reformulação da jurisdição, com a implantação de 
modelos outros, como por exemplo, o modelo de justiça co-

10     Santos (2008, p. 173) sustenta que a concepção da administração da justiça como instância política “consistiu em desmentir por completo a idéia convencional da 
administração da justiça como uma função neutra protagonizada por um juiz apostado apenas em fazer justiça acima e eqüidistante dos interesses das partes”. Nesse sentido, 
Hommerding (2007, p. 173) alerta para a necessária quebra do mito da neutralidade do juiz e da “busca da verdade”, considerando que a suposta neutralidade é uma quimera, 
pois “o juiz, inserido na linguagem, sempre exerce atividade criadora, pois é, na compreensão, quando o ser emerge na linguisticidade, que o mundo, em seu acontecer, se abre 
para ele. O juiz nunca repete o passado. Participa, sim, do presente, na historicidade da linguagem. Não há, portanto, como sustentar a inexistência dos preconceitos (que 
existem, mas devem ser suspensos na atividade interpretativa) e o caráter não criativo do juiz, que é um agente político, inserido num processo de compreensão mundana, 
implicado em viver rodeado de possibilidades  dadas pela historicidade”.

11     Termo cunhado originalmente por José Luis Bolzan de Morais. Nesse sentido consultar Morais e Spengler (2008, p. 81- 132).
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munitária, a qual pressupõe a utilização do instituto da me-
diação comunitária, para a resolução pacífi ca dos confl itos. 
Mudanças são necessárias, até porque a constante evolu-
ção da sociedade e os novos confl itos que essas mudanças 
ocasionam impõem a reestruturação das teorias jurídicas, 
visando a implantar instrumentos jurídicos adequados para 
garantir uma tutela jurisdicional efi ciente. 

No que tange ao acesso efetivo à Justiça, Cappelletti 
e Garth (2002, p. 31-73) sustentam a ocorrência de três 
"ondas renovatórias do processo", e, entre elas, afirma a 
existência de soluções judiciais, extrajudiciais e institucio-
nais, com vistas à solução e prevenção de litígios. Assim, 
não há como se negar que o acesso à justiça possui caráter 
fundamental e representa o mais básico dos direitos huma-
nos, em um sistema jurídico moderno.

Para Haarscher (1993, p. 171), a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, de 1948, explicita, em seu artigo 10º, que:

toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que 
a sua causa seja equitativa e publicamente julgada 
por um tribunal independente e imparcial que 
decidirá tanto sobre os seus direitos e obrigações, 
como sobre as razões que fundamentam qualquer 
acusação em matéria penal contra ela dirigida.

Essa preocupação internacional foi amplamente recep-
cionada em nossa Constituição de 1988, em especial, no seu 
preâmbulo e em seu art. 5º, LXXIV, representando um desafi o 
aos juristas, que têm o dever de efetivar tais garantias, que 
se encontram, portanto, vinculadas aos ideais daquela Carta, 
em especial, à pacifi cação social, o que implica e fomenta a 
solução pacífi ca das controvérsias.

Aliás, em uma sociedade multicultural, como a brasileira, 
buscar a solução pacífi ca dos confl itos concretos, bem como 
a prevenção da má administração desses confl itos, incenti-
vando a cultura do diálogo e da não-violência12, constitui-se 
premissa necessária para com concretização do Estado De-
mocrático de Direito.

Nesse sentido, o Poder Judiciário Brasileiro está pro-
movendo uma reforma no seu sistema judiciário, a qual 
culminou com a criação de uma secretaria própria junto 

ao Ministério da Justiça13 e implica, entre outras ações, na 
capacitação jurídica de líderes comunitários, preparando-
-os como mediadores14 na solução de conflitos. Segundo 
Santos (2008, p. 52):

A experiência de justiça comunitária no Brasil está 
relacionada com o impulso dos tribunais de justiça 
estaduais em capacitar os membros das localidades 
mais pobres a prestar orientação jurídica e dar solução 
a problemas que não poderiam ser solucionados 
devidamente no judiciário ou por não se adequarem 
às exigências formais/probatórias do juízo ou porque 
na justiça ofi cial não obteriam uma pronta resposta.

Tal ação nos remete a levantar a hipótese da criação de 
uma jurisdição comunitária no Brasil, mas, afinal, em que 
se constitui esse paradigma que emerge em nosso país?

O Ministério da Justiça Brasileiro, com a reforma preten-
dida, está promovendo ações, tais como: Prêmio Innovare15; 
Projeto Pacifi car16 e o Projeto Justiça Comunitária17, entre 
outros, visando o fomento e o incentivo de práticas não-
-adversariais de resolução de conflitos, destacando-se, 
entre estas, a mediação. 

A mediação pressupõe a facilitação do diálogo entre 
partes envolvidas em um conflito, com auxílio da figura do 
mediador18, e que pode ou não estar vinculada ao sistema 
judicial tradicional. possibilita a esses partícipes o melhor 
entendimento sobre seus direitos, de maneira que possam 
elaborar e alcançar, por si, a resolução de seus próprios 
conflitos19.

Parte da doutrina considera a mediação incluída em 
Meios Alternativos de Solução de Conflitos (MASC’s) ou em 
Resolução Alternativa de Conflitos (RAC’s)20, todavia, como 
referido em outro momento21, prefere-se afastar o conceito 
alternativo desse importante instituto, pois, ao empregar-
-se a palavra alternativa, hierarquizar-se-ia e rebaixar-se-
-ia a mediação, se comparada ao modelo tradicional de 
resolução de conflitos, representado pelo processo judicial.

Dessa forma, entendemos que a mediação não pode ser 
considerada alternativa ao processo judicial, até porque, 
como referimos, pode ser empregada de forma incidental 

12      Como afi rma Muller (1995, p. 145) “a refl exão fi losófi ca não nos autoriza a afi rmar que a não-violência é a resposta que oferece em todas as circunstâncias os meios técnicos 
para fazer face às realidades políticas, mas leva-nos a afi rmar que ela é a pergunta que, face às realidades, nos permite em todas as circunstâncias procurar a melhor resposta”.

13  “A Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça foi criada com o objetivo de promover, coordenar, sistematizar e angariar propostas referentes à reforma 
do Judiciário. [...] Esta articulação acontece em relação a propostas de modernização da gestão do Judiciário e em relação à reforma constitucional e outras alterações 
legislativas em tramitação no Congresso Nacional”. Maiores detalhes estão disponíveis em: <http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ123F2D72ITEMID6DD8023789EE4DE69
B639AEAAE6ABC03PTBRIE.htm>. Acesso em: 15 maio 2009.

14      Para Warat (1998, p. 11-12): “A mediação seria um salto qualitativo para superar a condição jurídica da modernidade, baseada no litígio e apoiada em um objetivo idealizado e 
fi ctício como é o de descobrir a verdade, que não é outra coisa que a implementação da cientifi cidade como argumento persuasivo; uma verdade que deve ser descoberta por um juiz 
que pode chegar a pensar a si mesmo como potestade de um semideus na descoberta de uma verdade que é só imaginária. Um juiz que decide a partir do sentido comum teórico dos 
juristas, a partir do imaginário da magistratura, um lugar de decisão que não leva em conta o fato de que o querer das partes pode ser diferente do querer decidido”.
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no próprio processo ou autonomamente a ele, pois consiste 
“espécie do gênero justiça consensual” (MORAIS; SPEN-
GLER, 2008, p. 133)22, que pressupõe, 

um modo de construção e de gestão da vida social 
graças à intermediação de um terceiro neutro, 
independente, sem outro poder que não a autoridade 
que lhes reconhecem as partes que a escolheram ou 
reconheceram livremente. Sua missão fundamental 
é (re) estabelecer a comunicação.

A mediação, não se apresenta como uma novidade, ali-
ás, há muito, é “praticada em todo o mundo na resolução de 
disputas interpessoais, organizacionais, comerciais, legais, 
comunitárias, públicas, étnicas e internacionais” (MOORE, 
1998, p. 27), conhecida na Grécia antiga, Roma e Espanha 
(LEITE, 2008, p. 105-141).

Todavia, no presente trabalho, destaca-se a mediação 
comunitária, ou seja, a mediação realizada com participa-
ção preponderante de membros da própria comunidade, em 
que as partes conflitantes convivem. Como ressalta Sales 
(2007, p. 202),

A mediação comunitária é realizada nos bairros 
de periferia das cidades metropolitanas com o 
fi m de propiciar o diálogo entre as pessoas que 
convivem cotidianamente, solucionando confl itos 
e possibilitando a paz social. Os mediadores 
comunitários são geralmente moradores da 
própria comunidade que são capacitados por meio 
de cursos de mediação de confl itos e trabalham 

voluntariamente ou não (dependendo da instituição 
a qual estão vinculados).

 Esse modelo conta com diversas experiências de suces-
so pelo Brasil, tais como as casas de mediação comunitária 
espalhadas pelo Ceará23 e o projeto de mediação comunitária 
no bairro da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre24, no bairro 
Zácchia, em Passo Fundo25, entre outros, o que aponta que, 
do Sul ao Nordeste, o país está se abrindo para outra forma 
de solucionar os confl itos, que não apenas aquela tradicio-
nal, via do processo judicial, revelando um reconhecimento 
dos próprios cidadãos como atores principais da resolução de 
seus confl itos. Tal situação devolve, às partes, a identidade 
perdida com o processo judicial, uma vez que, neste, pas-
sam a ser conhecidas apenas como autor/réu; demandante/
demandado; reclamante/reclamado, etc.

A mediação comunitária, agora revigorada e amparada 
pelo Poder Judiciário, já foi detectada na década de 70, em 
estudo nas favelas do Rio de Janeiro. Sobre essa experiência, 
o sociólogo português Santos (2008, p. 175) ressalta que

foi possível detectar e analisar a existência no 
interior destes bairros urbanos de um direito 
informal não ofi cial, não profi ssionalizado, centrado 
na Associação de moradores que funcionava como 
instância de resolução de litígios entre vizinhos, 
sobretudo nos domínios da habitação e da 
propriedade da terra. 

Apesar da importância desse instituto, deve haver o cuida-

15     “O Prêmio Innovare: o Judiciário do Século XXI foi idealizado com o objetivo de identifi car e difundir práticas pioneiras e bem sucedidas de gestão do Poder Judiciário brasileiro 
que contribuam para a modernização, melhoria da qualidade e da efi ciência dos serviços da Justiça” . Disponível em: < http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJA5672F84ITEMIDE
AA5F081DD274F6AB9396E051A77721FPTBRIE.htm  > Acesso em 12.set.2009.

16     “O Projeto Pacifi car foi pensado a partir da necessidade de difundir práticas de resolução não violenta de confl itos, que objetivem a pacifi cação social, como alternativa à 
jurisdicionalização e à postura judicatória, bem como, a partir da necessidade da promoção de uma nova cultura nas Faculdades de Direito, [...]” Disponível em: < http://www.
mj.gov.br/data/Pages/MJDA9EC2A8ITEMID6E99517B14514451AB562CBFBB12F702PTBRIE.htm > Acesso em 12.set.2009.

17     “A Secretaria de Reforma do Judiciário (SRJ) defi niu como prioridade para a atual gestão o tema “democratização do acesso à Justiça”. [...] Pretende-se assim, fortalecer 
a cidadania e consolidar a mediação comunitária como um instrumento de resolução alternativa de confl itos. A Mediação Comunitária é uma das mais importantes ferramentas 
para a promoção do empoderamento e da emancipação social. Dessa forma, a SRJ apóia projetos, por meio de convênios com as Defensorias Públicas, Governos Estaduais, 
Municipais, Ministérios Públicos, Tribunais de Justiça e Sociedade Civil que possuam como foco e objetivo o desenvolvimento de formas negociadas de resolução de confl itos e dos 
direitos do cidadão.” Disponível em: <http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJDA9EC2A8ITEMIDF85A266875414D7D8FBF08649EFC9BA7PTBRIE.htm> Acesso em 12.set.2009.

18     O qual, “via de regra, tem um poder de tomada de decisão limitado ou não-ofi cial; ele não pode unilateralmente mandar ou obrigar as partes a resolverem suas diferenças 
e impor a decisão” (MOORE, 1998, p. 30). Tampouco “é um mero assistente passivo, mas sim, um modelador de idéias, que mostrará o sentido da realidade necessário para 
atingir acordos convenientes” (CALMON, 2007, p. 121).

19     Nesse sentido consultar Vezzulla (2006, p. 69-70).

20     Entre os doutrinadores consultados, destacamos: Martins (2006); Tartuce (2008).

21    Sobre tal posição consultar: Meleu (2009, p. 57-74).

22     Pois comungamos do entendimento de Morais e Spengler (2008, p. 133). Aliás, tais doutrinadores consideram ainda, que a mediação “poderia ser defi nida como a forma 
ecológica de resolução dos confl itos sociais e jurídicos na qual o instituto de satisfação do desejo substitui a aplicação coercitiva e terceirizada de uma sanção legal”.

23    Maiores detalhes consultar: Sales (2007, p. 202).

24     A íntegra do projeto pode ser consultada na obra de Morais e Spengler (2008, p. 253-256).
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do, especialmente por parte do jurista, para evitar um clima de 
pan-mediação, ou seja, é necessário cuidado para não torná-
-lo a tábua de salvação, no mar da crise do judiciário, uma 
panaceia para a resolução de confl itos, uma vez que não se 
coaduna com todas as situações confl ituosas da sociedade. 
Nesse sentido, importa destacar, como lembra Tartuce (2008, 
p. 264-265), que “estão excluídos do espectro da mediação 
confl itos relativos a direitos absolutamente indisponíveis, em 
relação aos quais nem mesmo a lei permite transação”.

 Dessa forma, verifi ca-se a importância do processo 
para o acesso à justiça, todavia, merecendo uma (re) leitura 
de fonte de direito e, portanto, afeito às reformas e às ações 
do Ministério da Justiça antes mencionadas. Tal (re) leitura, 
identifi ca que, de forma incidental, estão sendo introduzidas, 
muito em função da reforma silenciosa de que se relatou an-
teriormente, práticas não-adversáriais de resolução de con-
fl itos, com destaque a conciliação e a mediação.

Sobre a utilização incidental da mediação no processo, há de 
se ressaltar que o Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, 
em sua seção V, abre um capítulo para tratar dos conciliadores e 
dos mediadores judiciais, prescrevendo diretrizes para utilização 
incidental destas técnicas, nos artigos 134 a 144.

 Convém ressaltar que, em obediência à voluntariedade, 
princípio que deve ser respeitado na mediação, “por certo 
que serão inúmeras as situações em que a instauração de 
processo será o único caminho para a solução de controvér-
sias” (BALERA, 2007, p. 43-48), todavia, as experiências 
existentes demonstram o quão salutar corresponde esse 
instituto que, agora, está prestes a ser recepcionado no 
novo código de processo civil.

Os modelos existentes no país, que merecem um olhar 
mais apurado, certamente embasou tal proposta, até por-
que “a jurisdição, como nós conhecemos hoje, é um mero 
momento histórico, sendo recomendável que se observe que 
esse mesmo fenômeno evolutivo pode estar produzindo, nos 
dias atuais, uma nova ordem de realização da justiça”, que 
deve ser explorado, pois é “indicador de um futuro ines-
perado”, que o mundo da vida nos traz, uma vez que “a 
política altera-se constantemente e com ela alteram-se a 
economia, a jurisdição e outras áreas da sociedade organi-
zada” (CALMON, 2007, p. 38).

Enfim, deve-se estar atento às mudanças que impli-
quem na consolidação da cidadania e efetivação dos di-
reitos humanos, pois, como afirma Warat (2004, p. 110), 
os termos cidadão e direitos humanos tornam-se, cada dia 
mais, sinônimos, podendo, no futuro, designarem a mesma 

coisa, ou nada. Assevera Warat que “o futuro (condições e 
prospectivas semiológicas filosófico-existenciais) da cida-
dania e dos Direitos Humanos é a mediação como cultura e 
como práticas para sua realização na experiência cotidiana 
das pessoas” (WARAT, 2004, p. 110).

Para tanto, necessita-se de uma justiça cidadã, com 
um juiz-cidadão, “que substitui o tipo e os conceitos pela 
forma de ver”, considerando sua intervenção (interpreta-
ção) nos conflitos como “gestão de potências” (WARAT, 
2004, p. 166). Os magistrados e os juristas, em geral, aos 
poucos, reconhecem que “a cultura da mediação tem como 
uma de suas principais finalidades ajudar a que se possa 
aprender como repensar o pensamento” (WARAT, 2004, p. 
164), pois urge uma humanização da justiça.

Essa humanização é descrita, pela Ministra Nancy Andri-
ghi, como uma justiça doce, que propicia o diálogo e toma o 
lugar de uma sentença “que corta a carne viva”.26  Portanto, 
assenta-se na aderência, por parte desta e de seus operado-
res, da efetivação de direitos fundamentais. Mas, ao contrário 
do que muitos pensam, o processo não está afastado dessa 
preocupação, desde que concebido como fonte de resolução de 
confl itos, que impulsiona os programas de um Estado gestor 
forte (DAMASKA, 2000, p. 248), que busque efetivar uma de-
mocracia participativa em nosso ordenamento.

Assim, o ordenamento jurídico não pode ser compreen-
dido somente como um conjunto de normas, até porque “é 
uma entidade que por um lado se move conforme as nor-
mas, mas, sobretudo, por outro, ele mesmo as move [...]. 
Deste modo, elas representam mais o objeto e o meio da 
atividade do ordenamento, do que um elemento de sua es-
trutura” (ROMANO, 2008, p. 69).

Nessa concepção, a inserção de institutos27, como o da 
mediação, em nosso ordenamento, denuncia aversão à ob-
jetivação deste e consequente esgotamento, até porque, “a 
chamada “objetividade” do ordenamento jurídico não pode 
ser reduzida e limitada às normas jurídicas” (ROMANO, 
2008, p. 74), uma vez que estas “são ou podem ser uma 
parte do ordenamento jurídico, mas estão bem longe de 
esgotá-lo” (ROMANO, 2008, p. 74).

Alguns estudos apontam no sentido de considerar a me-
diação “como um dos principais modos de regulação dos 
conflitos sociais, como um dos elementos essenciais que 
participam na constituição do elo social” (MULLER, 1995, 
p. 174), vislumbrando as exigências e os objetivos da de-
mocracia, “a questão da mediação é verdadeiramente polí-
tica e importante” (MULLER, 1995, p. 174), todavia, “para 

25      Íntegra e detalhes do projeto estão disponíveis em <http://www.justicacomunitariapf.blogspot.com/>  Acesso em: 12.abr.2011.

26      Nesse sentido, consultar prefácio de Sales (2007).
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que a mediação possa preencher toda a sua função social, 
importa que a autoridade pública participe diretamente 
no desenvolvimento da sua institucionalização” (MULLER, 
1995, p. 174), pois é de interesse público, o que revela que 
a participação do ente público se faz necessária, ou finan-
ciando ações que incentivem a mediação ou não objetando 
estas, em prol de métodos repressivos que, comumente, o 
Estado utiliza. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
O presente estudo buscou estimular a reflexão e incitar 

o debate acerca da transformação evidenciada na juris-
dição brasileira, voltando os olhos a um novo paradigma 
emergente, a jurisdição afeita à mediação. Nesse contexto, 
procura-se identificar a crise da prestação jurisdicional e 
a necessidade de se pensar em uma construção de um mo-
delo de jurisdição voltado à cidadania e à efetivação dos 
direitos humanos.

O pensamento jurídico pós Constituição, de 1988, deve 
estar voltado à concretização dos direitos humanos e, para 
tanto, urge a humanização do Direito e da Justiça, com dis-
tanciamento de uma concepção normativista dos métodos de 
resolução de confl itos, em especial no que tange a confl itos 
envolvendo relações continuadas (família, vizinhança).

Nesse sentido, identifi cam-se as reformas, inseridas, 
nos últimos anos, no Brasil, pelo Ministério da Justiça, que 
acabaram por criar uma Secretaria da Reforma do Judiciário, 
tendo como uma de suas ações basilares a capacitação de 
agentes comunitários para meios de resolução pacífi ca de 
confl itos. Entre esses, incentiva-se a mediação, mas, para 
que essa possa completar toda sua função social, é funda-
mental que as autoridades públicas participem, efetivamen-
te, da sua construção e implementação. Apresenta-se urgen-
te, no sistema judiciário do país, uma revolução democrática 
da justiça, para atender às expectativas dos cidadãos e con-
tribuir para a construção de uma cultura jurídica que leve as 
pessoas a se sentirem mais próximas da justiça. 

Se a jurisdição, como conhecida hoje, é um mero momento 
histórico, deve-se desenvolvê-la de modo a outorgar cidadania 
aos jurisdicionados. Para tanto, necessita-se estar atento às 
mudanças que impliquem na consolidação dessa cidadania e 
efetivação dos direitos humanos, pois os termos cidadão e di-

reitos humanos tornam-se, cada vez mais, unívocos.
Dessa forma, um olhar para o futuro da cidadania e dos 

direitos humanos passa por um novo horizonte de jurisdi-
ção, com a construção de um modelo mais humano e que 
melhor atenda às necessidades de uma comunidade mul-
ticultural, como a brasileira e, nesse sentido, a mediação, 
como cultura e como prática para sua realização na expe-
riência cotidiana das pessoas, surge como um novo modelo 
de jurisdição em construção em nosso país, voltado a uma 
participação cidadã.

Na mediação comunitária, encontra-se uma participação 
democrática dos cidadãos, uma vez que, nesse modelo, esti-
mula-se sua participação ativa, propiciando a inclusão social 
através de um efetivo acesso à justiça, além de desenvolver, 
nos jurisdicionados, uma cultura de paz, superando o modelo 
de jurisdição que tem o medo como princípio e repele o con-
senso. Por isso, a mediação, principalmente aquela voltada à 
comunidade, pressupõe a humanização das relações sociais 
e uma jurisdição com essa preocupação, voltada à constru-
ção de um novo paradigma de justiça.

Para uma reforma jurisdicional vinculada à efetivação 
de direitos fundamentais, com consequente concretização 
dos direitos humanos – os quais foram reconhecidos nas 
últimas décadas, mas ainda apresentam um déficit de 
concretização -, faz-se necessário um olhar voltado ao 
outro. A preocupação com a outridade28 introduz um novo 
conceito de justiça, o qual pressupõe a busca por uma 
micro-justiça do cotidiano e respeita as possibilidades 
reais e cotidianas de uma vida digna.

Um modelo de jurisdição, voltado para a prevenção e 
correta administração de conflitos habituais, tem por es-
copo o incentivo ao diálogo e a promoção da não-violência, 
características estas próprias da medição – eis que surge 
uma justiça cidadã e, portanto, mais humanizada. 

Assim, a mediação de confl itos desafi a o sistema de jus-
tiça tradicional do ordenamento jurídico brasileiro e surge 
como uma nova institucionalidade, que efetiva o acesso à 
justiça, uma vez que “o caráter de instituição [...] deve ser 
encontrado na comunidade dos Estados” (ROMANO, 2008, 
p. 99) e, nesse contexto, as experiências mundiais, e brasi-
leiras, desde passárgada29, demonstram que a comunidade 
está engajada em promover práticas diversas das implemen-
tadas pela jurisdição tradicional, sem, contudo, afastá-la.

27     Neste ensaio o conceito de instituição utilizado remete aquele descrito por Santi Romano, o qual considera esta como “direito objetivo justamente por ser uma entidade, um 
corpo social que possui, no mundo jurídico, uma existência efetiva, concreta, objetiva. Ela implica em relações, mas não se esgota nelas, ou melhor, é pré-ordenada em relação 
às mesmas, no sentido de que ela consiste em organização ou estrutura que é necessária para as relações[...]” (ROMANO, 2008, p. 106).

28     “A outridade defi ne a natureza da relação ética que une cada homem com seu semelhante.” (WARAT, 2004, p. 140).

29    Experiência relatada por Santos (2008, p. 175).
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Resumo
Este trabalho estuda a competência prevista no Ordenamento Jurídico pátrio para o exercício da fi scalização pelos Estados, Distrito Federal 
e Municípios sobre as receitas oriundas da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fi ns de geração de energia 
elétrica e de outros recursos minerais em seus territórios. Aborda os aspectos jurídicos trazidos pela Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI 4606) sobre a Lei do Estado da Bahia e do Decreto que a regulamenta, que versam sobre o controle, a fi scalização e a arrecadação 
dos Royalties devidos àquele Estado. Sobrepuja princípios, dispositivos constitucionais e infraconstitucionais como fundamento ao exercício 
da fi scalização dos Royalties pelos Entes Federativos. Imprime ligeira análise sobre a receita pública e enquadra os Royalties como receita 
patrimonial-originária. Conclui pelo total acolhimento da competência dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios em editarem Leis para 
a fi scalização e gestão dos Royalties, tendo em vista a natureza jurídica desta receita. 

Palavras-chave: Royalties. Participações e Compensações Financeiras. Competências Constitucionais. Receitas Originárias.

ROYALTIES: COMPETENCIA DE LOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS DE 
MONITOR DE ESTAS RECETAS

Abstract
Estudia la competencia prevista en el Sistema Jurídico Patrio para el ejercicio de la fi scalización por los Estados, Distrito Federal y Municipios 
en respecto de los ingresos provenientes de la exploración del petróleo o gas natural, los recursos hídricos para fi nes de generación de 
energía eléctrica y otros recursos minerales en sus territorios.  Aborda los aspectos legales traídos por la  ADI 4606 acerca de la ley del 
Estado de Bahía y el Decreto que la regula, que discurre sobre el control, fi scalización y recaudación de los Royalties  debidos  a ese Estado. 
Sobrepuja principios, dispositivos constitucionales y infra constitucional como fundamento al ejercicio de la fi scalización plena por los Entes 
Federativos sobre las participaciones y compensación fi nanciera que les son debidas. Imprime análisis rápido acerca de la hacienda pública 
y encuadra las participaciones y compensación fi nanciera – Royalties – en la hacienda patrimonial-originaria. Concluye para el abrigo total 
de la competencia de los Estados, del Distrito Federal y Municipio en editaren Leyes para la fi scalización  y gestión de los Royalties, debido 
a la naturaleza legal de esta hacienda.  

Palabras clave: Royalties. Participaciones y Compensaciones Financieras. Competencias Constitucionales. Ingresos Originales.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

76

Ano 5, n. 2 - abr./set. 2012

1 INTRODUÇÃO

O tema abordado, neste artigo, trata da competência dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para fi scalizar 
as receitas de Royalties – compensação e participação fi nan-
ceira - oriundas da exploração de petróleo ou gás natural, de 
recursos hídricos para fi ns de geração de energia elétrica e de 
outros recursos minerais em seus territórios, nos termos do 
§1º, do art. 20, da Constituição Federal. 

 Objetiva-se, aqui, debater os principais questionamentos 
aduzidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4606), 
ajuizada pela Presidência da República, por intermédio da Ad-
vocacia Geral da União, em face da Lei 10.850 de 06 de de-
zembro de 2007, e do Decreto que a regulamenta, editados pelo 
Estado da Bahia, os quais o instrumentalizam para o exercício 
da fi scalização sobre os Royalties; encargo atribuído à Secre-
taria da Fazenda daquele Estado, em virtude da ocorrência de 
atividade exploratória de minérios ou de aproveitamento dos 
recursos hídricos para efeito de geração de energia elétrica no 
seu território.

Acoimam os subscreventes da indigitada Ação que os di-
plomas legais editados usurpam a competência da União em 
legislar privativamente sobre águas, minerais e energia, por 
disciplinarem o uso e o aproveitamento dos potenciais de ener-
gia elétrica e dos recursos minerais existentes no território 
nacional, além de versar sobre a propriedade dos bens e do 
regime de exploração.   

As questões jurídicas suscitadas na ADI 4606 sobrepuja-
ram análises do ponto de vista de alguns institutos do Direito 
Constitucional, Tributário e Financeiro, além de impingirem 
breve abordagem ao Direito Administrativo, ante a relação 
inerente que o tema esboça junto à Administração Pública. O 
caráter interdisciplinar que este breve estudo acolheu suscitou 
pesquisas na produção doutrinária consentânea, assim como 
impulsionou vasta consulta na jurisprudência pátria, haja vis-
ta a escassez literária acerca do tema.  

2  ROYALTIES

2.1 CONCEITO

Etimologicamente, a expressão Royalties é de origem an-
glo-saxônica, a qual signifi ca aquilo relativo ao rei ou realeza. 
Em base histórica, compreendia uma compensação, ou, do que 
se podia deduzir, uma contraprestação paga pelo terceiro ao 
“El-Rei” pelo uso ou exploração de bens sob seu domínio. Nes-
se aspecto, os bens objetos desta relação eram de diversas 
naturezas, tais como: recursos minerais, uso da água, de ma-
deira, outros recursos naturais, além de materiais utilizáveis 
para produção agrícola.

Essa palavra já se encontra dicionarizada na língua por-
tuguesa. Em Houaiss - Dicionário da Língua Portuguesa -, o 
termo Royalty é classifi cado como substantivo masculino, 
concebendo plural: Royalties. Nele, Royalty signifi ca: “parte do 
lucro ou comissão paga ao detentor de um direito qualquer” 
(HOUAISS; VILLAR, 2003, p. 462). Já o Aurélio lhe destina o 
seguinte signifi cado: “importância cobrada pelo proprietário 
de uma patente para permitir seu uso ou comercialização” 
(FERREIRA, 2010, p. 676).

Em relação à abordagem conceitual da expressão Royalties 
aqui delineada, iremos nos deter aos aspectos gerais enquanto 
receita pública, pelo que exclui a pretensão de sua completu-
de. Concorre para isso o fato de que o sentido da expressão 
Royalties, objeto deste trabalho, estende-se em sua tradicio-
nal referência, que lhe é imputada no mundo social, político e 
cultural cotidiano. Entretanto, jamais a abduzindo do contexto 
dogmático jurídico, no qual, está inserida essa receita, como 
elemento fundamental nos esclarecimentos aqui trazidos.  

No âmbito das relações jurídicas exclusivamente de direito 
privado, o termo Royalties também é designado para se referir 
a uma compensação devida ao detentor de riqueza econômica 
disponível ao uso por outrem. Naturalmente, advêm de contra-
to fi rmado entre as partes, cujo objeto pode ser de variadas 
naturezas, no qual, o “quantum” devido é fi xado em comum 
acordo pelas partes envolvidas. 

Entretanto, o alcance do conceito de Royalties, a servir a 
este breve estudo, restringe-se a valores devidos pelos agen-
tes econômicos – concessionários – pela atividade explorató-
ria e de aproveitamento de bens e recursos naturais públicos, 
nos termos da legislação que o regulamenta. 

Não obstante as vicissitudes historicamente havidas quan-
to à concepção de sua natureza, os Royalties foram, e ainda 
são, concebidos, na legislação nacional, como compensação fi -
nanceira ou como participação em resultado. Conquanto essas 
e outras designações são utilizadas para se referirem ao pa-
gamento devido por terceiros, na condição de concessionários, 
à entidade pública benefi ciária, em virtude do aproveitamento 
econômico de recursos naturais públicos.

2.2 PREVISÃO ATUAL NO DIREITO 
BRASILEIRO

A legislação nacional vigente, que versa sobre Royalties, 
é amparada por dispositivo consignado na Lei Fundamental. 
Este status foi alçando na Carta Política de 1988. Nas Ordens 
Constitucionais anteriores, essa matéria era reservada apenas 
à legislação infraconstitucional.    

O direito à percepção dos Royalties está previsto na Cons-
tituição Federal. É dessa previsão que decorre a legislação in-
fraconstitucional, que regulamenta sua cobrança e ampara as 
entidades benefi ciárias para o exercício da cobrança da com-
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1  “Em 1988, quando se discutiu a questão do ICMS, o que tínhamos? Houve uma grande discussão na Constituinte sobre se o ICMS tinha que ser na origem ou no 
destino. A decisão foi que o ICMS tinha que ser na origem, ou seja, os Estados do Sul continuavam gratuitamente tributado as poupanças consumidas nos Estados do 
Norte e do Nordeste.Aí surgiu um problema envolvendo dois grandes assuntos: energia elétrica – recursos hídricos – e petróleo. Ocorreu o seguinte: os Estados onde 
fi casse sediada a produção de petróleo e a produção de energia elétrica acabaria recebendo ICMS incidente sobre o petróleo e a energia elétrica. O que se fez? Participei 
disso diretamente, lembro-me que era, na época, o Senador Richard quem defendia os interesses do Estado do Paraná e o Senador Almir Gabriel quem defendia os 
interesses do Estado do Pará, além do Rio de Janeiro e Sergipe, em relação às plataformas de petróleo.Então, qual foi o entendimento político naquela época que deu 
origem a dois dispositivos na Constituição? Daí por que preciso ler o § 1º do art. 20, em combinação com o inciso X do art. 155, ambos da Constituição.O que se fez? 
Estabeleceu-se que o ICMS não incidiria sobre operações que se destinassem a outros Estados – petróleo, inclusive lubrifi cantes, combustíveis líquidos, gasosos e 
derivados e energia elétrica -, ou seja, tirou-se da origem a incidência do ICMS.Vejam bem, toda a produção de petróleo realizada no Estado do Rio de Janeiro, ou toda a 
produção de energia elétrica, no Paraná e no Pará, eram decorrentes de investimento da União, porque o monopólio era da União. Toda a arrecadação do País contribuiu 
para aquela produção. Assim, decidiu-se da seguinte forma: tira-se o ICMS da origem e se dá aos Estados uma compensação fi nanceira pela perda dessa receita. Aí, 
criou-se o § 1º do art. 20, dizendo:‘Art. 20.§ 1º. É assegurado, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração 
direta da União,’ - já se falava na possibilidade de criação das agências que poderiam ser fi nanciadas em face da autonomia fi nanceira – ‘participação no resultado da 
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fi ns de geração de energia elétrica’ – leia-se ITAIPU, que estava na base da discussão no Paraná – ‘e 
de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva,’ - que eram as plataformas de petróleo de 
Sergipe – ‘ou compensação fi nanceira para essa exploração’.Então, Ministra Ellen, estou tentando recompor a questão histórica, com isto, estou entendendo que não é 
uma receita da União que liberalmente está dando, por convênio, ao Estado; é uma receita originária dos Estados, face à compensação fi nanceira da exploração em seu 
território de um bem, de um produto sobre o qual não incide o ICMS. Essa a origem do problema.” MS 24.312/DF.STF.Disponívelem:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=86118. Acesso em: 12 de out. 2011;

2  Lei 7.990/89: Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação fi nanceira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para 
fi ns de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva [...]. Lei 8.001/90: 
Defi ne os percentuais da distribuição da compensação fi nanceira de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989 [...] Lei 9.478/97: Dispõe sobre a política energética 
nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências.

pensação e a participação fi nanceira pela lavra mineral e pelo 
uso de recurso hídrico para fi ns de geração de energia elétrica, 
realizados em seus respectivos territórios. Vejamos:

Art. 20. São bens da União:
[...]
§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos 
da administração direta da União, participação no 
resultado da exploração de petróleo ou gás natural, 
de recursos hídricos para fi ns de geração de energia 
elétrica e de outros recursos minerais no respectivo 
território, plataforma continental, mar territorial 
ou zona econômica exclusiva, ou compensação 
fi nanceira por essa exploração.

A elevação dos Royalties ao ápice do Ordenamento Jurídico 
Nacional deu-se por uma composição política, na constituinte 
de 1988, oriunda de discussão empreendida acerca da estru-
tura do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação 
de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e co-
municação (ICMS). 

O constituinte, ao fazer a opção por um sistema misto de 
distribuição da carga tributária decorrente da incidência do 
ICMS nas operações interestaduais, o qual prevê a partição 
entre os Estados de origem e os Estados destinatários, esbra-
seou a insurgente discussão sobre as operações que envolviam 
petróleo e energia, dada a relevância destes produtos na ma-
triz energética nacional e, naturalmente, a notória dependên-
cia que assentam no processo de desenvolvimento nacional. 

Faz-se oportuno lembrar o voto1 exarado pelo Ministro Nel-
son Jobim, ocasião em que, valendo-se da experiência de cons-

tituinte no julgamento do Mandado de Segurança nº. 24.312-1/
Distrito Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal, dis-
correu sobre a plataforma de negociação em que se chegou à 
imunização do ICMS sobre as operações interestaduais com 
energia elétrica, petróleo e seus derivados, e da contrapartida 
compensatória traduzida pelos Royalties.

Abstraindo-se da motivação política fomentadora do dispo-
sitivo constitucional em comento, como viés de compensação à 
perda de ICMS a ser experimentada pelos Estados produtores, 
percebeu-se que o constituinte cuidou em garantir uma com-
pensação ou participação fi nanceira, em virtude da exploração 
dos bens da União eleitos ao aproveitamento econômico em 
seus territórios, quais sejam: petróleo e gás natural, recursos 
hídricos para fi ns de geração de energia elétrica e outros re-
cursos minerais. 

Observa-se, entretanto, no próprio dispositivo constitu-
cional, que a matéria deverá ser regulamentada nos “termos 
da lei”.  Dessa previsão, foram editadas as Leis Federais2  
7.990/89, a 8.001/90 e a 9.478/97. Esta última, denominada 
de Lei do Petróleo.     

Já a terminologia “compensação fi nanceira”, prevista no 
dispositivo constitucional, impõe-se por constituir pagamento 
dos concessionários aos Estados, Distrito Federal, Municípios 
e aos órgãos da administração direta da União pela lavra e 
utilização econômica dos recursos hídricos e minerais no seu 
respectivo território. 

Outro importante aspecto do §1º, do art. 20 da Constituição 
Federal, o qual merece comentários, é a natureza diferenciada 
existente entre “participação sobre o resultado” e “compensa-
ção fi nanceira”.
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3  Lei 7.990/89. Art. 6º A compensação fi nanceira pela exploração de recursos minerais, para fi ns de aproveitamento econômico, será de até 3% (três por cento) sobre o valor do 
faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, obtido após a última etapa do processo de benefi ciamento adotado e antes de sua transformação industrial. (grifo nosso).

4 Lei 9.478/97. Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre as seguintes participações governamentais, previstas no edital de licitação: I - bônus de assinatura;II - 
royalties;III - participação especial; IV - pagamento pela ocupação ou retenção de área.

A Lei Federal 7.990/89, em seu art. 6º3, ao regulamentar o 
disposto no §1º do art. 20 da Constituição Federal, quando do 
estabelecimento de percentuais a serem aplicados sobre a re-
ceita líquida decorrente do faturamento da venda do resultado 
da lavra, imputa-lhe natureza de participação fi nanceira, e não 
de compensação. 

Em seu voto, consignado no Recurso Extraordinário 
228.800-5/DF, o Ministro Sepúlveda Pertence (Relator) alude 
à matéria com a propriedade que lhe é peculiar:

Na verdade – na alternativa que lhe confi ara a Lei 
fundamental o que a Lei 7.990 – 1989 instituiu, ao 
estabelecer no art. 6º que “a compensação fi nanceira 
pela exploração de recursos minerais, para fi ns de 
aproveitamento econômico, será de 3% sobre o 
valor do faturamento líquido resultante da venda do 
produto mineral” não foi verdadeira compensação 
fi nanceira: foi sim, genuína “participação sobre o 
resultado da exploração”, entendido o resultado 
não como o lucro do operador, mas como aquilo que 
resulta da exploração, interpretação que revela o 
paralelo existente entre a norma do art. 20, §1º, e do 
art. 176, §2º, da Constituição. 

 
E segue:

Ora, tendo a obrigação prevista no art. 6º da Lei 
7.990-89 a natureza de participação no resultado da 
exploração, nada mais coerente do que consistir o 
seu montante numa fração do faturamento.
Nada importa que – tendo-a instituído como 
verdadeira “participação nos resultados” da 
exploração mineral, a lei lhe haja emprestado a 
denominação de “compensação fi nanceira” pela 
mesma exploração – outro termo da alternativa 
exposta pelo art. 20, §1º, da Constituição [...]

É pujante acatar o generoso alcance que o constituinte 
imputou aos institutos da compensação e da participação, 
consignados no §1º, do art. 20 da Constituição Federal. Muito 
embora o texto constitucional designe como fi nanceira apenas 
a compensação, não se pode conceber à participação outro 
entendimento, senão o de possuir, também, natureza fi nancei-
ra, pois a legislação infraconstitucional vigente, ao tratar da 
matéria, regulamenta-a de forma que o valor a ser pago é, 
também, de expressão monetária.            

Nesta esteira, convém ressaltar o dizer de Manoel Gonçal-
ves Ferreira Filho sobre o tema: 

Participação ou Compensação. O direito constitucional 
anterior não se preocupava com a questão. A 
norma distingue entre participação e compensação. 
Esta ultima pressupõe um prejuízo decorrente 
da exploração. Já a participação constitui uma 
associação nos benefícios. Compreende-se que o ente 
federativo que no seu território sofra a exploração, seja 
por ela compensado ou, até, nela tenha participação. 
Menos aceitável é que faça jus a participação quando 
a exploração se der na plataforma continental, mar 
territorial ou zona econômica exclusiva, que não lhe 
integra o território. Quanto à compensação, esta 
seria ainda admissível, sob a condição de prejuízo 
(FERREIRA FILHO, 1990, p. 154).

Nesse apanhado, um tanto mais aguçado, o eminente dou-
trinador arremata a questão, diferenciando a participação da 
compensação, por entender que aquela enseja mais do que 
uma contraprestação ao prejuízo; sinaliza que a participação 
se traduz em benefícios. 

Amparando-se em mesma base de fundamentos, poder-se-
-ia, também, projetar essa asserção para acolher o disposto 
na Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo), especifi camente, em seu art. 
454, o qual institui as chamadas Participações Governamen-
tais sobre a exploração de petróleo e gás natural sem qualquer 
prejuízo na essência dos conceitos até então já consignados. 

Entretanto, não nos é autorizado prescindir do devido cui-
dado que devemos nos cercar quando da identifi cação da na-
tureza jurídica de cada Participação Governamental instituída 
pelo legislador ordinário. Por outro lado, cabe-nos resguardar 
o foco proposto neste estudo, limitando-se às consignadas no 
inc. II e III do art. 45 da Lei 9.478/97, que tratam dos Royalties 
e da Participação Especial, respectivamente, por serem parti-
cipações sobre as quais os Estados, Distrito Federal e Municí-
pios possuem percentuais. 

Os Royalties e a Participação Especial, embora tenham 
núcleos de incidência diferenciados, na verdade, possuem a 
mesma natureza, qual seja, de compensação e participação 
fi nanceira. Os Royalties, conforme previstos na Lei do Petróleo, 
possuem alíquota de 10%, sendo os primeiros 5% calculados 
sob a égide da Lei 7.990/89, e o restante, na forma como está 
especifi cado na Lei do Petróleo.

Já a Participação Especial retrata a obrigatoriedade de pa-
gamento para os casos de grande volume de produção ou gran-
de rentabilidade; é, por natureza, uma compensação fi nanceira 
de caráter extraordinário. A Lei do Petróleo foi regulamentada 
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5 Decreto 2.705/98: Defi ne critérios para cálculo e cobrança das participações governamentais de que trata a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, aplicáveis às atividades de 
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, e dá outras providências

6  Lei 2.004/53. Art. 27. Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias fi cam obrigadas a pagar a compensação fi nanceira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se fi xar a lavra do petróleo ou se localizarem 
instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, obedecidos os 
seguintes critérios:

7  Art. 1º. O artigo 27 e seus parágrafos da Lei nº 2.004, de 03 de outubro de 1953, alterada pela Lei nº 3.257, de 02 de setembro de 1957, passam a vigorar com a seguinte 
redação: "Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias fi cam obrigadas a pagar indenização correspondente a 4% (quatro por cento) aos Estados ou Territórios e 1% (um por 
cento) aos Municípios, sobre o valor do óleo, do xisto betuminoso e do gás extraídos de suas respectivas áreas, onde se fi zer a lavra do petróleo.

8  Lei 10.406/02. Código Civil Brasileiro. Art. 944 A indenização mede-se pela extensão do dano.

9  Lei 7.990/89. Art. 8º O pagamento das compensações fi nanceiras previstas nesta Lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do 
gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil 
do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que 
venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal. (grifo nosso)

pelo Decreto 2.705/985, pelo que, assim, defi niu a Participação 
Governamental em comento: “[...] constitui compensação fi nan-
ceira extraordinária devida pelos concessionários de exploração 
e produção de petróleo ou gás natural, nos casos de grande vo-
lume de produção ou de grande rentabilidade [...]”. De efeito, a 
Participação Especial incidente sobre a lavra do petróleo e gás 
natural sub-roga-se ao conceito genérico de Royalties aqui apre-
sentado, pelo qual sempre será mencionada.

Resta-nos abordar a concretude do caráter indenizatório 
que a própria legislação chegou a empregar aos Royalties. A 
Lei 2.004/536 previa, no seu art. 27, que a Petrobrás e suas 
subsidiárias fi cavam obrigadas a pagar aos Estados e Terri-
tórios, onde ocorresse a lavra de petróleo e gás, o percentual 
de 5% sobre o valor do produto da extração, a título de inde-
nização. Nesta esteira, o art. 1º da Lei 7.454/857 revogou o 
art. 27 da Lei 2.004/53 e manteve, em sua redação, o caráter 
indenizatório.

Revela-se imperioso frisar a razoabilidade aplicada pelo 
constituinte, quando da redação dada ao tema dos Royalties 
na Constituição de 1988. Acreditamos que o texto redigido teve 
como escopo não repetir a incorreção que a legislação anterior 
persistia em manter. Assim, não cremos ter os Royalties cará-
ter indenizatório. 

Embora convictos que a compensação fi nanceira e a par-
ticipação sobre o resultado do aproveitamento econômico de 
minérios e de recursos hídricos possuam caráter contrapres-
tacional - resguardadas as diferenças já aludidas alhures -, 
não nos parece, repise-se, que estes institutos tratem de in-
denização.  

Trazendo a análise sob a ótica dada pelo Código Civil Bra-
sileiro - Lei 10.406-02, art. 9448  - quando expressamente 
dispõe sobre a matéria, vê-se, de pronto, que os Royalties não 
têm a natureza indenizatória. Ora, se assim o fosse, não have-
ria viabilidade econômica para o aproveitamento dos bens da 
União disponíveis ao aproveitamento econômico, quando exer-
cido na forma indireta por terceiro concessionário, admitindo 

que este teria que recompor aquela pela apropriação do pro-
duto da exploração. De efeito, destoaria, inclusive, do preceito 
consignado no art. 176 da Constituição Federal, que garante ao 
concessionário a propriedade do produto da lavra.  

Ressalte-se, por oportuno, que a legislação ordinária que 
institui os elementos constitutivos da base de cálculo para 
efeito de pagamento dos Royalties não propõe nenhum vínculo 
objetivo, além de não apregoar proporcionalidade com qual-
quer medida que mensure a extensão do dano ocasionado pela 
atividade exploratória.

Por fi m, vê-se, seguramente, afastada a caracterização de 
que os Royalties devidos são pagos como propósito de res-
tabelecer o status quo ante. Da exegese aplicada às leis que 
estabelecem os percentuais devidos aos Entes Públicos bene-
fi ciários, ultima-se por concluir que, pelas ordens de grandezas 
ali exaradas, não se trata de indenização.

2.3  NATUREZA JURÍDICA DA RECEITA DE 
ROYALTIES

O texto constitucional assegura aos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, além de órgãos da administração direta da União 
- §1º, do art. 20 da Constituição Federal -, compensação e parti-
cipação fi nanceira sobre a lavra e sobre o aproveitamento econô-
mico dos recursos naturais que especifi ca. Ressalva, entretanto, 
o mesmo dispositivo, que deverá ser observada a Lei.

De efeito, a Lei 7.990/89 foi editada com o fi to de regular 
o dispositivo constitucional. Em seu texto, foram estabelecidos 
os percentuais de participação das entidades públicas bene-
fi ciárias. Além do mais, regra que o pagamento devido pelos 
concessionários seja efetivado diretamente9 ao benefi ciário 
dos Royalties.

Mas, para tanto, impera, como pressuposto prático da 
aplicabilidade da norma, a decisão política para que se dê o 
aproveitamento econômico dos bens públicos, que deverá ser 
submetido ao rigoroso e regrado processo. Os bens públicos 
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10  Constituição Federal. Art. 20. São bens da União:...V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;...IX - os recursos minerais, inclusive os do 
subsolo;

11  Constituição Federal. Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito 
de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

12 Constituição Federal. Art. 176...§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

eleitos são expressamente mencionados no próprio dispositi-
vo constitucional – Art. 20, §1º, da Constituição Federal: “§ 
1º -[...].da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fi ns de geração de energia elétrica e de outros 
recursos minerais[...]”(grifo nosso).

Seguramente, a decisão política sobre a exploração econô-
mica dos bens em destaque não poderá advir dos Estados, Dis-
trito Federal e Municípios, tendo em vista tratar-se de bens da 
União, consoante o art. 20, V, VIII e IX, da Constituição Federal10.

Sob a ótica da Ordem Econômica Constitucional, nossa 
Carta Magna, em seu art. 17611, assegura à União a proprie-
dade sobre as jazidas minerais e dos potenciais de energia 
hidráulica e destaca a dicotomia: solo e subsolo, além de ga-
rantir ao concessionário o produto da lavra.

A norma constitucional destacada no parágrafo anterior, 
irrefreavelmente, certifi ca a tutela da União sobre os poten-
ciais de energia hidráulica e recursos minerais. Depreende-se, 
também, pelo amparo do §2º12 do mesmo artigo, que o proprie-
tário do solo também terá participação no resultado da lavra, 
consoante a Lei. 

Adverte-se, então, que o legislador ordinário, ao discorrer 
sobre os elementos constitutivos da receita apregoada no arti-
go 20, §1º da Constituição Federal, abalizou toda a regulamen-
tação em consonância aos princípios informadores da autono-
mia federativa, pois, de outro modo, comprometeria a coluna 
vital de todo Sistema Federativo.  

Nesse pórtico, ao estabelecer os percentuais destinados 
aos Entes Federativos benefi ciários, forma de pagamento e o 
próprio fato gerador da receita, conforme os dispositivos con-
signados nos diplomas já anteriormente apontados, o legis-
lador ordinário imprimiu harmonia e coerência aos princípios 
constitucionais consentâneos. Consagrou não haver qualquer 
vínculo de subordinação ou dependência entre os Entes Fede-
rativos, ainda que os Royalties decorram de um processo de 
exploração ou aproveitamento econômico de bens da União. 

Incontestavelmente, a União detém o domínio sobre os 
minérios e recursos hídricos, assim como, também, não se 
contesta que os valores assegurados pelo §1º, do art. 20 
da Constituição Federal são receitas dos Entes Federados 
beneficiários.

A compensação e a participação fi nanceira prevista no §1º, 
do art. 20 da Constituição Federal é a tradução, a termo, da 
negociação havida na constituinte de 1988, conforme consig-

nado no voto relativo ao Mandado de Segurança nº. 24.312-1, 
do Ministro Nelson Jobim, que, pela sua pertinência, cabe-nos 
repisar aquilo que importa:

[...] Então, Ministra Ellen, estou tentando recompor 
a questão histórica, com isto, estou entendendo 
que não é uma receita da União que liberalmente 
está dando, por convênio, ao Estado; é uma receita 
originária dos Estados, face à compensação 
fi nanceira da exploração em seu território de um 
bem, de um produto sobre o qual não incide o ICMS. 
Essa a origem do problema [...]. (grifo nosso)

Sob essa ótica, se os Estados e o Distrito Federal se abs-
tinham de cobrar o ICMS nas operações interestaduais com o 
petróleo e seus derivados e sobre a energia elétrica produzida 
em seu território, equitativo seria assegurar uma contrapartida à 
perda de receita do ICMS, e que, de preferência, fosse recompos-
ta por outra receita sobre a qual os Estados e o Distrito Federal 
exercitariam sua autonomia fi nanceira, conferida pela Constitui-
ção Federal, resguardada a regulamentação trazida pelas Leis 
Federais que instituíram seus elementos constitutivos. 

Nesse diapasão, a compensação e a participação fi nan-
ceira – Royalties – são receitas originárias dos Estados, Dis-
trito Federal e dos Municípios. Assim, derroca-se, inclusive, a 
ideia de que os Royalties sejam transferências constitucionais 
ou legais da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
mesmo porque o art. 8º, da lei 7.990/89 impõe, taxativamente, 
que o pagamento seja feito diretamente ao Ente benefi ciário. 

Nesse contexto, cabe trazer à baila a defi nição dada por 
João Angélico:

Receita patrimonial e receita industrial são as que 
resultam de ação direta do Estado na exploração de 
atividades comerciais, industriais, agropecuárias, 
bem como das rendas obtidas na aplicação de 
fundos de inversões fi nanceiras, ou de produto da 
venda de bens da propriedade do Estado são receitas 
originárias (ANGÉLICO, 1994, p. 45).

Desse conceito, logo se abebera que, para auferir tais re-
ceitas, o Estado não se impõe revestido de poder estatal, que 
lhe é inerente. Ou seja, não se projetou sobre o patrimônio do 
particular, imbuído com seu poder de império, para angariá-
-las, como é próprio do exercício arrecadatório das receitas 
de natureza tributária. Vemos que, no caso das receitas pa-
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trimoniais, o Estado, facultativamente, buscou, nas atividades 
contratuais e de cunho privado, receitas de caráter originário. 
Portanto, pode-se deduzir que as receitas originárias são re-
ceitas de natureza facultativa e contratual.

 Nessa esteira, não há como contrapor os fundamentos já 
apresentados até então, de que os Royalties – compensações 
e participações fi nanceiras – são receitas originárias.

3 A REPARTIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 
NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

É assertiva necessária que a repartição de competência 
pressupõe autonomia. Essa repartição é elemento essencial de 
toda a estrutura do Federalismo e exterioriza a descentraliza-
ção política, a qual é o objetivo central do Sistema Federativo. 
Parafraseando José Afonso da Silva: “esta distribuição cons-
titucional de poderes é o ponto nuclear da noção de Estado 
Federal” (SILVA, 2006, p. 477).

A repartição de competências é considerada um dos ele-
mentos essenciais, por que não dizer, base fundamental para 
existência do Federalismo. Caracteriza-se por não haver, na 
sua concepção, hierarquia entre os Entes Federativos, com o 
escopo de garantir-lhes autonomia. Indiscutível que, dada sua 
importância, tal direito deverá está previsto e assegurado na 
Lei Fundamental de qualquer Estado Federal. Porém, é de se 
esperar que existam variações na estrutura de atribuição de 
competências, como de fato têm, entre os diversos modelos de 
federações constituídas. 

O modelo de repartição de competências acolhido na Cons-
tituição de 1988 é perceptivelmente complexo, dada sua con-
fi guração, que prevê interseção de atribuições entre os Entes 
Federativos.  Nesse diapasão, Fernanda Dias de Menezes ex-
pressa, categoricamente, que: 

Estruturou-se, com efeito, um sistema complexo em 
que convivem competências privativas, repartidas 
horizontalmente, com competências concorrentes, 
repartidas verticalmente, abrindo-se espaço 
também para a participação das ordens parciais na 
esfera de competências próprias da ordem central, 
mediante delegação (ALMEIDA, 2010, p. 58).

É nesta estrutura que se conforma a repartição de compe-
tências previstas na Carta política de 1988, na qual, encon-
tram-se, taxativamente, as competências da União, Estados, 
Distrito Federal e dos Municípios, além da criação de uma área 
comum, pela qual, tanto pode atuar a União como os demais 
Estados-membros.

A repartição de competências teve como mola mestra o 
“Princípio da Predominância do Interesse”, ou seja, deste se 
extrai a orientação geral para se estruturar a repartição de 
competências, segundo a qual, à União é dada a competência 

sobre as matérias de interesse geral; aos Estados, tratar so-
bre matérias de interesse regional; e, aos Municípios, tratar de 
matérias de interesse local.

Kildare Gonçalves Carvalho, sobre o tema, assim comenta:

Inicialmente, lembre-se de que o critério próprio para a 
repartição de competências é o da amplitude do interesse 
em jogo. À União dirá respeito a tudo quanto concernir ao 
país em sua totalidade, abrangendo-se, sob este prisma 
genérico, o âmbito de suas relações internas, e o domínio 
de suas relações externas. Aos Estados-Membros 
dirá respeito tudo quanto se vincular a seu próprio 
território e aos interesses preponderantemente 
regionais (CARVALHO, 2009, p. 1002).

 
Entretanto, não há como afastar a premissa de que os in-

teresses envolvidos têm repercussão em todas as esferas. Há 
quem justifi que, inclusive, a propriedade do termo “predomi-
nância” com o propósito de não afastar a ideia intrínseca de 
interesses comuns.

Não obstante a difi culdade, ou a impossibilidade de deli-
near os contornos palpáveis das atribuições, admite-se que a 
pretensão da descentralização político-administrativa, trazida 
no modelo em estudo, é satisfatoriamente adequada.

No dizer de Fernanda Dias de Menezes:

Parece-nos, efetivamente, que a utilização das 
competências concorrente, como idealizada, atende 
aos desígnios de se chegar a maior descentralização, 
sem prejuízo da direção uniforme que se deva 
imprimir a certas matérias. Numa palavra, o 
caminho que se preferiu é potencialmente hábil a 
ensejar um federalismo de equilíbrio, que depende, 
embora, como não se desconhece, também de outras 
providências. Abrir aos Estados uma esfera de 
competências legislativas concorrente, em que lhes 
é facultado, por direito próprio, e dentro dos limites 
traçados pela Constituição, disciplinar uma série 
de matérias que antes escapavam de sua órbita de 
atuação legiferante, signifi ca, por certo, ampliar-
lhes os horizontes e incentivar-lhes a criatividade. 
O mesmo se diga em relação à descentralização de 
encargos mediante o estabelecimento de uma área 
de competências comuns, em que da cooperação 
de todos os integrantes da Federação é que deverá 
resultar o atendimento das metas objetivadas. 
(ALMEIDA, 2010, p. 61).

Acrescente-se a observação de que as matérias enquadra-
das, constitucionalmente, na atividade legislativa concorrente 
também se caracterizam pela sua irrefutável imprescindibili-
dade do exercício das atribuições imputadas aos Organismos 
Federativos.

Da breve análise dos dispositivos que regram as compe-
tências dos Entes Federativos, deparamo-nos com o art. 21 
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da Constituição Federal, no qual, são explicitados os encargos 
atribuídos à União que, muito embora não constem, expres-
samente, que lhes são reservados, não decorre outro enten-
dimento, senão, que são atribuições privativas dessa esfera. 
Manter relações com Estados estrangeiros e participar de or-
ganizações internacionais, por exemplo, não se poderia conce-
ber como atribuição dos Municípios.

Entretanto, algumas, no nosso entendimento, fi cariam 
mais bem amparadas como encargos dos Estados-membros 
e dos Municípios, tendo em vista à proximidade que os Entes 
Subnacionais possuem com os destinatários dos serviços es-
tatais: os administrados. 

Já o art. 22 da Constituição Federal enumera as competên-
cias legislativas privativas da União, conquanto não as esgo-
tem, pois outras previsões se destacam no art. 48. 

No art. 23, encontram-se elencadas as competências ma-
teriais comuns das entidades federativas. São competências 
que o constituinte consignou como encargos comuns dos Or-
ganismos Federativos. São realizáveis num esforço paralelo e 
cooperado de forma a garantir o equilíbrio do desenvolvimento 
econômico como o bem-estar social, conforme previsão do pa-
rágrafo único do dispositivo em comento. 

Na grade de encargos materiais comuns às três esferas 
federativas, percebe-se elevado conteúdo de interesse social, 
tendo o constituinte chamado todos os Organismos Federativos 
a sua responsabilidade. 

Já o art. 24 da Constituição Federal trata da competência 
legislativa concorrente entre a União, os Estados e Distrito Fe-
deral. Esse artigo confere tópico diferenciado da Carta Política 
de 1988, pelo elevado grau de interação legislativa entre os 
Entes Federativos, observando-se, por questão de ordem, as 
regras emanadas pelos parágrafos que se seguem.   

Com propriedade, Fernanda Dias de Menezes esclarece: 

Caberá aos Estados, observadas as normas gerais 
federais, desenvolver toda uma legislação específi ca 
sobre temas da maior importância, podendo talvez 
melhor equacionar problemas sociais graves, mas 
que não se projetam com a mesma intensidade 
em todos os lugares e que, por isso mesmo, 
comportam tratamento diferenciado em atenção 
às peculiaridades com que se apresentam em cada 
Estado (ALMEIDA, 2010, p. 127).

Da leitura do art. 24 (caput) observa-se que os Municípios 
não integram o rol dos Entes Federativos detentores da ati-

vidade legislativa concorrente. Entretanto, ao observamos as 
espécies consignadas nos incisos I e II, do art. 3013 da Cons-
tituição Federal, constata-se que é de competência dos Muni-
cípios produzir as normas específi cas para o atendimento ao 
seu interesse local, como, também, suplementar a legislação 
federal e estadual, quando necessário. 

O art. 25 da Constituição Federal, especifi camente no seu 
§1º14, expressamente estabelece que são reservadas aos Esta-
dos as competências que não lhes sejam vedadas pela Cons-
tituição Federal.

Sobre o tema, assim lecionou Kildare Gonçalves Carvalho: 

Os Estados federados detêm poderes reservados, 
ou seja, são-lhes reservadas as competências 
não vedadas pela Constituição. As competências, 
portanto, que sobrarem ou remanescerem dos 
poderes da União e dos Municípios serão de 
atribuição dos Estados (CARVALHO, 2009, p. 1026). 

Por fi m, é importante ressaltar que a Constituição de 
1988 optou por uma estrutura rígida e atribuição especifi -
cada da competência tributária a cada esfera federativa, 
que teve como contra partida a adoção do modelo federalista 
cooperativo, com a instituição das chamadas “cotas de par-
ticipação”, as quais estão enumeradas no próprio capítulo 
relativo ao Sistema Tributário Nacional, sob o subtítulo: Da 
Repartição das Receitas Tributárias.   

 
4 FISCALIZAÇÃO DOS ROYALTIES

4.1 O EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO À LUZ 
DA NATUREZA JURÍDICA DA RECEITA

Abordaremos, agora, os aspectos jurídicos das receitas 
de Royalties que, oriundas dos bens objetos susceptíveis de 
exploração econômica, revelam fundamentos para o efetivo 
exercício da fi scalização pelos Estados-membros, Distrito 
Federal e Municípios sobre as parcelas lhes asseguradas na 
Lei Fundamental.

De efeito, é forçoso deduzir que, apesar de oriundas da 
atividade de natureza privada da União sobre seu próprio pa-
trimônio, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos Mu-
nicípios são asseguradas a participação e a compensação fi -
nanceira sobre a exploração que ocorrerem em seus territórios, 
pelo que não descaracteriza a natureza de receita originária 

13  Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;[...]

14  Constituição Federal. Art. 25...§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.
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(patrimonial), pertencentes aos benefi ciários que hospedam o 
exercício da atividade econômica, as quais se submetem às 
normas gerais estabelecidas na Lei 4.320/64.15

Quando discorremos acerca das competências legislativas 
concorrentes demarcadas no art. 24, da Constituição Federal, 
concluímos que, nessa espécie, à União cabe apenas editar 
normas gerais, e aos Estados e ao Distrito Federal, suplemen-
tá-las. Dentre o rol das matérias enumeradas naquele artigo, 
participa o Direito Financeiro, o qual tem, sob sua tutela, a 
Lei 4.320/64, que dispõe sobre normas gerais de elaboração 
e controle dos orçamentos e balanços dos Entes Federativos.    

Tomando como base a premissa de que os Royalties são re-
ceitas de natureza patrimonial-originária, podemos afi rmar que, 
por assim ser, estão submetidos ao regramento estabelecido 
pela Lei 4.320/64, a qual introduziu, no Ordenamento Jurídico 
Pátrio, as normas gerais de Direito Financeiro. Dessa forma, em 
observância à previsão Constitucional, infere-se que é de com-
petência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pro-
duzir sua legislação específi ca, com o fi to de regulamentar, sob a 
égide das normas gerais editadas pela União, os procedimentos 
de controle interno e externo (assembléia ou câmara municipal) 
dessas receitas, sem prejuízo da fi scalização exercida pelo Tri-
bunal de Contas do Estado-membro ou órgão equivalente.  

Neste pórtico, importa ressaltar que as Leis Federais 
7.990/89, 8.001/90 e a 9.478/97, que inauguraram a pre-
visão expressa no §1º do art. 20 da Constituição Federal, 
fi xaram os elementos essenciais específi cos referentes às 
quotas-partes destinadas aos Entes benefi ciários. Na Cons-
tituição, também, foram previstos fórmula para cálculo, os 
percentuais da distribuição para cada ente destinatário, pra-
zo de pagamento, entre outras providências.

Portanto, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, na produção legislativa específi ca para fi scalização e 
controle de suas receitas fi nanceiras, oriundas das atividades 
exploratórias de recursos naturais em seu território, cabem fi el 
observância às normas gerais consignadas na Lei 4.320/64 
e aos elementos constitutivos instituídos pelas Leis Federais 
citadas, não podendo, a seu talante, abstraírem-se do regra-
mento imposto pelas citadas normas, tendo em vista o caráter 
geral que elas possuem.

Por decorrência de expressa previsão Constitucional , pode-
mos inferir que, inexistindo qualquer aspecto específi co dessas 
receitas nas normas de caráter geral produzidas pela União, 
fi cam os Estados autorizados a suplementar ou exercer a com-

petência legislativa plena para atender a suas peculiaridades.
Destarte, é de competência dos Estados, Distrito Federal 

e Municípios a fi scalização de sua quota-parte dos Royalties, 
sem que se submeta a qualquer supressão ou ingerência, seja 
por parte da União, seja por parte de qualquer outro Ente Fede-
rativo, sobre a autonomia atinente aos seus Royalties. 

O entendimento jurisprudencial acerca do tema segue a 
mesma esteira. O Mandado de Segurança n º 24.312/DF, im-
petrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
em face de ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
redundou em reconhecimento, por unanimidade, pelo pleno do 
Supremo Tribunal Federal, da titularidade dos Royalties àquele 
Estado, sujeitando-se à fi scalização do Tribunal de Contas do 
próprio Estado fl uminense. 

Em seu voto, o Ministro Carlos Veloso ressalta: “presente a 
norma do §1º, do art. 20, o Estado arrecada o que é seu. Desse 
modo, a competência, no caso, não é do Tribunal de Contas 
da União”.  Nesse sentido, no mesmo Mandado de Segurança, 
assevera o Ministro Marco Aurélio: 

Portanto, o numerário pertence ao Estado, que 
participa, tem aporte de recursos, considerando o §1º 
do artigo 20 da Constituição Federal. A óptica, sem 
dúvida, homenageia a autonomia governamental, 
tão pertinente quando se vive numa federação 
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA 24.312/DF, 2003).  

Desse precedente nativo da mais alta Corte Judiciária do país, 
torna-se, perfeitamente, defensável que as receitas dos Royalties, 
nas partes que lhes são conferidas, são receitas fi nanceiras pró-
prias dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, cabendo-lhes, 
exclusivamente, os atos de arrecadação, controle e fi scalização.

Convergindo nesse sentido, a própria Lei 7.990/89 prevê, 
expressamente, que o pagamento dos Royalties seja realiza-
do diretamente aos Estados, Distrito Federal e aos Municí-
pios, conforme se segue: 

Art. 8º O pagamento das compensações fi nanceiras 
previstas nesta Lei, inclusive o da indenização pela 
exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás 
natural será efetuado, mensalmente, diretamente 
aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e 
aos órgãos da Administração Direta da União, até o 
último dia útil do segundo mês subseqüente ao do 
fato gerador,[...](Grifo nosso).

15    Lei 4.320/64. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

16 Constituição Federal. .Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:[...]

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
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A compulsoriedade atribuída ao pagamento dos Royalties 
diretamente aos seus benefi ciários imprime o sentido lógico de 
que a receita é dos Organismos Federativos e que é de compe-
tência destes, somente destes, o exercício de sua fi scalização.  

Portanto, no exercício de sua autonomia, assegurada 
pela Constituição Federal, os Estados, Distrito Federal e os 
Municípios organizar-se-ão fundados na atividade legislati-
va própria, provendo as necessidades do seu governo e de 
sua administração. No dizer de Fernanda Dias de Menezes 
“[...]..só haverá autonomia onde houver a faculdade legis-
lativa desvinculada da ingerência de outro ente autônomo” 
(ALMEIDA, 2010, p. 81). Essa autonomia se revela pelo 
efetivo exercício administrativo de arrecadação, controle e 
fiscalização, os quais devem se desenvolver sobre o con-
cessionário devedor, para asseverar-lhe que a sua parcela 
compõe-se com retidão. 

Assim, é do preceito invocado no art. 176 e do §1º do art. 
177 da Constituição Federal17  que deriva o condão, o qual 
assevera a condição do concessionário (empresas privadas 
ou estatais) - titular do contrato de concessão, que lhe ou-
torga o direito da exploração da atividade econômica – de 
sujeito passivo da relação obrigacional de recolhimento dos 
Royalties aos Entes Federativos benefi ciários.   

Nesse contexto, a produção legislativa acerca da ati-
vidade administrativa de arrecadação, fiscalização e con-
trole das quotas-partes dos Royalties – receitas originá-
rias - devidas aos entes beneficiários, é de competência 
das Assembléias Legislativas e das Câmaras Municipais. 
É importante ressaltar, também, que os questionamentos 
deduzidos aos exercícios das atividades administrativas 
acima enumeradas são submetidos à apreciação do Órgão 
Judiciário dos respectivos Estados.

Por outro lado, não se pode preterir do regramento dado 
por lei para qualquer exercício da atividade administrativa 
no âmbito da competência de cada Entidade Federativa. A 
produção legislativa pelos Estados, Distrito Federal e pelos 
Municípios é imprescindível para o exercício de sua fiscali-
zação sobre suas receitas. É sob a supremacia de um dos 
Princípios Constitucionais basilares e informadores das ati-
vidades administrativas da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, e demais órgãos da administração 

direta e indireta que toda administração pública se vincula: 
o Princípio da Legalidade. 

No dizer de Celso Antônio Bandeira de Melo:

Assim, o princípio da legalidade é o da completa 
submissão da Administração às leis. Esta deve tão-
somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. 
Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde 
o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 
República, até o mais modesto dos servidores, 
só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos 
cumpridores das disposições gerais fi xadas pelo 
Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 
compete no Direito Brasileiro (MELLO, 2004, p. 92).

 
De efeito, é certo que os atos regulamentares de execução 

da lei devam ser editados pelo poder executivo, porém, adstri-
tos ao conteúdo disposto na respectiva lei. Nesse pórtico, Cel-
so Antônio Bandeira de Melo prossegue: “logo, a Administração 
não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, 
salvo se estiver previamente embasada em determinada lei 
que lhe faculte proibir ou impor algo a quem quer que seja” 
(MELLO, 2004, p. 93). 

Portanto, a produção legislativa e, se for o caso, sua re-
gulamentação, é invocada como pressuposto necessário ao 
exercício da atividade de fi scalização e controle, a ser dirigida 
aos concessionários das atividades exploradoras geradoras 
das receitas dos Royalties – receitas originárias – dos Entes 
Federativos benefi ciários. Ou seja, a previsão legal da ativida-
de administrativa de todo Ente Público é condição prévia para 
o seu efetivo exercício, sob pena de invalidade dos seus atos. 

Urge, por fi m, indagar sobre a fi scalização e o controle da 
parcela de Royalties prevista no Fundo Especial, instituído pela 
lei 7.990/89, em seu art. 27, §4º18 , distribuído entre todos os 
Estados e Municípios, inclusive entre os entes não detentores, 
em seus territórios, de atividades exploratórias.

As receitas oriundas do Fundo Especial, destinadas a to-
dos os Estados e Municípios, não se subsumem ao disposto 
no §1º, do art. 20 da Constituição Federal. A compensação 
e a participação fi nanceira ali previstas são asseguradas 
aos Entes Federativos, que suportam, em seus territórios, os 
efeitos da atividade exploratória.  

Esse Fundo é formado de parcela específi ca prevista em 

17    Constituição Federal. Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para 
efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Art. 177. Constituem monopólio da União: [...] § 1º A União 
poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei.

18    Lei 7.990/89. Art. 27...§ 4º É também devida a compensação fi nanceira aos Estados, Distrito Federal e Municípios confrontantes, quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás 
forem extraídos da plataforma continental nos mesmos 5% (cinco por cento) fi xados no caput deste artigo, sendo 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Distrito Federal 
e 0,5% (meio por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque; 1,5% (um e meio por cento) aos Municípios 
produtores e suas respectivas áreas geoeconômicas; 1% (um por cento) ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fi scalização e proteção das atividades 
econômicas das referidas áreas de 0,5% (meio por cento) para constituir um fundo especial a ser distribuído entre os Estados, Territórios e Municípios.(grifo nosso)
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lei, paga pelo concessionário, para compor o rol das transfe-
rências legais que a União realiza. Ou seja, para todos os be-
nefi ciários da receita oriunda deste fundo, trata-se de receita 
de transferências que advêm de Fundo, por imposição legal.  
Sendo assim, o controle e a fi scalização destas receitas estão 
sob a tutela do Tribunal de Contas da União, conforme previsto 
no inciso IV, art. 253, do seu Regimento Interno19.   

  
4.2 A ADI 4606

Em maio de 2011, a Presidente da República, representada 
pela Advocacia Geral da União, ajuizou Ação Direta de Incons-
titucionalidade, com pedido de medida cautelar, em face da lei 
nº 10.850, de 06 de dezembro de 2007, do Estado da Bahia, 
a qual disciplina a fi scalização, a arrecadação e o controle 
das receitas decorrentes da exploração de recursos hídricos 
e minerais em seu território, e do Decreto nº 11.736 de 30 de 
setembro de 2009, que a regulamentou. 

Argúi, em princípio, intromissão legislativa daquele Estado 
em matéria de competência privativa da União. Argumenta que 
a normatização sobre águas, energia, jazidas, minas e outros 
recursos minerais lhes são matérias reservadas pela Constitui-
ção Federal20. Além do mais, destaca a titularidade da União aos 
recursos minerais, inclusive do subsolo e dos potenciais de ener-
gia hidráulica, preceituados, também, na Carta Política de 1988.  

Entretanto, ao examinarmos o diploma baiano guerreado, 
não nos convencemos de que o legislador estadual usurpou 
as prerrogativas estabelecidas pela Constituição Federal 
à União, na matéria que tratou. Não implicou querer regu-
lamentar ou regular a atividade econômica exploratória de 
petróleo, gás natural e outros minérios, além dos recursos 
hídricos em seu território. 

Cumpre mencionar que as atividades econômicas acima 
apontadas já se deleitam em vasta regulamentação produzida 
pelo legislador federal. Sua regulação também se conforma em 
diversos atos produzidos (portarias, resoluções, etc), editados 
pelas Agências Reguladoras da atividade, como a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Agência Na-
cional de Águas (ANA) 

Nesse particular, o que se vê é que a Lei estabeleceu obri-
gações prestacionais aos sujeitos passivos – concessionários 
– que importam em informar ao Fisco daquele Estado sobre 
quantidade de produção; demonstrativos de cálculos; com-

provantes de recolhimento, entre outros, de sorte que dizem 
respeito a dados para a efetiva fi scalização e controle de suas 
receitas, tendo em vista que são informações em que se funda 
o cálculo e, consequentemente, o recolhimento dos valores de 
sua quota-parte. 

Importa dizer que se trata do exercício de fi scalização, 
controle e arrecadação de uma receita que lhe é devida cons-
titucionalmente. O fato da regulamentação e a regulação da 
atividade econômica desenvolvida pelo concessionário ser de 
competência da União não tolhe ou afasta a autonomia fi nan-
ceira do Ente benefi ciário sobre seus Royalties. Dessa autono-
mia, decorre o exercício de fi scalização e controle sobre sua 
receita, observando os contornos legais prescritos.  

Ressalte-se que os concessionários das atividades explo-
ratórias de petróleo, gás natural e outros minérios, além dos 
produtores de energia elétrica, são sujeitos passivos na relação 
jurídico tributária dos tributos incidentes sobre as atividades 
que desenvolvem, ainda que todas essas atividades sejam ma-
térias de competência legislativa privativa da União, a quem 
cabe, como já dissemos, a regulamentação e a regulação. 

Entretanto, estão os concessionários sujeitos ao cumpri-
mento das obrigações tributárias previstas na legislação espe-
cífi ca, sem que caracterize imiscuição de qualquer ente titular 
de competência tributária na atividade legislativa privativa do 
Poder Central.

Vejamos, por exemplo, o caso do ICMS. Os concessionários 
das atividades de exploração e produção de petróleo, gás natu-
ral, outros minérios e energia elétrica, ao desenvolverem suas 
atividades, promovem a circulação dos produtos que exploram 
e sujeitam-se à incidência do ICMS. Logo, são considerados 
sujeitos passivos do tributo estadual, ainda que oriundo de 
uma atividade econômica regulada e regulamentada, privati-
vamente, pela União. 

Mesmo assim, esses concessionários, mediante Lei Esta-
dual, estão obrigados a fornecer aos Fiscos estaduais informa-
ções acerca de sua produção; movimento econômico relativo 
às vendas da produção; compras de insumos e materiais diver-
sos; estoques de produção, dentre tantas outras, com o escopo 
de alimentar a Fazenda Pública Estadual de dados necessários 
ao devido controle, fi scalização e arrecadação de seu tributo, 
pelo que não incorrem os Estados em inconstitucionalidade, 
quando da edição de suas leis e respectivos decretos.  

Mister lembrar que tanto a receita dos Royalties – receita 
originária – quanto a receita do ICMS se inserem no campo 

19    Tribunal de Contas da União. Regimento Interno. Art. 253. O Tribunal fi scalizará, na forma estabelecida em ato normativo:[...] IV – o cálculo, a entrega e a aplicação, conforme o 
caso, de quaisquer recursos repassados pela União por determinação legal a estado, ao Distrito Federal ou a município, consoante dispuser a legislação específi ca.

20    Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:[...] IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; XII - jazidas, minas, outros recursos 
minerais e metalurgia;
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do Direito Financeiro e Tributário, respectivamente, cabendo à 
União discorrer apenas sobre normas gerais e, aos Estados e 
Distrito Federal, elaborar suas leis específi cas.

O que não se poderia conceber é que o legislativo estadual 
discorresse, por exemplo, sobre qualquer elemento constituti-
vo instituído pela Lei Federal que regulamenta a matéria, por 
se tratar de reserva legal dada ao legislador federal ordinário, 
conforme consignada no próprio texto do §1º, do art. 20, da 
Constituição Federal, ou que elaborasse normas de caráter re-
gulatório sobre as atividades econômicas aludidas, cuja com-
petência é legalmente atribuída às Agências Reguladoras. 

Voltando ao caso em tese, o legislador baiano se ateve a 
apontar os Diplomas Legais Federais que instituíram os ele-
mentos constitutivos das receitas dos Royalties, sem ousar 
adentrar na matéria ali regulamentada e, sequer, transcrever 
seu conteúdo. A Lei foi editada em harmonia ao preceito esta-
belecido pelo Princípio da Legalidade a quem a Administração 
Pública deve observância. 

Ademais, não se restringindo em análise perfunctória, e se 
projetando aos possíveis efeitos práticos que a Lei e o Decreto 
do Estado da Bahia podem produzir, não se vislumbra qualquer 
ameaça à uniformidade de incidência no território nacional, 
que as Leis Federais que regulamentam a matéria possuem. 
Repise-se, a Lei baiana não inovou ou produziu normas que 
importassem em confl ito aos dispositivos das Leis Federais.      

Não nos convencemos, também, da tese exarada na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, de que o disposto no inciso 
XI, do art. 23, da Constituição Federal21 decorre do direito da 
participação ou compensação fi nanceira sobre o resultado da 
exploração assegurada aos entes benefi ciários no §1º, do art. 
20 da Constituição Federal. Trata-se, ao nosso sentir, disposi-
tivo com propósito diverso do que pretendido na argumentação 
trazida à baila. 

O §1º, do art. 20 da Constituição Federal, esgota-se no seu 
propósito, quando assegura aos entes hospedeiros da atividade 
exploratória, nele especifi cados, a participação ou compensação 
fi nanceira nos termos da Lei Federal. Esse parágrafo encontra-
-se consignado no capítulo concernente aos Bens da União. 

Já no inciso XI, do art. 23, o constituinte atribui encargo 
comum às três esferas federativas, com pretensão que não se 
justifi ca em mero exercício de fi scalização das receitas apon-
tadas no §1º, do art. 20 da Constituição Federal. Trata-se de 
demandas que expressam signifi cativa relevância ao interesse 
social, pelo que sobrepuja, das três esferas federativas, o es-

forço conjunto, conquanto, de forma cooperada. 
Perfi lhando desse mesmo entendimento, Fernanda Dias 

Menezes assim assevera:

Pelas matérias especifi cadas percebe-se que o concurso 
de todos os Poderes é reclamado em função do interesse 
público existente na preservação de certos bens (alguns 
particularmente ameaçados) e no cumprimento de 
certas metas de alcance social, a demandar uma soma 
de esforços (ALMEIDA, 2010, p. 113).

Kildare Gonçalves Carvalho ressalta, também, o caráter 
imperioso que a espécie justifi ca:

A Constituição, neste ponto, segundo Raul Machado 
Rocha, ampliou consideravelmente os objetivos da 
competência comum, transformando-as em competência 
nacional, com descaracterização da competência local e 
estadual (CARVALHO, 2009, p. 1012).

Estratifi ca-se, do acima exposto, que, em virtude da re-
levância que os encargos dispostos nos incisos do art. 23 re-
presentam para o país, o constituinte imbuiu às três esferas 
federativas o dever de exercê-los conjuntamente. 

Conforme versa o inciso em debate: “XI - registrar, acom-
panhar e fi scalizar as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territó-
rios”, vê-se apontadas as atividades de pujante interesse 
nacional, pelo que o constituinte, também, elegeu, para que 
se designem com cuidado, zelo e atenção. Então, depreen-
dendo-nos de qualquer possibilidade de coincidência, as ati-
vidades arroladas nesse inciso estão inseridas no contexto 
da política energética nacional, projetando-se pelo especial 
interesse, tendo em vista o aproveitamento racional das fon-
tes de energia disponíveis - art. 1º, lei do petróleo22.

No âmbito dos objetivos elencados na lei 9.478 de 1997 
- Lei do Petróleo, Maria D’Assunção Costa bem defi niu inte-
resse nacional:

Convém ressaltar que o interesse nacional não é 
representado pelo atendimento ao interesse dos 
governantes dos cargos eletivos mas, também 
– e principalmente – compreende o conjunto de 
interesses de todos os usuários dos serviços 
energéticos, dos agentes econômicos públicos ou 
privados que se dediquem a essas atividades e aos 
órgãos governamentais afetos ao setor de energia, 
ou seja, à sociedade em geral (COSTA, 2009, p. 91).

21    Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:[...] XI - registrar, acompanhar e fi scalizar as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.

22    Lei 9.478/97. Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos seguintes objetivos:[...](grifo nosso).
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  A propósito, para realização das tarefas comuns con-
signadas no art. 23, o seu parágrafo único23 prevê a edição 
de Leis Complementares com o escopo de fi xar normas de 
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios. De sorte, pressupõe que é sob a égide das 
bases políticas e operacionais, delineadas por essas normas, 
que as atividades ali arroladas seriam mais bem atendidas, 
tendo em vista objetivarem o equilíbrio no desenvolvimento e 
no bem-estar em âmbito nacional.

Urge, então, indagar se a ausência dessas normas obsta 
a efetivação dos objetivos almejados no rol dos encargos, 
tendo em vista tarefas revestidas de elevado interesse na-
cional e social. Em breve cotejo, conclui-se que o objetivo 
destinado a essas normas não afasta e não condiciona a re-
alização das tarefas atribuídas às três esferas federativas, 
pois imputaria nada mais que a interface de cooperação ad-
ministrativa e operacional.  

O registro, o acompanhamento e a fi scalização das conces-
sões dos direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos 
e minerais pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, pre-
vistos no inciso XI, do art. 23 da Constituição Federal, devem 
ser exercidos à luz da legislação que regulamenta e regula a 
atividade econômica. Essa competência é, irrefutavelmente, 
privativa da União e a ela cabe o exercício pleno de sua com-
petência, ressalvada a realização em concurso da competên-
cia material da fi scalização, controle e registro, atribuída pelo 
inciso XI, do art. 23, concorrentemente com os demais Entes 
Federativos. Porém, repise-se, sob a égide da legislação pro-
duzida pela União. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A competência para a fi scalização dos Royalties pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios tem pressupostos fundamentais de 
natureza Constitucional e Legal. Há, no entanto, que imputar-lhe a 
devida interpretação sistêmica para que não se cometa o equívoco 
de produzir entendimento à margem da harmonia presumida que 
se tem do Ordenamento Jurídico Pátrio.

Os Royalties são receitas originárias dos Entes Subnacionais 
que, de alguma forma, suportam o ônus público específi co das 
atividades econômicas em seu território, as quais advêm das la-
vras dos bens públicos, que a própria Constituição Federal elegeu 
como susceptíveis a exploração. É esse o condão que, literalmente, 
imprime-se no §1º do art. 20 da Constituição Federal, como pres-
suposto necessário e sufi ciente para que o Ente Federativo se po-
larize na relação jurídica como benefi ciário da receita de Royalties. 

Essas receitas, como vimos, têm natureza de contra-prestação 
e abrangem os danos causados ao meio ambiente, consequentes 
da atividade exploratória em vastas áreas, nas quais, situam-se os 
campos de exploração. Agrega-se a isso, por exemplo, a indisponi-
bilidade sofrida pela área ocupada, imputada ao seu proprietário. 
Além do mais, soma-se, também, o fato da decorrente mobilização 
em infra-estrutura para o atendimento da demanda social que os 
empreendimentos dessas indústrias provocam, principalmente 
aos governos locais, que se empreendem, em demasia, em busca 
de recursos para amenização do impacto causado.

Assim, é de se concluir que há convergência principiológica 
e normativa vigente, que ampara e reforça o entendimento de 
que os Estados, Distrito Federal, inclusive os Municípios detêm a 
competência para editarem leis, que possibilitem a fi scalização 
do cálculo e do pagamento dos Royalties, além de autorizar a 
cobrança extrajudicial e judicial de suas receitas originárias, em 
virtude da inadimplência do concessionário.

Sobre as questões aduzidas e das postulações consigna-
das na ADI 4606, até a data de encerramento deste trabalho, 
o Supremo Tribunal Federal ainda não havia se pronunciado, 
todavia, estamos convictos que os diplomas editados pelo Es-
tado da Bahia, objetos dessa ação, não usurpam a compe-
tência da União, haja vista que se restringem ao exercício de 
fi scalização e controle sobre sua receita originária. Trata-se da 
autonomia federativa concebida pela Ordem Constitucional em 
vigor, além da consonância estabelecida pela exigência de pre-
ceitos legais impositivos, fulcro da preconização inafastável 
do Princípio da Legalidade imputado à Administração Pública. 

Já a fi scalização, registro e acompanhamento, preceituado 
no inciso XI, do art. 23 da Constituição Federal, não há como 
acreditar, por todas as razões anteriormente exaradas - além 
da eminente importância que as atividades possuem ao inte-
resse nacional - que o constituinte tenha arrogado imperioso 
encargo como mera atividade auxiliadora da prescrição do §1º, 
do art. 20 da Carta Política, conforme consignada na ADI 4606. 

Por fi m, merece, aqui, ser destacado a lacuna da Lei 
Complementar que visa a disciplinar a cooperação para o es-
forço conjunto referente ao encargo estabelecido pelo inciso 
XI, do art. 23 da Constituição Federal. Essa omissão jamais 
poderia ser acolhida como condição à realização das tarefas 
imputadas às três esferas federativas, conforme impostas no 
inciso acima mencionado. Mas, também, é certo que, tendo 
em vista os preceitos constitucionais, a realização desse en-
cargo, por qualquer das esferas federativas, deve ser exerci-
da, estritamente, sob a prescrição da legislação regulamen-
tadora e reguladora da União.  

23    Constituição Federal. Art. 23.[...] Parágrafo único. Leis complementares fi xarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em 
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
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Resumo
Este trabalho visa desenvolver um breve estudo acerca da relevância que vem assumindo a questão ambiental, no que concerne ao 
espaço físico, uma vez que há, em qualquer lugar, o direito subjetivo ao meio ambiente saudável. Nesse sentido, desenvolveu-se uma nova 
instrumentalização para defesa de um ambiente ecologicamente equilibrado, baseada em um intervencionismo maior do Estado, através 
do chamado Tributo Ambiental e na disciplina do Direito Tributário Ambiental, ligação interdisciplinar do Direito Tributário com o Direito 
Ambiental. 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Direito Ambiental. Direito Tributário. Direito Tributário Ambiental. Tributo Ambiental.

SPECIES TAX AS AN INSTRUMENT TO PROTECT ENVIROMENTAL GOODS

Abstract
This work intends to develop a brief view about the relevance of the environmental question regarding the physic space, since there is in 
everywhere a subjective right to a health environment. Accordingly, was developed a new instrument to defend a ecologically balanced 
environment, based on a Estate bigger interventionism thru the named Environmental Taxes and in the subject of Environmental Tax Law, 
interdisciplinary link between Tax Law and Environmental Law.  

Keywords: Environment. Environmental Law. Tax Law. Environmental Tax Law. Environmental Tax.
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1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal direciona todo o Sistema Tributário Na-
cional no sentido de melhorar as condições de vida da coletividade 
e assegurar-lhe o mínimo para que possa viver com dignidade.

Assim é que o direcionamento do Sistema Tributário Nacional 
para a questão ambiental torna-se perfeitamente viável, ao le-
var em consideração as possibilidades de utilização dos tributos 
já existentes no ordenamento jurídico pátrio para a defesa do 
meio ambiente. Nesse sentido, ensina Roque Antonio Carraza:

Andaria bem a legislação do IPI acaso tributasse 
minimamente (ou até deixasse de fazê-lo), a 
comercialização de produtos industrializados 
ecologicamente corretos (automóveis elétricos, 
ônibus movidos a gás, caminhões equipados com 
catalizadores efi cientes, etc.). Por igual modo 
mereceria encômios legislação que dispensasse 
tratamento favorecido, em termos de IPTU, para o 
contribuinte que efetuasse a manutenção de parques 
e jardins públicos. Ou que isentasse de ICMS a 
comercialização de produtos agrícolas cultivados sem 
a utilização de agrotóxicos (CARRAZZA, 2006, p.667).

Passa-se, então, à verifi cação das espécies de tributos 
existentes no ordenamento jurídico pátrio, suas características 
e de que forma podem estes ser utilizados como mecanismo 
de intervenção do Estado em busca da condução da sociedade 
para a preservação ambiental.

O legislador infraconstitucional conceituou tributo, no art. 
3° do Código Tributário Nacional, como toda prestação pecu-
niária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Já o artigo 145 da Lei Maior indica como espécies os im-
postos, as taxas e as contribuições de melhoria. No entanto, 
com base nos artigos 148 e 149 da Constituição Federal, é 
possível afi rmar que existem mais duas espécies de tributos: 
as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios.

Dentro desse tópico e antes de se adentrar no estudo das 
espécies tributárias, necessário se faz, ainda, perpassar por 
uma breve análise acerca da hipótese de incidência da nor-
ma tributária ambiental.

Acerca da hipótese de incidência tributária, Geraldo Ata-
liba esclarece:

Na hipótese de incidência se concentram as 
questões mais tormentosas e complexas. Diante 

de cada problema, a dissecação da hipótese é que 
desafi a o jurista. Reconhecer as coisas e pessoas 
qualifi cadas, desvendar as imputações e seus 
efeitos, contidos na lei, inter-relacionar as normas, 
aí está a grande e difícil tarefa do hermeneuta, em 
cada caso concreto (ATALIBA, 2000, p. 42).

A hipótese de incidência é, portanto, a marca registrada 
abstrata e hipotética do tributo, que irá incidir sobre um fato, 
ou seja, nada mais é do que o desenho hipotético de um fato 
tributável com previsão legal1.

Trazendo o supracitado conceito para o universo do tributo 
ambiental, tem-se que, consumado o fato descrito na norma 
tributária ambiental, dar-se-á início ao mandamento contido 
nesta, obrigando a pessoa que realizou o fato gerador (contri-
buinte) a pagar certa soma de dinheiro ao Estado.

1.1 IMPOSTOS

A primeira espécie que será estuda é o imposto, o qual, 
conforme previsto no artigo 16 do Código Tributário Nacional, 
é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 
independente de qualquer atividade estatal específi ca relativa 
ao contribuinte, a sua atividade ou a seu patrimônio.

De acordo com Eduardo Sabbag (2009, p. 358), pode-se 
defi nir imposto “como o tributo que tem por hipótese de in-
cidência um fato alheio a qualquer atuação do Poder Público.

Ainda sobre a conceituação dos impostos, vale ressaltar a 
lição de Paulo de Barros Carvalho:

Com efeito, debalde procuraremos na hipótese de 
incidência dos impostos uma participação do Estado 
dirigida ao contribuinte. São fatos quaisquer – uma 
pessoa física auferir renda; industrializar produtos; 
praticar operações fi nanceiras; ser proprietária de 
bem imóvel; realizar operações relativas à circulação 
de mercadorias; prestar serviços etc. A formulação 
lingüística o denuncia e a base de cálculo o 
comprova. É da índole do imposto, no nosso direito 
positivo, a inexistência de participação do Estado, 
desenvolvendo atuosidade atinente ao administrado 
(CARVALHO, 2007, p. 36).

A primeira fi nalidade dos impostos é a arrecadação de re-
cursos que possam munir os cofres públicos da renda neces-
sária para suprir as necessidades públicas genéricas, cabendo 
ao administrador público fi xar a destinação desses recursos, 
conforme a realidade que se apresenta. É, justamente, em vir-
tude da não vinculação de seu fato gerador, nem da destinação 

1    Geraldo Ataliba designa o fato gerador in abstrato como “hipótese de incidência”, e o fato gerador in concreto como “fato imponível”, ensinando que “a hipótese de incidência é a 
expressão de uma vontade legal, que qualifi ca um fato qualquer abstratamente, formulando uma descrição antecipada (conceito legal), genérica e hipotética. Fato imponível é um fato 
efetivo, localizado concretamente – porque acontecido, ocorrido – no tempo e no espaço e revestido das características individuais e concretas” (2000, p 68).



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Ano 5, n. 2 - abr./set. 2012

91

2    TRIBUTÁRIO. AMBIENTAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEI-5868, DE 12.12.97. CÓDIGO FLORESTAL. 
LEI-4771, DE 15.09.1965, ART-2. Se a área total compreende partes de preservação permanente, assim reconhecidas pelo ART-2 do Código Florestal, não é possível a incidência do ITR 
sobre o todo, uma vez que o ART-5 da LEI-5868/72 isenta de tributação as áreas de preservação ambiental. Em tal situação a dívida ativa não pode ser considerada líquida e certa, 
daí porque se revela inviável a cobrança através de Execução Fiscal. (Apelação Cível 97.04.46391-0, TRF 4° Região, Primeira Turma. Relator: Vladimir Passos de Freitas. DJ 21/01/1998 
PÁGINA: 289, disponível no endereço eletrônico www.trf4.jus.br

da receita obtida às despesas gerais do Estado, que essa mo-
dalidade de tributos se diferencia das demais.

Apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 
167, inciso IV da Constituição Federal, é que se admite a vin-
culação da receita obtida através da cobrança de impostos a 
um fi m específi co. Em outras palavras, não é possível, levando 
em consideração o texto constitucional vigente, destinar o valor 
arrecadado com impostos ambientais ao custeio de despesas 
para a preservação e restauração do meio ambiente ou para ge-
rir qualquer fundo ou órgão ambiental.

No entanto, apesar dessa difi culdade de utilização dos im-
postos com a fi nalidade da proteção ambiental, devido a sua es-
trutura normativa, não se pode ignorar a sua importância. Nesse 
sentido, Celso Antônio e Renata Marques assim se posicionam:

Tendo em vista o fato de que o fi m último da 
tributação no Brasil, conforme já afi rmado, há 
que ser sempre a pessoa humana, e que os 
bens ambientais correspondem àqueles bens 
considerados, no plano  normativo, essenciais à 
sadia qualidade de vida, reprisamos que a defi nição 
jurídica do bem ambiental está vinculada de 
forma direta e imediata não só à tutela da pessoa 
humana, mas antes à tutela da vida da pessoa 
humana com dignidade. Esta será preenchida 
de forma adequada de acordo com o preceito 
normativo indicado pelo legislador de 1988 no art. 
6° da Constituição Federal, com a implementação 
do que chamamos de piso vital mínimo (FIORILLO; 
FERREIRA, 2009, p.56, grifo do autor).

Tal difi culdade não signifi ca, no entanto, que nossa Consti-
tuição não tenha amparado determinados impostos e lhes con-
ferido natureza típica de tributo ambiental, como serão apresen-
tados diversos exemplos a seguir.

É possível mencionar o Decreto Federal n° 755, de 19 de fe-
vereiro de 1993, o qual estabeleceu diferentes alíquotas do Im-
posto sobre Produtos Industrializados (IPI) para certos veículos 
movidos a gasolina (25% ou 30%, conforme especifi cações) 
e para veículos movidos a álcool (20% ou 25%). A respeito 
desse imposto, ressalta José Marcos Domingues que: 

Embora essa tributação diferenciada visasse 
originariamente a incentivar a produção doméstica 
de álcool carburante visando à redução da 
dependência brasileira da importação do petróleo 
(uma fi nalidade extrafi scal), o mecanismo veio 

contribuir para decréscimo geral nos níveis de 
poluição do ar nas cidades, transmudando-se em 
incentivo ao consumo de combustíveis limpos ou 
não-poluentes (OLIVEIRA, 2007, p. 70).

Para Regina Helena Costa, outros impostos que propiciam 
campo fértil para tributação ambiental seriam aqueles inciden-
tes sobre a propriedade imobiliária (FIORILLO; FERREIRA, 2009). 

Dessa forma, a doutrinadora cita como precedente federal 
o Imposto Territorial Rural (ITR), que exclui, da sua Base de 
Cálculo, as áreas de fl oresta nativa e outras consideradas de 
preservação permanente, contemplando-se, inclusive, aque-
las livremente destinadas à conservação pelos proprietários 
contribuintes. Ademais, está isenta de ITR a chamada reserva 
legal, onde o corte de árvores é proibido2, conforme determi-
nação do Código Florestal; bem como, destaque para a pro-
gressividade desse imposto em função inversa do “grau de 
utilização” das glebas rurais, de acordo com a Lei n° 9.393, de 
19 de dezembro de 1996.

Dessa forma, claro está o direcionamento do ITR como 
tributo apto a agir no sentido da preservação e conservação 
ambiental.

Outro imposto sobre a propriedade imobiliária que merece 
destaque na defesa do Meio Ambiente é o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), como instrumento de viabilização da 
função social das cidades, levando em consideração as alte-
rações efetuadas defi nitivamente nesse imposto, em razão do 
advento da chamada Lei do Meio Ambiente Artifi cial – o Esta-
tuto da Cidade, em meados de 2001.

Assim, para fi ns de estudo do Direito Tributário Ambien-
tal, constata-se, como fator gerador do IPTU, a propriedade, 
domínio útil ou a posse de bem imóvel na zona urbana do mu-
nicípio. O aspecto material de sua hipótese de incidência se 
circunscreve ao fato de alguém ser proprietário de bem imóvel 
em determinada cidade, recaindo, dessa forma, sobre o uso, 
fruição e disposição deste.

Ora se a propriedade se coloca como um direito eminente-
mente garantido pela Carta Constitucional, ligado diretamente 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, fi ca evidente a 
natureza jurídica de tributo ambiental do IPTU, ”cuja fi nalidade 
é a viabilização das funções sociais da cidade em atenção às 
necessidades vitais da pessoa humana, ou seja, o atendimento 
do chamado piso vital mínimo”, nas palavras de Celso Antônio 
Pacheco Fiorillo e Regina Marques (2009, p.83).
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Ainda no âmbito da análise do IPTU, uma das suas principais 
características como imposto verde3  – adotando a expressão uti-
lizada por José Marcos Domingues, em sua obra Direto Tributário 
e Meio Ambiente – é a sua progressividade4 em razão do valor do 
imóvel, desde que o município que aplique essa progressividade de 
alíquotas tenha o seu próprio plano diretor e a fi nalidade seja de 
assegurar o cumprimento da função social da propriedade5.

Continuando no estudo dos impostos que possuam na-
tureza jurídica de tributo ambiental, José Marcos Domingues 
cita, ainda, a Lei do Imposto de Renda, Lei n° 5.106, de 2 de 
setembro de 1966, a qual, inicialmente, autorizava as pesso-
as físicas a abaterem, em suas declarações de rendimento, 
as importâncias empregadas no fl orestamento e refl oresta-
mento (OLIVEIRA, 2007, p. 72). 

Em última análise, os impostos estaduais que possuam 
índole de tributo ambiental são o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e prestação de Serviços de transporte interesta-
dual e intermunicipal e comunicação (ICMS) e o Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

O primeiro, conhecido como ICMS ecológico, vem sendo 
utilizado com típica indicação ambiental desde 1991 por al-
guns estados6. Tem sido encarado como importante fonte de 
gestão ambiental dos municípios, com objetivo de viabilizar 
atividades menos degradantes do meio ambiente. A sua idea-
lização se dá de forma a conferir certo repasse do recolhimen-
to do tributo às prefeituras que tenham, em seus municípios, 
áreas verdes preservadas.

Esse benefício fi nanceiro foi instituído para auxiliar os 
Municípios, que viam suas economias debilitadas pelas res-
trições de uso causadas pela necessidade de vigiar os ma-
nanciais de abastecimento e pela existência de unidades de 
conservação. De fato, o legislador estadual nada mais fez 
do que utilizar uma possibilidade aberta pelo artigo 158 da 
Constituição Federal, que permite aos Estados defi nir, em 
legislação específi ca, parte dos critérios para o repasse de 
recursos do ICMS que os Municípios têm direito.

A partir desse incentivo, os municípios que não possuem 
unidades de conservação são estimulados a criar ou promo-
ver a criação destas.

Por fi m, existe, ainda, o IPVA, que em alguns estados, pode 

apresentar alíquotas diferentes para os veículos movidos a gás 
natural, energia elétrica, álcool ou gasolina (RIO DE JANEIRO, 
Lei n. 2.877/1997).

1.2 TAXAS

A taxa, por sua vez, explica Eduardo Sabbag (2009, p.367), 
“é um tributo imediatamente vinculado à ação estatal, atrelan-
do-se à atividade pública, e não à ação do particular”. O Código 
Tributário Nacional (CTN), em seu art. 77, já estipulava que as 
taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, 
têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou 
a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específi co 
e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

A partir do supracitado conceito, percebe-se que a taxa 
apresenta dois possíveis fatos geradores distintos, a partir dos 
quais o Estado exercerá determinada atividade que ensejará 
uma contraprestação.

No primeiro caso, tem-se que nascerá o dever de pagar 
taxas ao fi sco, quando houver o exercício do poder de polícia, 
nascendo o crédito tributário sempre que o ente tributante res-
tringir ou impedir atividades e mesmo atitudes no interesse de 
toda a coletividade de brasileiros e estrangeiros residentes no 
país, sendo esse o entendimento do art. 78 do CTN.

A esse respeito, Roque Carrazza (2006, p.507) tece opor-
tunas considerações:

Não é qualquer ato de polícia que autoriza a 
tributação por meio desta modalidade de taxa, 
mas tão somente o que se consubstancia num agir 
concreto e específi co da Administração, praticado 
com base em lei, que levanta uma abstenção ou 
que mantém ou fi scaliza uma exceção já existente. 
O simples exercício do poder de polícia (...) não 
enseja a cobrança da taxa de polícia. O que enseja 
tal cobrança é o desempenho efetivo da atividade 
dirigida ao administrado.

Por outro lado, existem, ainda, as taxas que têm como fun-
damento a efetiva ou potencial prestação de serviço público. 
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, serviço público é “toda ati-

3      “Tributos Verdes é expressão leiga que se refere a tributos que têm uma motivação ambiental” (OLIVEIRA, 2007. p. 63).

4      Entenda-se progressividade “como a tentativa de onerar mais gravosamente quem tem maior riqueza tributável” (SABBAG, 2006, p. 315).

5   PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DIREITO LOCAL. IPTU. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 
INOCORRÊNCIA. (...) 

3. (...) TRIBUTÁRIO - IPTU - PROGRESSIVIDADE - CUNHO ARRECADATÓRIO - INCONSTITUCIONALIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 156, I, 1º c/c 182, §4º., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
- A jurisprudência é remansosa, no sentido de só se admitir a progressividade das alíquotas do IPTU para cumprimento da função social da propriedade, ou seja, a progressividade 
extrafi scal, que deve ser precedida de uma série de pressupostos a tanto indispensáveis. (grifei) - REsp 783301 / MG, Ministro Luiz Fux, DJ 29/10/2007 p. 182

6      Sendo o pioneiro o estado do Paraná através da Lei Complementar Estadual 59/91
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vidade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça 
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de 
satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime 
jurídico total ou parcialmente público (DI PIETRO, 2000, p. 98).”

Assim, José Marcos Domingues admite como fatos gera-
dores das taxas ambientais: o licenciamento, a fi scalização 
e a limpeza ou recuperação ambiental, desde que guardem 
uma razoável equivalência com o custo dos serviços públicos 
de licenciamento e fi scalização, e da limpeza ou recuperação 
ambiental correlacionáveis; citando, ainda, como exemplos, as 
situações individuais dos contribuintes (tipo de estabeleci-
mento/instalações/atividades, área fi scalizada etc) e os volu-
mes de emissões, despejos ou produção de resíduos poluidores 
(OLIVEIRA, 2007, p. 83).

Para muitos doutrinadores do Direito Tributário, a taxa é 
a tributação mais fácil de ser concretizada, quando direcio-
nada aos chamados bens ambientais, uma vez que as taxas 
ambientais podem e devem ser graduadas conforme o custo 
dos serviços públicos ambientais relacionados à carga po-
luidora gerada pelos contribuintes, bem como representar 
substanciais receitas públicas para custeio das correspon-
dentes tarefas administrativas. 

Importante ressaltar, também, a possibilidade de produ-
zir o efeito indutor do poluidor a buscar alternativas de com-
portamento menos poluente, visando a diminuir o montante 
da taxa que lhe cabe pagar7.

Apesar da quase unanimidade dos estudiosos quanto ao 
potencial da taxa de se tornar importante instrumento tribu-
tário de defesa e proteção do meio ambiente, até o momento, 
as supostas taxas ambientais instituídas traduzem materiali-
dade ou base de cálculo própria de impostos, ferindo, de forma 
fl agrante, o parágrafo único do art. 77 do Código Tributário 
Nacional. E, em grande parte, já foram afastadas pelo Poder 
Judiciário, a exemplo da Lei n.º 9.960, de 28 de janeiro de 2000, 
a qual criou a Taxa de Fiscalização Ambiental, que foi declara-
da inconstitucional pelo STF sob diversos argumentos, dentre 
eles o de que o fato gerador para a sua cobrança era uma ati-
vidade exercida pelos contribuintes, e não um serviço prestado 
pelo poder público ou o exercício do poder de polícia (FIORILLO; 
FERREIRA, 2009, p. 120-121).

É, por isso, que José Marcos Domingues conclui que a taxa 
ambiental pode ter, como base de cálculo, uma ordem de gran-
deza que não corresponda a um imposto e que seja conexa ao 
custo do serviço público prestado ou posto à disposição do 

contribuinte, realizando, de um lado, o princípio retributivo e, 
de outro, o princípio do poluidor pagador, e autorizada a exigir 
uma maior quantia de quem mais gera custos ao Poder Público 
(OLIVEIRA, 2007, p. 294).

Após a anulação, em parte, da Lei n° 9.960/2000, veio a 
Lei n° 10.165, também de 2000, que introduziu os artigos 17-A 
e 17-B na Lei n° 6.938/81, os quais estabelecem, respectiva-
mente, os preços dos serviços e produtos do Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, a 
serem aplicados nacionalmente conforme instrumento anexo; 
e a nova Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, dessa vez 
com o fato gerador correto, qual seja exercício regular do poder 
de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para controle e fi s-
calização das atividades poluidoras e utilizadoras de recursos 
naturais. 

Apesar da nova redação conferida aos artigos supracitados, 
ainda paira sobre a lei 10.165/2000 a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade de n° 2.422 e 2.423, protocoladas pela Confedera-
ção Nacional da Indústria e Confederação Nacional do Comércio, 
respectivamente, ambas pendentes de julgamento.

Nesse contexto, um dos exemplos mais efi cazes da imple-
mentação da referida taxa ambiental é Fernando de Noronha. 
Esse distrito estadual vem cobrando a taxa de preservação 
ambiental, que se destina a assegurar as condições ambientais 
e ecológicas, desde o ano de 1998. Os valores são auferidos de 
acordo com uma tabela progressiva em relação aos dias de 
permanência dos turistas no referido arquipélago, tendo como 
fato gerador a utilização da infra-estrutura física e o acesso ao 
patrimônio natural e histórico por parte dos visitantes.

Os recursos provenientes da arrecadação da taxa são 
direcionados para a manutenção das condições gerais de 
acesso ao arquipélago, a preservação de locais turísticos e 
dos ecossistemas existentes, além do direcionamento para a 
fi scalização de danos ambientais e execução geral de obras e 
benfeitorias em benefício da população local e dos visitantes 
(FIORILLO; FERREIRA, 2009, p. 122-123).

1.3 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

A Contribuição de Melhoria está prevista na Constituição 
Federal, através do seu art. 145, III, bem como no Código 
Tributário Nacional nos arts. 81 e 82, traduzindo-se no direito 
do sujeito ativo exigir o pagamento desse tributo pelos pro-

7    Taxa fl orestal. Lei n. 7.163/77. Alegada ofensa aos arts. 5º, caput; 145, II E § 2º; 150, I e IV; e 152, todos da Constituição Federal. Exação fi scal que serve de contrapartida ao 
exercício do poder de polícia, cujos elementos básicos se encontram defi nidos em lei, possuindo base de cálculo distinta da de outros impostos, qual seja, o custo estimado do serviço 
de fi scalização. (...). Descabimento da alegação de ofensa ao princípio da isonomia, por razões óbvias, diante do incentivo fi scal, em forma de redução do tributo, previsto para as 
indústrias que comprovarem a realização de refl orestamento proporcional ao seu consumo de carvão vegetal. (grifei) - RE 239.397, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgamento em 21-3-00, 
1ª Turma, DJ de 28-4-00
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prietários de bens imóveis valorizados a partir da realização 
de uma obra pública. 

Como decorrência dos artigos citados, consta que o su-
jeito ativo do tributo em questão pode ser qualquer um dos 
entes federativos, tendo em vista que tanto a União, quanto os 
Estados, Municípios ou Distrito Federal podem realizar obras 
públicas no âmbito de suas respectivas atribuições.

O professor Sabbag (2009, p. 401), distingue a contribuição 
social, dos impostos e das taxas, na medida em que, para co-
brança da primeira, pressupõe-se uma obra pública, e não um 
serviço público, como ocorre nas taxas, dependendo de um fator 
intermediário, qual seja a valorização do imóvel. Com relação ao 
imposto, dele se distingue, porque o fato gerador da contribuição 
de melhoria depende de uma atividade estatal específi ca.

Por obras públicas, devem ser entendidas as construções, 
ampliações ou manutenções de bens imóveis, pertencentes 
ou incorporados ao patrimônio público, que propiciem proveito 
público imediato, com uma utilidade passível de fruição pelos 
administrados. Ressalta-se que é imprescindível que, primeiro, 
exista a obra pública, em qualquer de suas modalidades, valori-
zando o imóvel, para, só depois, ser o proprietário tributado, ten-
do em vista que a conclusão da obra é condição para a cobrança 
da exação, senão, vejamos o art. 9° do Decreto-Lei n. 195:

Executada a obra de melhoramento na sua 
totalidade ou em parte sufi ciente para benefi ciar 
determinados imóveis, de modo a justifi car o início 
da cobrança da Contribuição de Melhoria, proceder-
se-á ao lançamento referente a esses imóveis depois 
de publicado o respectivo demonstrativo de custos.

Partindo das defi nições acima explicitadas, fácil perceber que 
a Contribuição de Melhoria é nítido tributo destinado a fazer jus-
tiça social, sendo facilmente identifi cada a sua faceta de tributo 
ambiental, tendo em vista que a cobrança da contribuição pela 
construção de uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, 
seria uma das consequências do Princípio do Poluidor Pagador, em 
o contribuinte poluidor estaria arcando com o investimento do po-
der público para evitar os danos ambientais oriundos da atividade 
daquele, ao invés de se onerar toda a sociedade. 

Nesse sentido, Regina Helena Costa, ao escrever sobre a 
viabilidade de se imprimir à referida espécie tributária conteú-
do ambiental, afi rma que:

Cremos que a contribuição de melhoria, outrossim, 
pode prestar-se à proteção do meio ambiente. 
Pressuposto necessário para a sua exigência é a 
realização de obra pública que venha a provocar a 
valorização imobiliária particular (art. 145, III, CF). 
(...) Logo, se a obra pública causadora da valorização 
imobiliária voltar-se à preservação ambiental, como, 
por exemplo, a construção de parque urbano, poder-
se-á exigir uma contribuição de melhoria ‘verde’ 
(COSTA, 2005, p. 328).

Ora, quando o Estado utiliza a Contribuição de Melhoria 
com efeitos ambientais, está desenvolvendo projetos voltados 
à proteção do meio ambiente com a construção de obras pú-
blicas sem a necessidade de onerar os cofres públicos. Isso 
porque os proprietários dos imóveis valorizados por essas 
edifi cações serão obrigados a pagar essa contribuição, pois o 
dinheiro público foi usado em seu benefício.

Ressalte-se, novamente, o caráter redistributivo do tributo 
em referência, já que os proprietários dos imóveis particulares 
benefi ciados o foram com recursos que provieram de reservas 
públicas compostas pela arrecadação das mais variadas es-
pécies tributárias, para as quais colaboraram todos os demais 
contribuintes, cabendo à contribuição de melhoria corrigir a 
injustiça ocorrida em benefícios individuais à custa dos paga-
mentos realizados pela coletividade.

Para a determinação da Base de Cálculo da cobrança des-
sa contribuição, parte-se do gasto realizado e do quantum de 
valorização imobiliária experimentada pelo imóvel. Além disso, 
a contribuição de melhoria permite amortizar os custos de no-
vas obras públicas e exige maior transparência na sua execu-
ção e nos procedimentos licitatórios, uma vez que os recursos 
são, especifi camente, destinados e passíveis de controle por 
parte da população.

Exemplifi cando Contribuições de Melhoria que têm inse-
rido, em seu contexto, nítido caráter ambiental, José Marcos 
Domingues de Oliveira salienta:

A propósito, vale notar que a Lei nº 1364, de 19 de 
dezembro de 1988, do Município do Rio de Janeiro, 
impõe contribuição de melhoria incidente sobre os 
proprietários de determinados imóveis valorizados por 
obras públicas tais como ‘arborização’ de ruas e praças, 
‘construção ou ampliação de parques, proteção contra 
erosão, aterros e outras obras de embelezamento’, 
incluída a hipótese de execução de projeto de 
‘tratamento paisagístico’ Assim, prevê-se que o custo 
de obras públicas de conteúdo ambiental seja rateado 
entre os proprietários de imóveis especialmente 
valorizados por elas (OLIVEIRA, 2007, p. 95).

Nesse modelo, ressalta-se que, ao lado do objetivo prin-
cipal da contribuição de melhoria, qual seja o da fi scalidade, 
buscando devolver aos cofres públicos aquilo que foi utilizado 
na construção de obras em benefício da sociedade, existe a 
natureza extrafi scal, já que esta modalidade de tributo, tam-
bém, pode ser utilizada para incentivar o Estado a edifi car 
obras de conteúdo claramente ambiental (SPAGOLLA, 2008). 

Para José Marcos Domingues, ainda que a lei crie incidências 
novas ou gradue diferentemente a carga tributária, privilegiando 
atividades consideradas “limpas” ou onere produções ou consu-
mos poluentes, o que está em debate não é propriamente a ar-
recadação fi scal, mas a fi nalidade de promover a defesa do meio 
ambiente, daí seu caráter extrafi scal (OLIVEIRA, 2007, p. 102).
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1.4 EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS E 
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 

Historicamente, o governo federal utilizava os Empréstimos 
Compulsórios como forma de suprir as defi ciências de seu caixa 
sem qualquer comprometimento com a correspondente restitui-
ção. Tal irresponsabilidade com a sociedade fez com que o legis-
lador o instituísse como forma de tributo na Constituição Federal, 
assim, foi uma tentativa de impor ao fi sco as limitações ao poder 
de tributar e garantir ao contribuinte seus direitos fundamentais.

Embora esteja sedimentado o conteúdo tributário dessa 
espécie, muito se discutiu se sua natureza jurídica seria, ver-
dadeiramente, tributária ou contratual, isso porque, sob a égi-
de da Constituição de 1946, o Supremo Tribunal Federal editou 
a súmula 418, que declarava não ser o empréstimo compulsó-
rio tributo, e sua arrecadação não estaria sujeita à exigência 
constitucional da prévia dotação orçamentária.

Entendia-se, à época, que supracitado instituto era um 
“contrato ou empréstimo coativo”, marcado pela restituição e 
pela coatividade própria dos contratos de adesão8.

Todavia, com o advento da Carta Magna de 1988 e a ela-
boração do art. 148 e seus incisos, deixou de existir dúvida 
quanto à natureza jurídica do Empréstimo Compulsório, apre-
sentando-se este, inexoravelmente, como espécie de tributo.

Eduardo Sabbag (2009, p. 429) cita, em seu manual, qua-
tro motivos para a conclusão acima explicitada:

(I) a precisa adaptação da exação ao conceito 
de tributo, à luz do plano genérico, no texto 
constitucional, e, no bojo do plano específi co, 
no Código Tributário Nacional (art. 3°); (II) a 
desimportância do plus da restituição, imanente à 
ideia de mútuo (empréstimo), constante de nome da 
exação, haja vista a denominação do gravame não 
ter o condão de menoscabar a natureza jurídica do 
tributo em análise (art. 4°, I, CTN), genuinamente 
fi nalístico; (III) a fi nalidade pública que justifi ca 
os constitucionais pressupostos autorizativos 
do empréstimo compulsório; (IV) com menor 
relevância, mas merecendo registro, a localização 
topologicamente fi ncada no Capítulo I, do Título 
VI, da vigente Carta Magna, que trata do Sistema 
Tributário Nacional, bem como a sua regulação no 
Código Tributário Nacional (art. 15, CTN).

Na mesma esteira, Paulo de Barros Carvalho (2007, p. 
25) assevera: 

A análise desta categoria jurídico positiva (do 
empréstimo compulsório) revela, de maneira 
contundente, que todas as cláusulas imprescindíveis 

à qualifi cação do tributo nela estão presentes. Há 
somente um plus, consubstanciado na necessidade de 
restituição que a lei reguladora deve prever, no que diz 
com o prazo de devolução e as condições de resgate.

Superado o tema do enquadramento do empréstimo com-
pulsório como um tributo, cumpre-nos analisar as hipóteses de 
sua instituição. Prescreve o art. 148 da Constituição Federal 
que a União pode cobrar, através da edição de Lei Complemen-
tar, empréstimos compulsórios para atender despesas extraor-
dinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa 
ou de sua iminência, bem como nas hipóteses de investimento 
público relevante de caráter urgente e de interesse nacional.

Em primeira análise, a primeira observação a ser feita é 
quanto à competência exclusiva da União no tocante à institui-
ção e cobrança do Empréstimo Compulsório. 

Já em um exame mais direcionado para a temática em 
questão, qual seja do Direito Tributário Ambiental, fi ca fácil 
imaginar sua vinculação às questões ambientais. Ou seja, na 
ocorrência de fatos, eventos ou desastres ecológicos, que re-
presentem verdadeira calamidade pública, que necessitem de 
medidas urgentes, por parte da sociedade e do poder público, 
para neutralizar ou minimizar seus efeitos sobre a população e 
sobre o meio ambiente, esses poderiam ser Fatos Geradores do 
Empréstimo Compulsório.

Exemplifi cativamente, é possível que tanto enchentes, 
inundações, terremotos, desmoronamentos, dentre outros de 
origem natural, ou até mesmo atos humanos que desenca-
deiem desastres ecológicos, como as queimadas propositais 
e os acidentes ecológicos, sejam fatos geradores da cobrança 
desse tributo.

Da mesma forma que, nas calamidades públicas, podem 
os empréstimos compulsórios servir à proteção ambiental nos 
casos em que a situação requer investimento público urgente 
e de interesse nacional. Isto porque o bem ambiental é um 
direito difuso, ou seja, transcende a individualidade do titular 
para atingir a sociedade como um todo, sendo considerado um 
interesse nacional, ou melhor, mundial, não existindo fronteiras 
que barrem seu conteúdo (SPAGOLLA, 2008, p. 145).

Sobre a instituição de empréstimos compulsórios ambien-
tais, assim ensina Roberto Ferraz:

Assim os empréstimos compulsórios, por poderem 
ser instituídos em função de calamidade pública 
(que pode ser de natureza ambiental), bem como 
para a realização de investimento público de 
caráter urgente e de relevante interesse nacional 
(que também pode ser de natureza ambiental), 
tendo necessária aplicação dos recursos nessas 

8    Referida teoria é citada por Eduardo Sabbag em seu manual (Manual de Direito Tributário.São Paulo: Saraiva, 2009t, p. 427) a partir do estudo da obra Curso de direito fi nanceiro 
e tributário, do doutrinador Ricardo Lobo Torres.
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finalidades (parágrafo único do art. 148 da CF), 
podem ser interessantes instrumentos para 
viabilizar políticas públicas ambientais (FERRAZ, 
2005, p. 350).

Enfatize-se que, conforme previsto na Constituição, o Em-
préstimo Compulsório, obrigatoriamente, deverá ser instituído 
por Lei Complementar, fi xando prazo e as condições para a de-
volução integral do produto arrecadado junto ao sujeito passi-
vo, sob pena de restar confi gurado a prática ilícita do confi sco. 

E, ainda, que a aplicação dos recursos provenientes do em-
préstimo compulsório deverá ser vinculada à despesa que fun-
damentou sua instituição. Tal determinação visa a proteger o 
contribuinte de qualquer arbitrariedade, como o desvio do produ-
to arrecadado ou a ausência de motivos que ensejem a criação 
do tributo em análise. Logo, caso seja exigido, em decorrência de 
questões ambientais, todo o montante conquistado, deve ser re-
vertido em benefício destas, sob pena de inconstitucionalidade.

No que diz respeito às Contribuições Sociais previstas no art. 
149 da Constituição Federal, a que mais nos interessa é a cha-
mada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), 
que pode ter, como hipótese de incidência, a intervenção do poder 
público nesse setor e cuja arrecadação é destinada ao custeio dos 
respectivos serviços e encargos. A sua importância, no presente 
trabalho, dá-se através de uma de suas características, qual seja 
a possibilidade de adequação à tributação ambiental, especial-
mente, em virtude da fi nalidade re-orientadora de comportamen-
to, através da internalização de custos ambientais.

Há dois pontos importantes que merecem enfoque na aná-
lise do conceito de Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico: apenas a União possui competência para criação 
e exigência do referido tributo, mesmo assim, apenas quando 
for necessária a sua interferência no setor da economia; e a 
receita arrecadada deve, necessariamente, custear essa in-
tervenção estatal, classifi cando essa espécie tributária como 
vinculada, isto é, a vinculação da receita arrecadada ao setor 
econômico que motivou a criação dessa modalidade de tributo 
é condição para sua validade e legitimidade.

A feição de tributo ambiental direcionada às contribuições 
previstas no art. 149 deve ser analisada juntamente ao art. 
170 da Constituição Federal, em especial, no inciso VI, que de-
fi ne, como princípio da ordem econômica, a defesa do Meio 
Ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, confor-
me o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação.

A respeito da possibilidade de se direcionar as referidas 
contribuições à proteção do meio ambiente, assevera Hele-
no Taveira Torres:

O domínio ambiental parece ser, assim, campo 
muito propício para o emprego da CIDE, como 
instrumento de garantia do princípio contido no 

art. 170, ao reclamar que a ordem econômica, ao 
ter por fi m assegurar a todos a existência digna, 
observe a: ‘VI – defesa do meio ambiente, inclusive 
mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e 
de seus processos de elaboração e prestação’ 
(redação dada pela Emenda Constitucional n. 42, 
de 19.12.2003), desde que se limitando sempre ao 
grupo vinculado à materialidade eleita, a partir do 
motivo constitucional (TORRES, 2005B, p. 146).

Dessa forma é que as CIDEs ambientais guardam, em sua 
estrutura, tanto o caráter extrafi scal, de modifi car a mentalidade 
e comportamento dos agentes em relação ao ambiente, como o 
caráter fi scal, de gerar receitas públicas a serem aplicadas em 
ações de preservação e de restauração de ecossistemas degrada-
dos. Por meio dessa contribuição, há a intervenção nas atividades 
econômicas geradoras das externalidades negativas ambientais, 
que o Estado deseja que sejam minimizadas ou eliminadas. 

Sobre o assunto ora tratado, Lídia Maria Lopes Rodrigues 
Ribas ensina que:

Tratando-se de tributo de utilização exclusivamente 
extrafi scal, de atuação na atividade econômica, 
logo se destaca sua importância na implementação 
de políticas ligadas ao meio ambiente. Assim, a 
instituição e exigência da CIDE busca alcançar 
valores prestigiados pelo ordenamento 
constitucional, entre os quais está a preservação 
do meio ambiente, e para tanto deverá ser graduada 
de maneira a incidir de forma mais gravosa para 
contribuintes que estiverem mais distante desse 
objetivo (empresas poluidoras), e menos gravosa sobre 
os contribuintes cuja atividade esteja de acordo com 
esse objetivo. (...) Dada a permissão dos artigos 149, 
170, VI e 225, V da CF, pode ser utilizada esta opção 
para a criação de tributo para fi nanciar as despesas 
atinentes à consecução da política de conservação 
ambiental, como, por exemplo, uma contribuição 
exigida das empresas do setor madeireiro para fi nanciar 
programas de refl orestamento (RIBAS, 2005, p. 701, 
sem grifos no original).

O sujeito passivo da contribuição será o agente que faça 
parte do grupo de potenciais causadores dos danos ou que 
tenha proveito direto com os danos causados. Heleno Taveira 
Tôrres indica como possíveis sujeitos passivos: a) quem realiza 
a atividade específi ca, com risco de danos; b) o produtor de 
bens cujo consumo possa provocar tais hipóteses de dano; c) 
aquele que, participando da cadeia produtiva, tenha condições 
para evitar a concretização do dano (TORRES, 2005B, p. 107). 

Nesse diapasão, fi ca evidente a efetividade dos princípios do 
poluidor pagador e da igualdade tributária, uma vez que os agen-
tes econômicos que desenvolvem atividades poluidoras arcarão 
com o ônus de precaver e recuperar o meio ambiente prejudicado 
pelo desenvolvimento de seu empreendimento. Via de consequên-
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cia, as atividades econômicas que não produzirem a degradação 
ambiental não serão obrigadas a suportar essa carga tributária.

Heleno Taveira Tôrres cita, ainda, como exemplo signifi cativo 
do emprego da CIDE com função de tributo ambiental, a edição, 
em 2001, da Emenda Constitucional n° 33, que alterou o Art. 177 
da Constituição Federal, a fi m de instituir a chamada CIDE-com-
bustível que, dentre outras fi nalidades, destaca-se a proteção ao 
meio ambiente. O artigo em questão permite que a contribuição 
interventiva incida sobre “as atividades de importação, ou comer-
cialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus deriva-
dos e álcool combustível”, destinando os recursos arrecadados “ao 
fi nanciamento de projetos ambientais relacionados com a indús-
tria do petróleo e do gás” (TÔRRES, 2005B, p. 108).

O citado dispositivo constitucional foi regulamentado pela 
Lei 10.336/2001. E, visando disciplinar a previsão do seu art. 
1°, §1°, que estabelece, entre os destinos da arrecadação da 
CIDE, o “fi nanciamento de projetos ambientais relacionados 
com a indústria do petróleo e do gás” (inciso II), foi editada a 
Lei 10.636/2002, que determinou os critérios e diretrizes para 
a aplicação dos recursos arrecadados por meio dessa contri-
buição. De forma que o art. 4° prescreve, como incumbência 
do Ministério do Meio Ambiente, a administração dos projetos 
ambientais, relacionados com a indústria do petróleo e do gás, 
a serem contemplados com recursos da CIDE.

Em que pese a previsão legal de destinação da receita 
da CIDE para tais projetos, Antonio Carrazza advoga que, por 
mais relevante que possa parecer a destinação do produto 
da receita arrecadada para fi nanciamento de programas am-
bientais, “estes fatos não têm como pressupostos o escopo 
de intervir no domínio econômico”. 

Ao ver do autor, isso se confi gura, apenas, como metas po-
líticas a serem custeadas por meio de receitas gerais da União, 
representadas, basicamente, pelos impostos. “O legislador fe-
deral desvirtuou o tributo, já que ao criá-lo não lhe apontou 
nenhuma fi nalidade interventiva, indireta e imediatamente 
alcançada” (CARRAZZA, 2006, p.564).

Portanto, a intervenção estatal, por intermédio da Con-

tribuição de Intervenção no Domínio Econômico, em relação a 
todas as atividades que venham a degradar o meio ambiente, 
pode representar uma importante forma de se regular o exer-
cício de tais empreendimentos, pois atinge somente os setores 
que estiverem causando danos ambientais, além de vincular a 
receita obtida à proteção ambiental.

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tudo que foi exposto, considera-se que a interação ha-
vida entre o Direito Ambiental e o Direito Tributário encontra, 
na tributação ambiental, uma possibilidade de se concretizar 
um desenvolvimento econômico sustentável, fruto da cons-
cientização da sociedade de que é necessária a participação 
de todos no processo capaz de assegurar a qualidade de vida 
no presente e no futuro.  

Da afi rmação acima, é que se fundamenta o objeto deste 
breve artigo acerca do surgimento do Direito Tributário Am-
biental, do qual se percebe que tal ramo do direto adveio da 
necessidade de uma função indelegável do Estado, qual seja 
a intervenção no domínio econômico, uma vez que o ideal pro-
posto pelo liberalismo não só se mostrou um modelo ultrapas-
sado como, também, não mais estava funcionando. 

Significa, então, que a internalização dos custos am-
bientais é provida por meio de tributos, atuando, por um 
lado, com finalidades fiscais, a fim de arrecadar dinheiro 
para os cofres públicos, por meio de uma política fiscal, 
ambientalmente, orientada e com a adoção de tributos que 
internalizem o custo ambiental dos produtos, objetivando a 
necessária vinculação do produto da arrecadação a essa 
tarefa. Mas, principalmente, agindo, de forma extrafiscal, 
em favor da indução dos agentes econômicos, potencial-
mente, poluidores a adotarem comportamentos ambiental-
mente mais desejáveis.

Conclui-se, assim, que o tributo ambiental se apresenta 
como instrumento viável e efi caz àquilo que se propõe: aumen-
tar a efi ciência econômica de forma ambientalmente desejável.
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Resumo
O desarmamento é um movimento antigo no mundo, usado por diversos governos e nações antes mesmo da descoberta da pólvora, sendo ato 
ou ação de tirar armas, podendo ocorrer em âmbito interestatal ou intraestatal. O foco deste trabalho é o desarmamento intraestatal, voltado a 
armas de porte, visando à segurança pública. O questionamento é se, realmente, é necessária a proibição da comercialização de armas de fogo 
e munições no Brasil para a redução da violência. O objetivo é analisar as possíveis consequências da política do desarmamento no Brasil. Neste 
estudo, foram feitas consultas bibliográfi cas. Desde o ano de 2003, foi adotada a política de desamamento da ONU no Brasil, com a justifi cativa 
de reduzir a violência no país, oferecendo aos cidadãos a primeira oportunidade, na sua história, de atuarem em um referendo, ocorrido no dia 23 
de outubro de 2005, conforme Lei 10.826/2003, conferindo ao povo a decisão se deveria ou não ser proibida a comercialização de armas de fogo e 
munições no território nacional. O resultado foi de 63,94% dos votos válidos optando pelo não ao desarmamento e 36,06% pelo sim. Historicamente, 
é possível observar que o desarmamento é uma ferramenta poderosa de controle da sociedade, dos governos, seja internamente, seja nas relações 
internacionais. Apesar de todas as campanhas pelo desarmamento e de todas as restrições impostas pelo seu Estatuto para aquisição, porte e posse 
de armas de fogo e munições, a criminalidade e a violência no país não reduziu.

Palavras-chave: Direito Penal. Violência. Desarmamento.

POSSIBLE CONSEQUENCES OF DISARMAMENT IN THE COUNTRY

Abstract
Disarmament is a movement in the old world, used by several governments and nations even before the discovery of gunpowder, and act 
or action to take weapons and can occur in interstate or under intrastate. The focus of this work is to study the interstate disarmament, 
focused on handguns, aiming to public safety. The question will be focused if it is necessary to quit the sale of fi rearms and ammunition 
in Brazil to reduce violence. The goal is to analyze the possible consequences of the policy of disarmament in Brazil. In this study, it 
was used a revision of the literature of the area. Since the year 2003, Brazil adopted the policy of disarmament suggested by the United 
Nation, with the justifi cation to reduce violence in the country, offering to the public the fi rst opportunity in the history to answer a 
referendum, held on October 23, 2005, as Law 10.826/2003, giving people the decision whether or not to be forbidden the sale of fi rearms 
and ammunition in the country. The result was 63.94% of the votes by opting not to disarmament and 36.06% for yes. Historically, it 
is observed that disarmament is a powerful tool for control of society, governments, whether internally or in international relations. 
Despite all the campaigns and the disarmament of all restrictions imposed by the State for the acquisition, possession and possession 
of fi rearms and ammunition, crimes and violence in the country has not been reduced.

Keywords: Criminal Law. Violence. Disarmament.

Verbum



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

102

Ano 5, n. 2 - abr./set. 2012

1 INTRODUÇÃO

O homem, em seu estado de natureza, tende a sobrepujar 
os mais fracos as suas vontades e necessidades, conforme ex-
plica o provérbio popular romano, o homem é o lobo do próprio 
homem, na concepção de Tomas Hobbes (MORE, 2007).

Assim sendo, seja para ataque seja para defesa, desde a 
pré-história é possível notar que o homem já produzia diversos 
tipos de armas. Ao longo dos séculos, essas armas rústicas 
foram evoluindo, conforme a sociedade e a tecnologia. Os pon-
tos que realmente marcaram tal evolução das armas foram a 
pedra polida, o uso do bronze, o uso do ferro, e da pólvora.

Desde então, o homem, por buscar ser mais poderoso que o 
seu semelhante, estuda formas de se manter sempre em van-
tagem, a fi m de ser temido, e, caso não temido, usa da força 
para levar o temor, resultando a indiscriminada evolução das 
armas e distribuição destas, que se tornam, dia após dia, mais 
letais (MORE, 2007).

Tal situação pode ser observada na Guerra Fria (1945-
1991), em que os investimentos tecnológicos, em decorrência 
da corrida armamentista incentivada pela busca dos Estados 
Unidos da América (EUA) e Ex-União das Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas (Ex-URSS) em demonstrar o maior poderio bé-
lico, resultaram na produção de grande quantidade de armas 
de porte, minas terrestres, carros de combate, aeronaves e, 
também, as de destruição em massa, principalmente, as nu-
cleares que foram fabricadas, desenfreadamente, por ambas 
as potências da época (CULTURA BRASIL, 2011).

As armas não deixarão de existir, pois, havendo um con-
fl ito armado, a tendência é um estado se fortalecer com mais 
armas, tendo em vista que fi nda a beligerância entre Estados, 
não signifi ca que as diferenças entre os mesmos cessaram. 
Para conservar o temor e o respeito, principalmente, da parte 
vencedora sobre a rival, essa mantém ou mesmo aumenta a 
quantidade de armas que possui, a fi m de sustentar uma posi-
ção de vantagem (MORE, 2007).

Desarmamento é o ato de retirar armas para tornar aquele 
que a portava menos hostil e mais vulnerável diante das ne-
cessidades de quem o desarma (FERREIRA, 2001). Atualmen-
te, segundo More (2007), uma das principais preocupações da 
Organização das Nações Unidas (ONU) é o controle do uso de 
armas, criando programas de desarmamento em âmbito inte-
restatal e intraestatal.

Na esfera interestatal, o impacto é direto diante da comu-
nidade internacional e sua política é voltada para a elimina-
ção de armas de destruição em massa – nucleares, biológicas 
e químicas – e convencionais, que sãos as consideradas de 
excessivo poder lesivo ou de efeitos indiscriminados – minas 
terrestres, explosivos e munições fragmentárias, body traps, 
lança chamas, dentre outras. O uso de tais armas em guerras 

é regulado pela Convenção de Genebra de 10 de outubro de 
1980 (MORE, 2007).

Já o intraestatal, conforme o mencionado autor, na maioria 
das vezes, surte efeitos, principalmente, no âmbito doméstico 
do estado que o realiza, tendo por objetivo a eliminação de 
armas curtas e leves – que o manejo e transporte são possíveis 
por apenas uma pessoa, a exemplo de pistolas, fuzis e revol-
veres – e visa, a princípio, à segurança pública. Este é o foco 
deste artigo, no que diz respeito à defi nição de desarmamento.

No Brasil, desde o ano de 2003, com o início da vigência 
da Lei 10.825, o Estatuto do Desarmamento, tem sido discu-
tido a necessidade ou não da proibição do comércio de armas 
de fogo, em território nacional, como meio para a redução da 
violência no país. Tal discussão não cessou, mesmo após a 
negativa, por parte dos cidadãos brasileiros, no referendo em 
outubro de 2005, regulado pelo artigo 35 da citada lei, que 
proibiria a comercialização de munições e armas de fogo no 
Brasil.

O que se questiona, neste trabalho, é a necessidade de 
proibir a comercialização legal de armas de fogo no país e 
quais consequências essa política de desarmamento poderia 
trazer ao cenário interno e internacional. Para aprofundar a 
refl exão acerca do tema, são evidenciados, aqui, fatos histó-
ricos ocorridos em diversos países, em diferentes épocas. Por 
fi m, é traçado um paralelo entre desarmamento e redução da 
violência, neste caso, com análise de homicídios. Assim, a pes-
quisa examina as possíveis consequências do desarmamento 
no país.

Para a elaboração do artigo, foram realizadas consultas 
bibliográfi cas, utilizando fontes encontradas nas bibliotecas 
tradicionais, abrangendo títulos disponíveis, matérias publi-
cadas em periódicos, além daquelas disponíveis na Internet, 
buscando as abordagens voltadas à análise do tema.

2 PERCORRENDO A HISTÓRIA

Maquiavel (2008 p.102), em sua obra o Príncipe, orienta aos 
governantes no que tange às armas sob a posse da população:

Jamais existiu um príncipe novo que desarmasse os 
seus súditos, mas, antes, sempre que os encontrou 
desarmados, armou-os; isto porque, armando-os, 
essas armas passam a ser tuas, tornam fi éis aqueles 
que te são suspeitos, os que eram fi éis assim se 
conservam e de súditos tornam-se teus partidários.

E, ainda, prossegue no mesmo capítulo, afi rmando que o 
governante deve desarmar a população somente se esta ofere-
ce algum risco efetivo ao estado ou governo.

Apesar de Maquiavel ser um marco no absolutismo, alguns 
de seus pontos de vista, mesmo na atualidade, devem ser le-
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vados em consideração, seja na relação do Estado com seus 
súditos, seja do Estado com outros Estados independentes.

Alguns países, como Turquia, China, Japão, Alemanha 
Nazista, a extinta URSS, Grã-Bretanha, Jamaica, Guatemala, 
dentre outros, adotaram o desarmamento, sendo esmiuçada na 
presente pesquisa as suas consequências no Japão, Alemanha 
Nazista e Jamaica.

Será observado, adiante, que o desarmamento, em sua 
maior parte, é feito sem resistência diante da forma que é apli-
cado, usando de diversos artifícios para não causar alarde por 
parte da sociedade.

2.1 JAPÃO

Durante a era Azuchi-Momoyama1  (1573-1600) os japone-
ses tinham a sociedade com características feudais e poder 
descentralizado nas mãos dos daimyos2  (YAMASHIRO, 1964).

Em busca de um sistema que unifi casse o poder do Ja-
pão, Oda Nobunaga3  (1534-82), tido como um daimyo liberal e 
com grande destreza militar, vinha sofrendo difi culdades para 
avançar com o seu plano diante das resistências dos campo-
neses e demais senhores feudais (BERRY, 1947).

Nobunaga somente prossegue com a unifi cação japonesa 
após o General Toyotomi Hideyoshi4  (1536–98) traçar e execu-
tar uma campanha de desarmamento no país, oportunizando 
aos camponeses e samurais da época entregarem suas armas 
voluntariamente, a fi m de usar o metal das mesmas para cons-
truir uma imensa estatua de Buda no templo de Nara, com a 
crença de que seriam abençoados com maior produtividade e 
prosperidade nos campos. As armas não entregues foram con-
fi scadas por agentes de Hideyoshi, em 1588, quando instituída 
por ele a Caça às Espadas. Tal campanha tinha como meta 
reduzir e, até mesmo, neutralizar as revoltas que impediam os 
planos do Imperador Nobunaga (BERRY, 1947).

E, conforme supracitada autora, após o desarmamento, em 
desfavor daqueles que iam contra os ideais do imperador, foi 
lançado um Edital de Separação (1591), que obrigava quem 
não fosse militar a trabalhar e produzir em suas terras. Quem 
abandonasse sua terra teria a família punida e aquele que se 

recusasse a produzir seria investigado e expulso da mesma. 
Tal edito teve como objetivo ajudar o império a distinguir quem 
era samurai ou camponês e, ainda, ser uma forma de, quando 
necessário, realizar o recrutamento forçado de pescadores e 
agricultores, como na guerra da Coréia. Ainda era determinado, 
no edito, que o camponês voluntário ou forçado a servir não 
poderia subir de posto e tão pouco lutaria armado.

Diante do sucesso, Oda Nobunaga nomeia o General Hi-
deyoshi ao posto de Primeiro Ministro.

2.2 ALEMANHA NAZISTA

Segundo Halbrook (2000), um dos fatos históricos que mais 
marcou as lembranças da Segunda Guerra Mundial foi o holo-
causto dos judeus, que teve início pela Noite dos Cristais5 , em 
novembro de 1938, que foi precedida pelo desamamento dos 
judeus.

Através dos registros das armas de fogo, conforme autor 
já mencionado, os nazistas perseguiram aqueles que não en-
tregaram suas armas voluntariamente ao Estado, imputando, 
aos que desobedeceram à ordem, severas punições. Após esse 
ato, a Noite dos Cristais foi iniciada; a própria população ale-
mã, tida como ariana, vandalizou comércios judeus, queimou 
sinagogas e espancou os judeus, que transitavam nas ruas. 
Adolph Hitler e o Ministro da Propaganda da Alemanha, Joseph 
Gobbeels, mentores do plano, ordenaram que a polícia não in-
terviesse nos atos de destruição e agressão.

Em todos os territórios anexados pela Alemanha, atos de 
desarmamento em desfavor da população local eram, imedia-
tamente, instituídos para evitar resistência contra a ocupação 
(HALBROOK, 2000).

É possível, também, notar a importância do desarmamen-
to para os Alemães, diante do fato que ocorreu no Gueto de 
Varsóvia6. Entre julho a setembro de 1942, as forças alemãs 
deportaram, por volta de 265 mil, judeus do referido gueto para 
os campos de extermino e executaram outros 35 mil no local. 
Em janeiro 1943, judeus, munidos de algumas armas curtas e 
coquetéis molotov, organizaram uma resistência, evitando que 
fossem enviados, aos campos de extermino, mais 80 mil ju-

1 Era titulada com o nome palácios de Azuchi e Momoyama, os quais respectivamente Nobunada e Hideyoshi eram proprietários..

2  São os senhores feudais do Japão.

3 Assumiu o império japonês derrubando o shogunato de Muromachi em 1573.

4 Vassalo de confi ança e fi el do imperador Nobunaga, assumiu o Império japonês após a morte de Nobunaga.

5 A Noite dos Cristais ou Kristallnach foi um massacre realizado pelos nazistas contra os judeus na Alemanha em novembro de 1938.

 6 Maior Gueto da Polônia com mais de 400 mil judeus, estabelecido em 12 de outubro de 1939.
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deus. Em 19 de abril de 1943, os nazistas, novamente, tentam 
retomar o controle do gueto, mas os judeus conseguiram resis-
tir à incursão até 16 de maio do mesmo ano; por volta de 20 
mil judeus conseguiram fugir e se manterem em esconderijos 
em diversas partes da cidade de Varsóvia até o fi nal da guerra 
(ENCICLOPÉDIA DO HOLOCAUSTO, 2011).

No mais, Halbrook (1998) afi rma que a Alemanha Nazis-
ta tinha interesse pelo território da Suíça, por questões es-
tratégicas, tendo em vista o fato de que a parte do território 
não montanhoso da Suíça daria um acesso mais econômico à 
França e, também, facilitaria a logística entre a Alemanha e a 
Itália, após esta passar a integrar as forças do Eixo na Segun-
da Guerra Mundial.

O referido autor menciona que o governo alemão acreditava 
que a Suíça, cuja maioria da população é de origem alemã, 
apoiaria os propósitos do III Reich, o que, por fatos históricos, 
é possível perceber que não ocorreu. Os suíços assumiram uma 
postura de neutralidade diante do confl ito. Através de docu-
mentos e mapas, comprova-se que, em face da neutralidade 
do país alpino, os nazistas, diversas vezes, planejaram uma 
incursão militar contra aquele, posicionando tropas junto à 
fronteira (HALBROOK, 1998). Porém, o pequeno país, de lon-
ga data, oferece aos cidadãos do sexo masculino instrução de 
táticas de guerra e milícia e confere a estes que mantenham 
sob sua guarda um rifl e, ou fuzil militar em suas residências.

Diante dessa realidade, provavelmente, a Alemanha ane-
xaria, em seu território, a Suíça, porém, a um custo estimado 
de 200 mil baixas das forças nazistas, além da devastação 
das estradas de ferro, pontes e estradas do território invadido, 
contrariando, assim, o objetivo de uma possível incursão mili-
tar (HALBROOK, 1998).

2.3 JAMAICA

Na década de 60 e 70, a Jamaica vinha sofrendo com o 
aumento das taxas de violência no país e o desarmamento 
foi usado como forma de controlar e reduzir a criminalidade 
(TERRY, 2000).

Conforme a supracitada autora, em 1967, o governo da 
Jamaica instituiu o Ato das Armas de Fogo7. Em uma análise 
superfi cial, é possível notar a severidade desse Ato, ao pon-
to de serem realizadas condenações sumárias, com trabalhos 

forçados e penas de tempo indeterminado, àqueles que, ile-
galmente, portavam ou possuíam munição ou arma de fogo. 
Mesmo diante de tamanho poder punitivo na mão do Estado, 
a violência continuou a crescer e, a fi m de auxiliar nos meios 
processuais, diante da inefi cácia do Ato das Armas de Fogo, 
em 1974, passa a viger o Ato de Cortes de Armas8, que busca-
va reprimir, ao máximo, a posse e o porte de armas e os crimes 
com armas de fogo, sendo criado o Tribunal das Armas, em que 
se julgavam os casos que envolviam armas de fogo.

Diante das legislações, os cidadãos de bem que não con-
seguiam regularizar a situação de suas armas particulares as 
entregam ao governo da Jamaica, no entanto, os delinquentes 
permaneceram armados (TERRY, 2000).

Ainda sob relatos de Terry (2000), logo após a vigência do Ato 
de Corte de Armas, foi, também, decretada a Lei Marcial9, em que, 
durante a noite, ninguém poderia estar transitando na rua. Em vis-
ta da segurança do cidadão jamaicano, essa é mais uma medida 
de tentar restringir, ainda mais, a liberdade destes. A referida au-
tora menciona, ainda, que, com a entrega das armas, o medo toma 
conta da população jamaicana, tendo em vista que gangues e cri-
minosos passam a invadir residências e comércios, estuprando, 
roubando, agredindo, sequestrando e tirando a vida, com a certeza 
de não encontrarem resistência alguma ao violá-las.

 Possível notar que, mesmo após medidas cada vez mais se-
veras e abusivas, nos dias de hoje, a violência na Jamaica ainda 
não foi controlada, sendo que, além do tráfi co de armas, o tráfi co 
de drogas, também, contaminou a sociedade daquela ilha.

3 O DESARMAMENTO NO BRASIL E O 
ESTATUTO DO DESARMAMENTO

Como maneira de restringir o porte e posse de armas de 
fogo no Brasil, com discursos pela busca da diminuição dos 
crimes violentos no país, em 2003, foi sancionada a Lei 10.826, 
denominada de Estatuto do Desarmamento.

De acordo com Paulo Rangel (2008), é uma falácia crer que 
leis penais, com novos tipos de proibições processuais, irão 
conter e intimidar a violência urbana.

Desde a vigência do Estatuto do Desamamento, pode ser 
observado, conforme o Gráfi co 01, que não houve variação ex-
pressiva, no que diz respeito aos homicídios ocorridos no país 
no período de 2003 a 2008.

7 JAMAICA. Firearm Act 1, 16 de março de 1967

8 JAMAICA. Gun Court Act 8, 1° de abril de 1974

9 JAMAICA. The Defense Act, Lei 12, de 13 de julho de 1962.
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Gráfi co 01: Evolução dos homicídios de 1998 a 2008.

O Gráfi co 02 demonstra queda nos números de homicídios para cada 100 
mil habitantes, entre 2003 a 2008, nas capitais, no entanto, nota-se que o 

inverso ocorre no interior, em que as taxas continuam a crescer, seguindo a 
linha referente ao Brasil na mesma tendência da linha do interior.

Gráfi co 03:  Número de homicídios por idade simples em 2008.

Gráfi co 02: Taxa de homicídios por Área de 1980 a 2008.

A situação se deve ao fato, inicialmente, das políticas de 
segurança pública, diante da violência, serem voltadas, princi-
palmente, para as capitais e, assim, como na economia, a cri-
minalidade migra para as regiões, nas quais, a questão, custo 
benefício, seja melhor. O custo seria o risco que a atividade 
criminosa gera ao agente diante da polícia e justiça, e o bene-

fício, os lucros desta atividade criminosa (WAISELFISZ, 2011).
O Gráfi co 03 demonstra a inefi ciência do artigo 28 do Esta-

tuto em questão. Em 2008, mesmo sendo defeso aos menores 
de 25 anos a compra e posse de arma de fogo, a violência 
contra a vida permanece contra toda a população no território 
brasileiro, principalmente na faixa entre 15 a 25 anos de idade.
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São nove anos de vigência do Estatuto do Desarmamento e este, 
ainda, não se mostrou efi caz ao combate e redução a violência, pois 
busca somente, à coerção, que a população entregue suas armas.

No entendimento de Silva (2007 p.31), no que tange aos 
crimes tipifi cados na Lei 10.826/03:

Trata-se de crime de perigo abstrato e coletivo. Como crimes de 
perigo abstrato, não necessitam da demonstração de que efetiva-
mente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumidamente 
pela lei de forma absoluta, não admitindo prova em contrário. São, 
também, crimes de perigo coletivo (ou comum), uma vez que um 
número indeterminado de pessoas é exposto a perigo de dano.

Dessa maneira, Greco (2010), levando em consideração o 
princípio da consunção, compreende que, da mesma forma que 
a consumação absorve a tentativa e esta absorve o incrimi-
nado ato de preparação do delito, o crime de lesão absorve o 
correspondente crime de perigo, da mesma forma que o furto 
em casa habitada absorve a violação de domicílio. 

A responsabilidade nos artigos do Estatuto do Desarmamen-
to aplica-se apenas aos que possuem armas de fogo em sua 
residência, pois aquele que desempenha atividade criminosa, 
como o roubo, o tráfi co de entorpecentes, o homicídio, entre ou-
tros, é incluído em tipo penal próprio, que não deve ser cumulado 
com porte de arma. O crime de dano absorve o de perigo, assim, 
o agente de um homicídio com arma de fogo não responde pelo 
crime de porte, o que rouba uma loja a mão armada somente 
responde pelo roubo com emprego de arma de fogo, sendo igno-
rado o porte ou posse ilegal de arma. O contrário das situações 
dispostas incorreria em bis in idem (RANGEL, 2007).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná confi rma 
o posicionamento de Rangel:

Não se aplica o princípio da consunção relativamente ao 
segundo delito quando a arma é adquirida anos antes 
da ocorrência do primeiro, sem que aquele seja mero 
ato preparatório ou executório do crime contra a vida 
(TJPR – ApCr 0161690-8 – (16971) – Tomazina – 1ª 
C.Crim. – Rel. Des. Gil Trotta Telles – DJPR 04.10.2004).

Realizando uma análise da posição de Paulo Rangel e citada juris-

prudência do TJ/PR, imaginemos a seguinte situação fática. O agente 
criminoso planeja um roubo e, assim, adquire uma arma de fogo (art. 
17 Lei 10.826/03) para tal fi m; executa o crime com o emprego dessa 
mesma arma (art.157, §2º, I). Ao ser processado, responderá apenas 
por roubo com emprego de arma de fogo, no entanto, a aquisição e o 
porte da arma (art. 14 Lei 10.826/03) serão absorvidos pelo crime de 
dano, pois são infrações de meio preparatório.

No entanto, em outra fi cção, um ex-combatente, chamado “Praça 
Fina”, das Forças Expedicionárias do Brasil (FEB), trouxe e manteve 
consigo, como relíquia, uma granada de mão desativada, que um sol-
dado italiano, em plena II Guerra Mundial, lançou contra ele, porém, a 
detonação falhou. Praça Fina, ao sair de casa, pensa que a trancou, 
no entanto, esqueceu a porta aberta e, ao voltar para sua residência, 
nota, erroneamente, que alguém invadiu sua casa e chama a polícia. 
A polícia, com autorização, realiza uma busca na casa e não encontra 
nenhum invasor, no entanto, encontra a relíquia exposta, desde 1945, 
sobre a mesa do escritório do ex-combatente, que está sendo usada 
como peso de papel. Imediatamente a relíquia será apreendida e o Pra-
ça Fina encaminhado à delegacia, em fl agrante delito, enquadrado no 
artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.

4 RELAÇÃO ENTRE ARMAS E VIOLÊNCIA 
COMPARANDO BRASIL, EUA, JAMAICA 
E SUÍÇA

Conforme a tese de Ludwig e Cook (apud MAGALHÃES, 
2006), não existe relação direta entre criminalidade e posse de 
armas, no entanto, afi rmam que, segundo o instinto de sobre-
vivência do criminoso ou da ação criminosa, se o agente tiver 
conhecimento que uma possível vítima se encontra armada 
e sabe manejar essa arma em sua legítima defesa, este irá 
procurar outra vítima desarmada, fazendo, assim, analogia da 
seleção natural praticada pelo predador, que busca uma presa 
mais fraca em vista de maiores chances de êxito.

Fazendo o uso do sítio www.gunpolicy.org, em que é pos-
sível cruzar e comparar alguns dados relacionados a armas e 
homicídios, os seguintes gráfi cos foram gerados.

Gráfi co 04: Comparativo da proporção 
de homicídios para cada 100mil habitantes. 
Brasil, EUA Jamaica, Suíça. 2005-2008.
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Observando o Gráfi co 04, percebe-se que a linha gráfi ca 
da Jamaica, que já passou por políticas de restrição de armas 
de fogo nos anos 70, denuncia que esta possui um índice de 
homicídios bem superior ao Brasil, EUA e Suíça.

No Gráfico 05, é visível a diferença do número de ar-

mas de fogo de propriedade particular. Os EUA lideram o 
ranking mundial, possuem por volta de 270 milhões de 
armas de fogo, em contrapartida, a Jamaica possui, em 
média, 215 mil, sendo esta quantidade quase que insigni-
ficante diante dos EUA.

Gráfi co 05:  Comparativo do número total de armas de fogo 
de propriedade particular. Brasil, EUA, Jamaica, Suíça (2011).

O Gráfi co 06 tem como critério comparar o número de ar-
mas de fogo para cada 100 mil habitantes. Os EUA e, em se-
guida, a Suíça lideram o ranking, muito a frente do Brasil e da 

Jamaica, em que os últimos mantêm uma diferença entre si de 
10 décimos na proporção.

Gráfi co 06: Comparativo de posse de armas de fogo para cada 
100 mil habitantes. Brasil, EUA, Jamaica, Suíça (2011).
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5 CONSEDERAÇÕES FINAIS

É possível observar que a realização do desarmamento da po-
pulação civil, assim como a imposição de restrições, exageradas, 
à comercialização legal de armas de fogo, posse e porte autoriza-
dos ultrapassam a questão de, simplesmente, diminuir a violência, 
podendo essa política gerar resultados contrários ao esperado.

No Japão, o desarmamento teve o objetivo de garantir que 
os anseios dos governantes, da época, fossem alcançados 
sem grandes resistências, pois a população desarmada, dian-
te de um governo que detém armas, fi ca vulnerável e fácil de 
ser conduzida.

Na Alemanha Nazista, Hitler proibiu aos judeus, ao longo 
de seu governo, terem, sob sua propriedade, rádios, dinheiro 
e armas, com o intuito de enfraquecê-los e tonar mais fácil 
o desenvolvimento do Holocausto. Os prejuízos que o Estado 
Nazista causou, na década de 40, são inestimáveis, principal-
mente, no que diz respeito aos Direitos Humanos, seja contra 
os judeus, seja nos territórios ocupados.

Nas manobras de guerra e estratégias expansionistas, Hitler 
desiste de invadir a Suíça, diante do risco de enfrentar um país 
sem forças armadas regulares, mas onde a maior parte da po-
pulação possuía armas. Aliás, até aos dias atuais, a população 
desse país detém armamento, sob seu depósito, entregue pelo 
Estado, sendo essa uma forma, econômica e efi caz, de manter 
afastada uma possível ameaça estrangeira contra o território.

Observando os jamaicanos, que buscaram políticas de de-
sarmamento, nos anos 70, similar a que o Brasil tem adota-
do atualmente, como maneira de reduzir a violência, nota-se, 
pela pesquisa, que não surtiu efeito diante dos problemas de 
violência; toda a população deixa de ser expressiva na guerra 
entre criminosos e Estado, sofrendo abusos de ambos os lados.

Em análise sobre a Lei 10826/2003, se o desarmamento, 
realmente, fosse uma das soluções para a segurança pública, 
em nove anos de vigência, as estatísticas demonstrariam uma 
realidade diferente da verifi cada, considerando a forma buro-
crática que tornou a posse e o porte de armas pelo cidadão 
comum e maior severidade nas penas, nos casos de porte e 
posse de armas ilegais de uso permitido ou restrito.

Não existe comprovação científi ca de que países onde par-
ticulares detêm maiores quantidades de armas de fogo são 
mais violentos. É possível, através dos comparativos realiza-
dos entre Brasil, Estados Unidos da América, Jamaica e Suíça, 
demonstrar que não há como afi rmar que a relação da quanti-
dade de armas é diretamente proporcional à violência.

O Estado brasileiro, ao longo de sua existência, tem a ideia, 
equivocada, de que as doenças sociais são resolvidas com medi-
das de simples restrições, através de leis, processuais ou mate-
riais. Uma Constituição Federal garanticista mais a ideia puniti-
vista aplicada na área penal, seja através de legislações, seja de 
decisões judiciais, geraram, apenas, a sensação de impunidade e 
de falha nas ações do Estado contra a violência e a criminalidade.

Buscar a redução da violência, em qualquer país, é mui-
to mais do que, apenas, criar leis, criminalizando condutas ou 
tornando mais severa a punição contra crimes já tipifi cados. 
O desarmamento, como política de segurança pública, seria o 
mesmo que proibir a comercialização e a produção de bebidas 
alcoólicas, em âmbito nacional, para eliminar os acidentes de 
trânsito com condutores sob seu efeito. Fiscalizar o cumprimen-
to das leis já existentes, com orientação e conscientização dos 
cidadãos, é mais efi caz do que, simplesmente, criar novas leis.

Enfi m, o desarmamento, no âmbito doméstico, não traria re-
sultados expressivos, quanto à redução da violência, pelo contrá-
rio, poderia trazer um aumento na criminalidade. Por mais que, 
atualmente, o Brasil seja um país com democracia consolidada, 
a redução de nossas liberdades, como feito pelo Estatuto do De-
sarmamento, além de ir contra o princípio da intervenção mínima 
do direito penal, tornaria a população mais vulnerável diante de 
abusos que governos poderiam vir a cometer, togados pela Lei.

Na visão da comunidade internacional, o território brasilei-
ro tem grande potencial em recursos naturais, principalmente, 
porque, dentro de suas fronteiras, encontra-se a maior porção 
da fl oresta amazônica, cobiçada, por sua diversidade de fau-
na e fl ora, pelos principais países do mundo. O desarmamento 
geraria, nesse aspecto, uma vulnerabilidade maior, ainda, do 
que a que já nos encontramos, facilitando, ainda mais, uma 
possível incursão militar no país, constituindo-se, assim, um 
risco para nosso Estado Soberano.
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA JURIS RATIONIS

1 Da fi nalidade: A Revista Júris Rationis, revista científi ca semestral da escola do Direito, publica trabalhos inéditos sob a 
forma de artigo científi co.

 
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 científi cos: 
Parte I – contempla artigos científi cos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 25 (vinte e cinco) páginas.
Parte II – Espaço Verbum - contempla trabalhos de iniciação científi ca, em formato de artigo científi co, 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 confi gurados para papel A4, observando as seguin-
tes indicações:
 margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;
 os parágrafos devem ser justifi cados;
 recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;
 espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fi m; 
 a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fi m (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):
  Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 
  Nome do autor, acompanhado de breve currículo que o qualifi que na área de conhecimento do artigo, com a respectiva  
  titulação acadêmica e endereço eletrônico e/ou físico (facultativo);
  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.
  Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identifi cam 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. 
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7 Das Palavras-Chave: as palavras-chave são descritores que representam o conteúdo do trabalho. São palavras simples ou 
compostas que, identifi cam os assuntos tratados no artigo e o título. São separadas por ponto e fi nalizadas 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 sufi cientes 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 defi nia 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 fi nal 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 sufi cientemente difíceis para requerer um signifi cante grau de conhecimento humano na sua solução".
 
- Com omissão no fi nal 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 bibliográfi cas, deve-se colocar somente 
a obra consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profi ssional a partir da análise de uma série de dimensões e motivações que o impele a 
esforçar-se mentalmente e fi sicamente 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 gráfi cos, desenhos, mapas, fotografi as, 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 fi nal. Deve fi car sem negrito, precedida da palavra fi gura numerada 
consecutivamente, com algarismos arábico, em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto;
- Os textos de legenda, podem ser justifi cados, alinhados à esquerda ou à direita, e posicionados ao lado ou abaixo da fi gura;
- As fi guras 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.
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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 gráfi ca 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 científi ca:

MÉNDEZE, G. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: refl exões para uma nova agenda, Revista SUR: Revista Internacio-
nal de Direitos Humanos, São Paulo, V. 1, n.1, p. 12, 2004.

 • Monografi a, Tese e Dissertação:

ALVES, Antonio Marcos dos Santos. Auditoria de resultado: receitas e despesas em uma entidade do Terceiro Setor, 2004. 
127fl s. Monografi a (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 modifi cações 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 fi ns de leitu-
ra, impressão e/ou download pela Internet, a título de divulgação da produção científi ca 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 verifi car 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 ortográfi ca e gramatical.

19 Da Submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio do repositório científi co da UnP pelo endereço http://
www.repositorio.unp.br ou http://jurisrationis.unp.br . Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e
seguir os 5 passos da submissão.

20 Da disponibilização dos artigos científi cos no repositório institucional da universidade potiguar:
Os artigos selecionados e publicados na Revista Juris Rationis serão disponibilizados no Repositório Científi co 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-científi ca em meio digital.
Os autores com textos publicados na revista Juris Rationis concedem a todos os usuários do Repositório UnP o acesso livre a sua 
obra. A licença permite a cópia, uso, distribuição, transmissão e exibição pública, e ainda de produzir e distribuir trabalhos dele 
derivados, em qualquer meio digital, para produção de uma pequena quantidade de cópias impressas para seu uso pessoal e com 
fi ns acadêmicos, desde que citado a fonte.




