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PREFÁCIO

Caro leitor,

É com grande alegria que lançamos a 13.ª edição da Associação dos 
Procuradores do Município do Salvador em revista, a revista jurídica da 
Associação dos Procuradores do Município do Salvador (APMS). 

Aqui reunimos artigos e peças processuais que refletem a excelente 
qualidade da produção intelectual dos procuradores do Município do 
Salvador, proporcionando o aprendizado e a troca de experiências em 
assuntos ricos ligados ao dia a dia da Administração Pública municipal.

O procurador é o profissional que atua cotidianamente em prol da causa 
pública e, consequentemente, a ação de seu trabalho ganha reflexos na vida 
do cidadão e na cidade. Esta edição surge num cenário de transição: o país 
luta pela superação da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, o que 
afetou dramaticamente as famílias soteropolitanas, a economia e o cenário 
social. 

Esse contexto fez a própria associação se reinventar, redefinir planos, 
ingressar em novas searas. Entre os planos, esteve a potencialização da 
campanha solidária por meio da sistematização de doações a entidades de 
caridade que atuam com a população vulnerável de Salvador. 

Além disso, a possibilidade de investir na disseminação do conhecimento 
do Direito Municipal, sobretudo com a ascensão das plataformas digitais 
e a adesão crescente aos cursos online, levou a um feito importante: a 
inauguração da Escola Baiana de Direito Municipal (EBDM).

A EBDM, portanto, passa a compor um legado que vem sendo registrado 
por esta publicação há treze anos, difundindo temáticas diversas ligadas 
ao Direito Municipal e suas nuances no cotidiano da cidade. Publicizar é 
perenizar. Que assim seja.

Boa leitura! 
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1
AS DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO 

PROCESSANTE NA NOVA LEI 
DE LICITAÇÕES – EVOLUÇÃO 

LEGISLATIVA EM CONSONÂNCIA COM 
OS PRINCÍPIOS FORMADORES DA 

DISPUTA

André Luiz de Andrade Carneiro1

Évelin Perpétua Maia Macambira2

1 BREVES NOTAS INTRODUTÓRIAS

A Administração Pública, para fins de alcançar seu desiderato maior 
– que é bem servir à coletividade na gestão da res pública –, necessita, na 
grande maioria das vezes, quando não dispõe de meios diretos, firmar ajustes 
de vontade com particulares, visando à prestação de serviços, alienações ou 
aquisições de bens e produtos, execução de obras, entre outras inúmeras 
ações. Como regra, deverá realizar atividades procedimentais prévias, 
anteriores à pactuação, surgindo então a licitação,3 instituto robustecido em 
nosso ordenamento pela sua expressa previsão constitucional (art. 37, inciso 
XXI).

1 Procurador do Município do Salvador, já tendo exercido a função de chefe de representação 
da Procuradoria na Secretaria Municipal de Gestão (2009-2019). Atualmente ocupa a chefia da 
Procuradoria Especializada Judicial da Procuradoria do Meio Ambiente, Urbanismo, Patrimônio 
e Obras. Especialista em Direito Processual (Unifacs). Pós-graduando no LLM em Direito 
Municipal (UNICAP). Ex-assessor jurídico de desembargador eleitoral do TRE-BA. Ex-
advogado concursado do Banco do Nordeste do Brasil. Membro da Comissão de Direito Eleitoral 
da Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM). Advogado.
2 Assessora técnica na Procuradoria-Geral do Município do Salvador. Especialista em Direito 
Público com ênfase em gestão pública (DAMÁSIO). Advogada.
3 Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 226), licitação “é o procedimento 
administrativo vinculado por meio do qual os entes da administração pública e aqueles por ela 
controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados”.
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Em apertada síntese, podemos dizer que licitação é um complexo de atos 
administrativos em que a Administração Pública objetiva, ao final, comprar, 
realizar concessões, obras e serviços, permissões, locar bens, obedecendo 
a todo o procedimento institucional definido na legislação de regência, da 
qual se extrai a obediência ao princípio do formalismo como base de sua 
formação, constituindo mecanismo capaz de tornar a adoção de condutas 
que não contrariem a legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, entre 
outros.

Diante dessas circunstâncias, a Carta Magna condicionou a pactuação 
por parte da Administração Pública à utilização de procedimento licitatório 
prévio e estabelecido por lei. Nessas palavras, o certame é impreterível para 
que o Estado alcance seus fins, sendo o objetivo dele uma disputa saudável, a 
ponto de consubstanciá-lo em mecanismo de segura efetividade para manejo 
dos gastos públicos. 

Sendo legítima a licitação, tal certame colabora para a eficiência 
do processo de aprimoramento da máquina administrativa. Entretanto, 
tormentoso tema vem sendo alvo de aprofundados debates nos últimos 
anos, relacionado com o acentuado formalismo durante o procedimento, 
especialmente por parte de ações oriundas das comissões encarregadas 
pela condução da licitação, notadamente no julgamento da habilitação e 
das propostas, o que tem obstruído, de certa forma, a materialização desse 
objetivo, mas sem, na maioria das vezes, primar pela praticidade necessária. 

É cediço que a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, foi promulgada 
pretendendo regular a questão relacionada às atividades da Administração 
Pública para contratações, unificando todo o espectro normativo do tema 
em apreço. Contudo, ainda hoje, a Administração Pública exibe, em sua 
grande maioria, expressivas carências procedimentais, prestigiando muitas 
vezes o excesso de formalismo em detrimento do alcance de suas finalidades 
precípuas, com procedimentos extremamente burocráticos e falta de 
dinamismo, que elevam os custos e o tempo das pactuações públicas.4

Dessa maneira e passados quase 30 (trinta) anos da citada lei, englobando 
o conjunto de parâmetros implementados em um período histórico para o 
País, surgiu a Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos), que, se não traz o regramento perfeito, sem 
dúvida já se apresenta como um avanço em relação à normatização anterior 
da Lei n. 8.666/1993, notadamente em relação ao ponto aqui enfrentado, 

4 Airton Rocha Nóbrega (2004, p. 422) discorre sobre os entraves da Lei nº 8.666/93: “Observa-
se, todavia, que não raro a licitação é vista como um procedimento burocrático que apenas se 
presta a entravar e a atrasar as contratações pretendidas pela Administração, compelindo-a a 
aceitar propostas que nem sempre se mostram vantajosas, seja porque o preço cotado não guarda 
compatibilidade com preços de mercado, seja porque o produto ofertado, embora mais barato, não 
detém qualidade e apenas acarreta prejuízo”.
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demonstrando verdadeira evolução legislativa no que tange às diligências 
da Comissão de Licitação, principalmente a viabilidade de juntada de 
documentação posterior, de modo a elucidar fatos e circunstâncias que digam 
respeito aos players, sem que isso macule a disputa ou necessariamente tenha de 
extirpar do páreo licitante que, a despeito de alguma eventual irregularidade 
meramente formal, demonstre total aptidão para apresentação de proposta 
mais vantajosa ao Poder Público.

O escopo por trás dessas breves linhas é, pois, demonstrar como a 
doutrina e a jurisprudência já vinham caminhando na direção de colher uma 
exegese a respeito da regra do § 3º do art. 43 da Lei de Licitações, que 
dialogasse com maior proximidade em face dos postulados do procedimento 
licitatório, em especial o da ampliação da competitividade e da escolha da 
melhor proposta (mais vantajosa), bem como a novel disciplina da Lei n. 
14.133/2021 já responde a tais reclamos quando absorve essa forma de 
interpretação, numa evidente evolução legislativa a respeito da matéria.

2 A LICITAÇÃO COMO MECANISMO DE CONTRATAÇÃO PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A NECESSÁRIA FORMALIDADE DO 
PROCEDIMENTO – IMPRESCINDÍVEL CAUTELA CONTRA O EXCESSO

Impulsionada a sua concretização pela Carta Magna de 1988, o 
regulamento do procedimento licitatório foi alvo de debates a fim de propiciar 
a restauração e efetivação da lisura nas pactuações públicas, a par da regular 
utilização do dinheiro público, bem como a eficiência na prestação de contas, 
tendo-se como maior escopo o alcance do interesse público inerente à atuação 
estatal.

Atualmente, no Direito brasileiro, as normas para o procedimento 
licitatório estão descritas na Lei n. 14.133/2021, bem como na Lei 
8.666/1993 e suas alterações e regulamentação, valendo esclarecer que as 
aludidas normas, na data em que elaborado o presente trabalho (agosto 
de 2021), ainda caminham juntas em vista da regra do novel diploma que 
permitiu vigência da antiga legislação por mais dois anos.5

Em ambos os regramentos são previstos princípios norteadores para o 
instituto licitatório, destacando-se a impessoalidade, a legalidade, a igualdade, 
a publicidade, a probidade administrativa para resguardar a equidade no 
trato da coisa pública, a boa-fé, a economicidade, eficiência, motivação, e 
a moralidade como meio de verificação do bom administrador na atuação 
proba e idônea para atender aos interesses públicos.

5 “Art. 193. Revogam-se: [...] II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 
(dois) anos da publicação oficial desta Lei.”
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É cediço que as finalidades essenciais do certame licitatório são o 
prestígio administrativo (CRETELLA JÚNIOR, 2001, p. 658), com a 
apuração da proposta mais vantajosa para o Poder Público e a igualdade 
de oportunidade aos que, atendendo aos respectivos requisitos, pretendem 
pactuar com a Administração Pública, sem favorecimentos e privilégios.

Porém, mais do que o respeito à igualdade dentro da competição, a 
licitação tem como objetivo primordial atender aos interesses públicos 
de maneira idônea, pois que, apesar de toda a preocupação existente por 
parte dos operadores jurídicos, dirigentes públicos e legisladores, a cultura 
administrativa cria entraves para a concretização dos fins licitatórios, 
especialmente quando se evidencia o formalismo extremo nas fases da 
licitação, prestigiando-se uma burocracia desarrazoada que acaba ensejando 
um resultado inverso ao afastar da disputa, em decorrência de falhas 
meramente formais, licitantes que efetivamente apresentariam propostas 
consentâneas com o princípio da vantajosidade.

Salta à evidência que a norma pode e deve ser instrumento de efetividade 
para o trato da coisa pública, mais especificamente quanto aos gastos, desde 
que executada com amparo nos postulados constitucionais pertinentes. O 
procedimento licitatório, assim, está vigente para recepcionar as exigências 
públicas de preservação dos interesses e recursos públicos, quando não só 
encontra a proposta mais vantajosa, mas também ao atender aos princípios 
da impessoalidade e isonomia, ao proporcionar a disputa licitatória a todos 
àqueles que atendam aos requisitos e condicionantes legitimamente previstos 
no instrumento convocatório. 

No entanto, como já destacado, o excesso de formalismo pode frustrar 
esse importante instrumento de procura dos melhores resultados para a 
gestão dos recursos e interesses públicos. 

 No momento em que a Constituição Federal trata da imposição da 
realização da licitação pública em seu art. 37, inciso XXI,6 para a concretização 
de contratações pelo Poder Público, estabelece, ainda, que somente se 
autorizará as exigências de qualificação econômica e técnica imprescindíveis 
à garantia do atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do 
objeto, para que não sejam fixadas exigências excessivas e desnecessárias, 
notadamente quanto à habilitação dos participantes. 

6 Constituição Federal 1988 – “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] XXI 
- ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos 
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”
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O intuito deve ser sempre a garantia da participação de empresas que 
consigam cumprir a pactuação firmada, dando oportunidade a todos os 
partícipes do mercado que se incluam no espectro do objeto licitatório. Ou 
seja, a formalidade é necessária para salvaguardar a essência dos princípios 
norteadores do procedimento licitatório, de molde a referendar garantias 
a todos os atores do procedimento e mesmo ao ente público promovente, 
implementando-se segurança jurídica ao resultado a ser obtido, fazendo que 
não se ultrapasse nenhum valor e direito significativo.

Entretanto, é cediço que a norma não deve ser um fim em si mesma, 
sendo suficiente, portanto, a verificação de omissão com relação ao que é 
proibido ou se contém o que de fato é obrigatório, pois que, conforme já 
mencionado, pode-se inabilitar ou desclassificar licitante ou invalidar o 
certame por questões excessivas e burocráticas que afrontariam o postulado 
da razoabilidade.  

Assim, podemos concluir que as finalidades fundamentais ao 
atendimento dos quesitos formais nos procedimentos licitatórios são: 
dar clareza e transparência aos participantes; delimitar o poder estatal, 
detendo a admissão de ações arbitrárias; impossibilitar a pessoalidade com 
a disponibilização de dados privilegiados que possam direcionar a licitação; 
propiciar a devida publicidade; possibilitar a participação da população na 
fiscalização, entre outros.

Por tais razões, é patente que a observância à formalidade deve fazer 
parte de todas as fases do procedimento licitatório, desde o estudo inicial 
da elaboração do objeto até a pactuação através de contrato; contudo, não 
se pode confundir burocracia e excesso de procedimentos com atendimento 
aos requisitos necessários. Não se deve, pois, equivocar-se com tais conceitos 
para que as formalidades imprescindíveis sejam observadas e interpretadas 
da forma correta. 

 A experiência colhida nesses mais de 27 (vinte e sete) anos de aplicação 
da hoje vetusta Lei de Licitações caminhou no sentido de que, quando se 
tratou de aplicar a regra constante do § 3º do art. 43 daquela legislação,7 
constatou-se que as comissões processantes por muitas vezes não souberam 
dosar com a necessária parcimônia os fins pretendidos, o que se deu ou 
por simples inexperiência de alguns agentes, ou mesmo por receio da 
responsabilização solidária em uma eventual nulidade ou apuração de órgãos 
de controle, motivo esse que torna mais fácil a interpretação meramente 
literal – a ferro e fogo –, mormente porque na rotina administrativa estatal o 
“não” é muito menos tormentoso do que o “sim”.

7 “§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.”
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É nessa direção também que podemos alinhar tais comportamentos com 
o dos gestores que, receosos de um eventual processo de controle futuro, 
com sérias implicações sancionatórias, evitam buscar soluções criativas ou 
mesmo inovadoras – mas dentro de uma ótica de idoneidade e legitimidade 
– naquilo que se convencionou denominar modernamente de “apagão das 
canetas”.

O que deve ser entendido, pois, é que o regramento licitatório foi conce-
bido não para engessar os atos e ações da comissão processante; muito pelo 
contrário, ela tem toda a legitimidade para garantir a lisura do certame, en-
vidando esforços para salvaguardá-lo de todas as máculas, o que inclui a boa 
e regular aplicação dos expedientes normativos previstos, incluindo-se aqui 
o dever de efetivar diligências, não sendo elas uma mera faculdade, conforme 
lição do renomado administrativista Marçal Justen Filho (2019, p. 794):

O laconismo da disciplina legal quanto à realização de diligências não 
implica existir autonomia da Administração para determinar a sua 
ocorrência segundo critério de conveniência e oportunidade. A realização 
da diligência é um dever da Administração e se configura como um direito 
do particular. 

Sobreleva notar, ademais, que é justamente na fase de habilitação 
que mais encontramos ações perpetradas dentro de uma ótica formal 
exacerbada. Contudo, as comissões licitatórias devem compreender que 
a norma não é um fim em si mesmo, como já mencionado anteriormente, 
tendo em vista que, mesmo sendo essencialmente um procedimento primado 
pela formalidade, tal concepção não significa ultrapassar a barreira do bom 
senso, da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo porque, como 
bem elucida Marçal Justen Filho, “a preservação da participação do licitante 
atende ao interesse da Administração, tanto quanto assegura a competição 
mais ampla entre particulares”.

Tal entendimento é reforçado quando fazemos a leitura do caput do 
art. 37 da Carta Magna e observamos a eficiência como um dos caminhos 
obrigatórios por todas as esferas e poderes da Administração Pública.

Com efeito, a comissão de licitação não deve cometer o equívoco de 
confundir formalidade com mero formalismo, consubstanciando-o por 
imposições descabidas e sem fundamento, que possam extrapolar os limites 
da lei e classificar o ato como exagerado, desarrazoado e mesmo ilegal.

Diante de tais circunstâncias, não se deve anular o procedimento 
licitatório por questões de meras irregularidades formais ou omissões 
simples, que possam ser regularizadas de forma prática, como bem já se 
manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), caso contrário, 
haverá prejuízo à Administração Pública:
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Consoante ensinam os juristas, o princípio da vinculação ao edital não é 
absoluto, de tal forma que impeça o Judiciário de interpretar-lhe, buscando-
lhe o sentido e a compreensão e escoimando-o de cláusulas desnecessárias 
ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor 
possa afastar, da concorrência, possíveis proponentes, ou que o transmude 
de um instrumento de defesa do interesse público em conjunto de regras 
prejudiciais ao que, com ele, objetiva a Administração [...]. O formalismo 
no procedimento licitatório não significa que se possa desclassificar 
propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes. (STJ, MS 
n. 5.418/DF, 1ª Seção. Rel. Demócrito Reinaldo, 25.03.1998).

O que se percebe, lamentavelmente, é que novas dificuldades são criadas 
pelos aplicadores das leis diariamente, o que torna o processo moroso, caro, 
ineficiente e, pior, prejudicial ao interesse público. 

A formalidade como princípio existe, porém, mais uma vez, existe para 
estabelecer limites e amparar os princípios administrativos. As nuances 
formais do procedimento protegem a natureza e o propósito da licitação, 
a fim de que não sejam extrapolados direitos e valores relevantes na 
consecução do seu fim. Logo, o rigor formal não pode dificultar o caminho a 
ser percorrido durante as fases do processo licitatório.

Contra esse ato, um exemplo notável de que o formalismo excessivo 
tem sido rejeitado, seguindo o quanto descrito nos princípios da moralidade 
e da eficácia administrativas, é a recente inserção no ordenamento jurídico 
brasileiro da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n. 
14.333/2021), que, inclusive, trouxe em seu artigo 648 um regramento 
mais flexível e sensato, o qual, combinado com o artigo 43, § 3º da Lei n. 
8.666/1993,9 deixa clara a pretensão do legislador na esteira do que já 
vinham entendendo a doutrina e a jurisprudência acerca da mitigação na 
aplicação da regra atinente à diligência no procedimento do certame.

8 “Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 
ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação 
de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária 
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; II - atualização de documentos cuja 
validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. § 1º Na análise dos documentos 
de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível 
a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. § 2º Quando a fase de 
habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante 
por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após o julgamento.”
9 “Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 
[...]§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.”
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Portanto, a toda evidência é cediço o entendimento de que o formalismo 
extremado nas fases do procedimento licitatório pode prejudicar o certame, 
afastando, de maneira injustificada, participantes que verdadeiramente 
possuem capacidade técnica e econômica para garantir a execução do objeto 
licitado.

Não sendo assim, os bons interessados, ou seja, aqueles que realmente 
têm capacidade de bem e fielmente executar as obrigações contratuais 
assumidas – e com preços competitivos –, poderão vir a ser afugentados 
da disputa por absoluto desinteresse, abrindo cada vez mais espaço para 
propostas aventureiras e incompatíveis com as finalidades do procedimento.

3 DO POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL SOBRE 
O TEMA: A EVOLUÇÃO DA NORMA

Conforme já anteriormente ventilado, as exigências visando à fase de 
habilitação, segundo os princípios aplicáveis às licitações e ensinamentos 
doutrinários, devem ser proporcionais à complexidade do objeto a ser 
contratado, de modo a restar observada a regra constitucional encartada no 
art. 37, XXI, da CF/88, segundo a qual somente são admitidas “exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações”.

Seguindo a linha constitucional, o § 3º do artigo 43 da Lei n. 8.666/1993 
sempre permitiu uma atividade proativa por parte das comissões de licitação, 
de modo a tornar o procedimento mais objetivo, eficiente e útil aos fins a que 
se destina:

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos:

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta.

Em verdade, a doutrina há muito tempo confere a devida interpretação 
que deve ser aplicada a tal dispositivo legal, atribuindo-lhe a exegese que 
prestigia os postulados inerentes ao procedimento licitatório, sendo mister 
colacionar posição lúcida a respeito do assunto, oriunda do professor 
e publicista Vitor Aguiar Jardim de Amorim (2019), que, em trabalho 
doutrinário veiculado em site jurídico especializado, assim ponderou:
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Em outras palavras, não está o §3º, art. 43, da Lei n. 8.666/1993, em sua 
parte final, vedando toda e qualquer possibilidade de juntada posterior 
de documento. O que dali se entende, dentro de uma visão consentânea 
com o interesse público e com a finalidade da contratação, é que não será 
permitida apenas a juntada de documento que comprove a existência de 
uma situação ou de um fato cuja conclusão ou consumação deu-se após a 
realização da sessão de licitação. Aí sim haveria burla ao procedimento e 
quebra do princípio da isonomia e igualdade de tratamento. Assim, caso a 
diligência promovida pela Comissão de Licitação ou pelo Pregoeiro resulte 
na produção de documento que materialize uma situação já existente ao 
tempo da sessão de apresentação dos envelopes, não há que se falar em 
ilegalidade ou irregularidade.

Aquilata-se que o artigo 64 e seguintes da Lei n. 14.333/2021 (Nova 
Lei de Licitações e Contratos) também reforçam a convicção dessa aplicação 
proativa e racional da regra quanto às diligências da Comissão de Licitação, 
de cuja redação se extrai a seguinte dicção:

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será 
permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo 
em sede de diligência, para: 

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 
pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época 
da abertura do certame; 

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data 
de recebimento das propostas.
§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação 
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos 
e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado 
e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação.

Logo, o artigo acima transcrito se amolda justamente com a descrição da 
norma anteriormente existente, pois as duas convergem a um ponto comum 
quanto à finalidade precípua da licitação, que está em atingir o interesse 
público, prestigiando-se princípios, como o da razoabilidade, da verdade 
real e da ampla competitividade, evitando-se exigências desnecessárias ou 
impedindo o saneamento de meras falhas formais.

De se notar que a mens legis que está por trás da regra em comento 
é tão clara que outras passagens do diploma normativo caminham na 
mesma direção, a exemplo do inciso III do art. 12,10 fazendo emergir um 

10 “Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: [...] III – o desatendimento de 
exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou 
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microssistema legislativo firme e consistente, a respeito do qual não poderá 
mais o intérprete “fechar os olhos”.

Nesta esteira, o eminente e aplaudido doutrinador Joel de Menezes 
Niebuhr ([s.a.], p .  3 6 7 )  defende, com sua propriedade de costume, que:

O cometimento de falhas meramente formais por parte dos licitantes, 
que possam ser supridas por informações já disponibilizadas ou que 
não produzam ressonância de efeito concreto e prático, não autoriza a 
inabilitação deles ou a desclassificação de propostas, até porque, a rigor 
jurídico, a Administração Pública sequer deveria tê-las exigido. Isto 
é, com amparo nos princípios da competitividade e da razoabilidade, 
autoriza-se que a Administração Pública releve certas falhas meramente 
formais cometidas pelos licitantes ou que tais falhas sejam saneadas, quer 
pelos licitantes, quer pela própria Administração Pública. 

Também Marçal Justen Filho adverte com sua costumeira lucidez:

A regra geral reside em que defeitos formais destituídos de importância não 
autorizam a desqualificação (inabilitação) do licitante ou a desclassificação 
de sua proposta. Essa imposição norteia a condução do processo licitatório, 
impondo limites à competência da Administração (e do próprio órgão de 
controle externo). De modo genérico, tem prevalecido a concepção do 
formalismo moderado.

A jurisprudência que vem sendo firmada de forma consistente no STJ há 
bastante tempo também converge com a posição aqui defendida, consoante 
se verifica do seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 
SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. FATOS. SÚMULA 07/STJ. 
LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. PREGÃO. PROVA. REGULARIDADE 
FISCAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. EDITAL. RIGORISMO FORMAL. 
DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. […] 6. O Superior Tribunal de Justiça 
tem entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de se temperar o 
rigorismo formal de algumas exigências do edital licitatório, a fim de 
manter o caráter competitivo do certame, selecionando-se a proposta 
mais vantajosa à Administração Pública, caso não se verifique a violação 
substancial aos demais princípios informadores deste procedimento. 7. 
Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, não provido.” 
[RECURSO ESPECIAL N. 997.259 – RS (2007/0242400-1). Relator 
Ministro Castro Meira. STJ]. (BRASIL, 2007).

a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a 
invalidação do processo.”
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A mesma trilha de entendimento vem sendo seguida pelo egrégio 
Tribunal de Contas da União (TCU), conforme demonstram os seguintes 
precedentes, todos firmados na égide da Lei n. 8.666/1993:

É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de 
informação de pouca relevância sem que tenha sido feita a diligência 
facultada pelo § 3º do art. 43 da Lei n. 8.666/1993. (Acórdão TCU n. 
3.615/2013 – Plenário).

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação 
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira 
implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar 
a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, por representar 
formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame. 
(Acórdão TCU n. 1.795/2015 – Plenário).

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou 
editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados 
que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o 
responsável pela condução do certame deve promover diligências para 
aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de 
base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3º, da Lei 
8.666/1993) - (Acórdão TCU n. 3.418/2014 – Plenário).

[...] o apego a formalismos exagerados e injustificados é uma manifestação 
perniciosa da burocracia que, além de não resolver apropriadamente 
problemas cotidianos, ainda causa dano ao Erário, sob o manto da 
legalidade estrita. Esquece o interesse público e passa a conferir os pontos 
e vírgulas como se isso fosse o mais importante a fazer. Os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor 
consequências de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. 
Sob esse ângulo, as exigências da Lei ou do edital devem ser interpretadas 
como instrumentais […]. [TCU, TC 004809/1999-8, Decisão 695-99, 
DOU 8/11/99, p. 50, e BLC n. 4, 2000, p. 203]. [...] 

A doutrina e a jurisprudência das Cortes de Contas e do Poder Judiciário 
rejeitam o formalismo excessivo e as decisões desarrazoadas [...] se o 
pregoeiro podia se recusar a autenticar os documentos, posto que assim 
previsto no edital, não poderia desclassificar a licitante que comprovou 
os requisitos de habilitação mediante a apresentação de documentos 
originais, uma vez que tal hipótese não está prevista no edital. Assim, 
agiu o responsável irregularmente. Diante dessa redação mal formulada e 
da expressa permissão legal de apresentação de documentos em original 
dada no citado art. 32 da Lei de Licitações, requerer-se-ia do pregoeiro 
que atuasse com bom senso, observando os princípios da razoabilidade e 
da eficiência para obtenção da proposta mais vantajosa (finalidade última 
da licitação) (TCU, Acórdão 4.877/2013, 1ª Câmara, rel. min. Weder de 
Oliveira).
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Esta é a posição do tão festejado e já citado professor Joel de Menezes 
Niebuhr ([s.a.], p. 614):

Demais disso, por força da razoabilidade, a própria Administração Pública 
deve sanear falhas ou defeitos na documentação ou proposta dos licitantes 
que, ainda que sejam relevantes, estejam disponíveis a ela nos próprios 
autos do processo de licitação, nos arquivos da própria Administração 
Pública ou em sistemas eletrônicos por ela utilizados.

Constata-se, pois, que, mesmo na vigência da norma encartada na Lei 
Federal n. 8.666/1993, a doutrina e a jurisprudência mais abalizadas na 
matéria, tanto das Cortes de Contas como do Poder Judiciário já vinham 
sedimentando o entendimento no sentido de que defeitos ou falhas formais, de 
somenos importância, deveriam ser relevados pelos agentes administrativos 
competentes, possibilitando-se, inclusive, a juntada de documentos em 
decorrência de diligência com finalidade meramente esclarecedora, 
elucidativa, de modo a complementar informações, posicionamento este agora 
abraçado pelo novel diploma legal, demonstrando, assim, um aprimoramento 
legislativo merecedor de aplausos por parte dos operadores do Direito.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O procedimento licitatório, como ventilado, revela-se um mecanismo de 
concretização de guarida do interesse coletivo por parte do Poder Público 
que, embora sujeito a falhas e vícios, como toda materialização de atos 
provenientes do ser humano, vem a ser uma verdadeira salvaguarda dos 
princípios constitucionalmente assegurados. 

Entretanto, justamente porque existem fins maiores a serem alcançados, 
a Administração Pública não pode permitir a gestão do certame sob o manto 
do formalismo exacerbado e das práticas desmesuradas, notadamente ações 
meramente burocráticas e engessadas que, ao fim e ao cabo, têm potencial 
para afastar eventual proposta mais vantajosa ao interesse público, sendo 
este o escopo primordial da disputa.

Constata-se, de tudo quanto foi alinhado acima, que a burocratização 
do procedimento e o excesso de formalismo em sua condução têm o condão 
de afastar bons, regulares e legítimos participantes, dificultando não apenas 
o acesso à almejada vantajosidade para o Poder Público, como também 
afetando a igualdade na participação, o que, por corolário, eleva os custos e o 
tempo do procedimento e da contratação pública.

Esse é o ponto-chave do presente trabalho, pois a proteção aos interesses 
públicos e o melhor direcionamento dos recursos devem estar acima da 
mera observância de disposições literais, não podendo o Poder Público se 
submeter (rectius sucumbir) ao formalismo extremado, sendo de fundamental 
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importância a alteração legislativa implementada com o novo regramento, 
tornando mais moderno, justo e dinâmico o procedimento.

Aguardemos, agora, o enfrentamento da matéria pelas cortes judiciais, a 
partir do disciplinamento trazido pela nova legislação, de modo a sabermos 
o alcance que será consignado pelos intérpretes.
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2
A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

URBANA NO MUNICÍPIO DE 
SALVADOR

Célia Maria Bastos de Almeida11 

No âmbito do Município de Salvador, o programa de regularização 
fundiária foi instituído pela Lei Complementar n. 74/2020, que compreende 
a implementação de políticas urbanísticas, jurídicas, ambientais e sociais, 
objetivando a incorporação de núcleos urbanos ao ordenamento territorial 
urbano, bem como a titulação de seus ocupantes. Destarte, a regularização 
fundiária não versa apenas sobre a titulação de lotes, mas também acerca 
da implementação de serviços de infraestrutura, através de esgotamento 
sanitário, rede elétrica domiciliar, abastecimento de água potável e drenagem 
pluvial.

Diante da competência concorrente estabelecida pela Constituição 
Federal, no art. 24, inciso I, compete a todos os entes federados legislar 
sobre direito urbanístico; a União estabelece as normas gerais e os estados e 
municípios legislam de forma suplementar. 

Sendo assim, o Município de Salvador promulgou a Lei n. 74/2020, que 
replica normas gerais da Lei Federal n. 13.465/17, mas prescreve também 
especificidades da municipalidade, a exemplo do Programa de Saneamento 
Ambiental e de Urbanização do Subúrbio de Salvador – Mané Dendê, cujas 
ações destinadas ao reassentamento das famílias deverão se submeter às 
exigências da regularização fundiária urbana.

O Decreto Municipal n. 33.421/2020 veio regulamentar a lei municipal 
supracitada, pormenorizando algumas questões, a exemplo da criação de uma 
comissão de regularização fundiária, que diz respeito a um órgão colegiado 
formado por integrantes de algumas secretarias, com o escopo de validar 
as classificações da regularização fundiária urbana (Reurb), referendar os 
projetos de regularização fundiária, julgar recursos apresentados no curso 
dos processos de Reurb, entre outras finalidades.

11 Procuradora do Município de Salvador-BA. Advogada. Pós-graduada em Direito Público 
Municipal pela UCSal. Pós-graduada em Direito Público pelo JusPodivm. Ex-docente da 
Faculdade da Cidade.
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A Reurb foi classificada em duas modalidades. Primeiro, em Reurb de 
Interesse Social (Reurb-S), que é uma regularização fundiária aplicável aos 
núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população 
de baixa renda que percebem mensalmente até 5 salários mínimos, teto 
estabelecido no Decreto n. 33.421/2020. Segundo, em Reurb de Interesse 
Específico (Reurb-E), que é uma regularização fundiária aplicável aos núcleos 
urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese supra.

A norma regente da regularização fundiária manteve alguns institutos 
jurídicos já existentes na política de desenvolvimento urbano, mas trouxe 
novidades, destacando-se o instrumento da legitimação fundiária. Trata-se 
de forma de aquisição originária da propriedade por ato do Poder Público, 
exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele que detiver em área pública 
ou possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação 
urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 
de dezembro de 2016. 

Sendo assim, para o instituto da legitimação fundiária existe o marco 
temporal de 22 de dezembro de 2016, o que equivale a dizer que o ocupante 
de lote em núcleo constituído após essa data não pode ser beneficiado pela 
Reurb através desse instrumento.

Entre alguns dos benefícios obtidos pelo ocupante, quando lhe é 
outorgado o título de legitimação fundiária, está a facilidade em buscar 
empréstimos em instituições financeiras para investimentos no próprio 
imóvel ou em pequenos negócios, principalmente pelo fato de que pode 
oferecer o próprio bem em garantia. Ademais, o sujeito que estava ocupando 
um lote de forma irregular ou clandestina, mas já estava enraizado há muitos 
anos, numa situação de difícil reversão, ao ter seu lote regularizado, passa 
a adquirir um sentimento de pertencimento, de dignidade, em prol dos 
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social 
da propriedade.

Merece realce também o título de legitimação de posse, instrumento 
exclusivo de Reurb, que só pode ser outorgado em imóveis situados em áreas 
privadas, através do reconhecimento da posse, e após decorrido o prazo de 
5 anos, poderá ser convertido automaticamente em título de propriedade. 
A legitimação de posse, após convertida em propriedade, constitui forma 
originária de aquisição de direito real, de modo que a unidade imobiliária 
restará livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames 
ou inscrições eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto 
quando disserem respeito ao próprio beneficiário.

Feitas essas ponderações teóricas acerca do tema, no que toca à prática 
da implementação da Reurb em Salvador, vale destacar que os núcleos 
urbanos informais da Gamboa e Unhão foram os pioneiros. Trata-se 
de áreas contíguas, terrenos de marinha pertencentes à União, objeto de 
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contrato de cessão de uso sob regime de concessão de direito real de uso 
(CDRU) ao Município de Salvador por tempo indeterminado, bem como 
áreas declaradas de interesse do serviço público para fins de regularização 
fundiária de interesse social, através de portaria editada pela Secretaria de 
Patrimônio da União.

Desse modo, cabe a ressalva de que estando os núcleos da Gamboa e do 
Unhão situados em terrenos de propriedade do ente federal, o município não 
pode outorgar a legitimação fundiária aos ocupantes, mas só a concessão de 
direito real de uso, assim autorizada pela União.

Refere-se a uma ocupação beira-mar, situada em área de borda da Baía 
de Todos os Santos, na Av. Contorno, composta em média por 630 famílias, 
predominantemente de baixa renda, com renda familiar de 0 a 2 salários 
mínimos, que vivem basicamente da pesca e tiram seu sustento do mar.

Os núcleos em comento estão localizados em uma Área de Preservação 
Ambiental (APA), que fora classificada como Zona Especial de Interesse 
Social (Zeis), dentro do que foi estipulado pelo Plano Diretor (Lei Municipal 
n. 9.069/16). Em sendo uma Zeis, a competência para a elaboração do Plano 
de Regularização Fundiária no Município de Salvador ficou a cargo da 
Fundação Mário Leal (FML), já tendo sido concluído o plano urbanístico. 
Por fazer parte de uma Política de Transversalidade, a Reurb perpassa por 
diversos órgãos e setores, a exemplo da Secretaria de Infraestrutura e Obras 
Públicas (Seinfra).

Ocorre que inúmeras dificuldades estão sendo encontradas pela Seinfra 
ao fazer o mapeamento e a selagem, visto que se trata de um terreno 
irregular, com alguns lotes em área de risco, localizados em encostas, bem 
como é uma área territorial pequena, com grande adensamento vertical. De 
mais a mais, os núcleos urbanos da Gamboa e Unhão apresentam grandes 
desconformidades do próprio padrão construtivo, a exemplo de: pavimentos 
superiores das edificações que excedem o limite das vias oficiais de acesso; 
casas em que o poste passa por dentro delas; lotes invadindo a área da praia; 
parte do lote em ruína; sobreposição de lotes; banheiro separado da unidade 
habitacional.

Por fim, registro aqui minha adesão à corrente que defende que apenas 
os assentamentos consolidados devem ser objeto de Reurb, sob pena de se 
criar verdadeiro incentivo à indústria da invasão e à grilagem de terras. 
Por outro lado, naqueles núcleos de difícil reversão, em que pese críticas 
contrárias, depreendo que a política da Reurb é extremante válida, uma vez 
que o objetivo é regularizar o pretérito, validar o presente e daí em diante 
planejar o futuro!
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3
BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

EXECUÇÃO CIVIL

Eduardo Amin Menezes Hassan12

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo é composto de sete pequenos capítulos, sendo uma introdução, 
cinco de desenvolvimento e o último formado pelas considerações finais.

Assim, o primeiro capítulo do desenvolvimento tratar-se-á dos direitos 
fundamentais e das regras de penhora do Código de Processo Civil de 2015 
(CPC/2015), discutindo o paradoxo entre princípio da efetividade e execução 
menos gravosa. 

Essa reflexão é de grande importância e demonstra a necessidade de 
análise caso a caso quando se tratar de hard cases, já que ocorrem conflitos de 
princípios que precisam ser resolvidos pela ponderação. Dessa forma, tratou-
se de forma resumida os direitos fundamentais e as regras de penhora.

O segundo capítulo do desenvolvimento trata dos negócios jurídicos 
na execução, exemplificando casos típicos e atípicos. No terceiro capítulo 
do desenvolvimento trata-se dos limites impostos quanto ao poder geral de 
efetivação da execução. Logo em seguida, discutem-se os limites dogmáticos 
da intervenção judicial na empresa e tenta distinguir essa intervenção da 
penhora de empresa.  No último capítulo do desenvolvimento, disserta-se 
sobre competência na execução de título executivo judicial, tratando da 
classificação entre competência absoluta e relativa.  

A ideia deste artigo é trazer à tona as discussões sobre a execução, 
considerando as novidades trazidas pelo CPC/2015 e outras decorrentes 
da jurisprudência pátria. Por fim, conclui-se pela necessidade de ponderação 
entre princípios nos hard cases de execução, equilibrando-se efetividade da 
execução e direitos fundamentais. 

2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E REGRAS SOBRE A PENHORABILIDADE

Os direitos fundamentais estão em ascensão desde o fim do absolutismo, 
em especial após o declínio dos regimes nazifascistas, quando o positivismo 

12 Advogado. Procurador do Município de Salvador. Professor e mestre em Direito Público pela 
Universidade Federal da Bahia (2014).
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jurídico implicou o descrédito do direito, em virtude das atrocidades 
ocorridas em nome da lei.  

Outrossim, os direitos fundamentais são normas, podendo ser direitos 
objetivos, subjetivos ou princípios:

Em tema de direitos fundamentais, considerados como normas, os efeitos 
jurídicos relevantes defluem diretamente das próprias normas que os 
consagram, havendo indisponibilidade tanto ativa quanto passiva em 
relação às situações jurídicas que se entendam constituídas a partir da 
interpretação das normas. (GALDINO, 2005, p. 10).  

Entretanto, nada impede que os direitos fundamentais sejam positivados 
por normas infraconstitucionais. Sendo o legislador ordinário o responsável 
por disciplinar o conteúdo dos direitos fundamentais, “a declaração de um 
conteúdo essencial destina-se, sim, ao legislador ordinário, pois é esse que, 
em sua tarefa de concretizador dos direitos fundamentais, deve atentar àquilo 
que a Constituição chama ‘conteúdo essencial’” (AFONSO DA SILVA, 2011, 
p. 24).

Percebe-se que os direitos fundamentais possuem diversas características, 
que podem implicar o seguinte conceito:

[...] os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas à 
ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas 
no plano constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, 
que, por sua importância axiológica, fundamentam e legitimam o 
ordenamento jurídico. (MARMELSTEIN, 2011, p. 20).

Do conceito supracitado, infere-se que se trata das características dos 
direitos fundamentais como direitos positivados, todavia, deduz-se ser possível 
existir direitos fundamentais fora do texto constitucional (implícitos), desde 
que eles sejam considerados, por força da Constituição, normas dotadas de 
juridicidade potencializada. Além disso, os direitos fundamentais têm dois 
aspectos: aspecto ético, limitação do poder e proteção da dignidade da pessoa 
humana; aspecto normativo, institucionalização e constitucionalização.

Vale a pena trazer o conceito utilizado por Ingo Sarlet (2010, p. 77):

Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas 
concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional 
positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em 
sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas 
da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade 
formal), bem como as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes 
ser equiparados, agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, 
assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material do 
Catálogo). 
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Trata-se de um conceito amplo e percebe-se que ele restringe a 
atuação do legislador infraconstitucional ao afirmar a retirada da esfera 
de disponibilidade dos poderes constituídos. Entretanto, é preciso se ater 
ao fato de que não existem direitos absolutos. Ademais, a Constituição 
brasileira não disciplina a possibilidade de restrições e regulamentações a 
direitos fundamentais, como bem observado por Virgílio Afonso da Silva 
(2011, p. 25).

Os direitos fundamentais passam a ser balizadores do ordenamento 
jurídico, isto é, “qualquer ato de poder que seja incompatível com a ordem 
de valores imposta pelos direitos fundamentais poderá ser anulado, por 
inconstitucionalidade material, pelo órgão responsável pela jurisdição 
constitucional” (MARMELSTEIN, 2011, p. 284).

Trata-se de direitos dotados de materialidade constitucional, além 
de serem cláusulas pétreas – núcleo imutável da Constituição Federal – e 
isso implica a impossibilidade de abolição dos direitos fundamentais pelo 
legislador, que pode regulamentar ou ampliar esses direitos, mas jamais 
extingui-los.

O devido processo legal é norma de direito fundamental e deve ser 
observado em todos os processos. Têm-se outras normas processuais 
decorrentes de direitos fundamentais e na execução destacam-se o princípio 
da responsabilidade patrimonial, a impenhorabilidade de determinados bens, 
a efetividade da execução, o princípio da adequação o princípio da menor 
onerosidade possível, entre outros.

Um dos princípios norteadores da execução no Brasil é o da 
responsabilidade patrimonial, ou seja, a responsabilização na execução não 
recai sobre a pessoa do executado, mas apenas sobre o seu patrimônio, salvo 
as exceções constitucionalmente previstas (art. 5º, LXVII), isto é, a prisão 
por dívida de pensão alimentícia.

Saliente-se, ainda, que há restrições em relação aos bens que respondem 
pela execução, retirando alguns deles da esfera de responsabilidade executiva, 
conforme se infere dos arts. 832 e 833 do CPC.13

13 Art. 832 do CPC: “Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis 
ou inalienáveis”. Art. 833. “São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por 
ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas 
que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as 
necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os 
pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, 
os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os 
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional 
liberal, ressalvado o § 2º; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos 
ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro 
de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; 
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Boa parte do estabelecido sobre impenhorabilidade dos salários, demais 
créditos alimentares e outros que o legislador julgou de grande importância é 
respeito à dignidade humana do executado, ou seja, são direitos fundamentais 
dele. 

Além disso, apesar de a execução seguir o princípio da efetividade, a 
necessidade da execução se dá de forma menos gravosa para o executado, 
nos termos do art. 805 do CPC.14 

3 NEGÓCIOS PROCESSUAIS EXECUTIVOS 

Os negócios jurídicos processuais decorrem do princípio da autonomia 
da vontade, trata-se de “fato jurídico voluntário, em cujo suporte fático se 
confere ao sujeito o poder de regular, dentro dos limites fixados no próprio 
ordenamento jurídico, certas situações jurídicas processuais ou alterar o 
procedimento” (DIDIER JR., 2018, p. 25). Os negócios jurídicos processuais 
podem ser “típicos ou atípicos, unilaterais ou bilaterais ou plurilaterais, 
expressos ou tácitos” (DIDIER JR., 2018).

Dessa forma, o negócio jurídico processual é fonte de norma jurídica, 
que vincula as partes e o julgador, decorrente do autorregramento da 
vontade, com base nos artigos 190 e 200 do CPC.

Houve quebra de paradigma no Direito Processual Civil brasileiro, 
ampliando-se os poderes dos sujeitos processuais por meio do 
autorregramento, que consiste no direito fundamental de regular seus 
próprios interesses e fazer suas escolhas jurídicas, sem restrições abusivas 
(DIDIER JR. et al., 2018, p. 87).

Como exemplos de negócios processuais executivos típicos, têm-
se: desistência da execução ou do meio executivo (art. 775, CPC), foro de 
eleição (art. 781, I), pacto de impenhorabilidade (art. 833, I), contratos com 
garantia real (penhor, hipoteca, alienação fiduciária e anticrese), escolha 
do depositário do bem penhorado, acordo de avaliação do bem penhorado, 
opção pelo executado pelo parcelamento, suspensão da execução por negócio 
(DIDIER JR. et al., 2018, p. 87-88).        

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - 
os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, 
saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 
(quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido 
político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob 
regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra”. 
14 “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará 
que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que 
alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos 
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.
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Além dos negócios processuais executivos típicos, têm-se exemplos dos 
atípicos: pacto de penhorabilidade, acordo para ampliar prazos, acordo para 
rateio das custas, retirada ou inclusão de eficácia de título executivo, vedação 
a execução provisória, pacto para alterar ordem de penhora, cláusula penal 
(DIDIER JR. et al., 2018, p. 88).

4 OS LIMITES DO PODER JUDICIAL GERAL DE EFETIVAÇÃO NA 
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA (ART. 139, IV, CPC)

O princípio da efetividade decorre do devido processo legal e encontra 
reforço no artigo 4º do CPC, que inclui o direito à atividade satisfativa 
(DIDIER JR. et al., 2018, p. 67). Nesse sentido é que o legislador incluiu o 
inciso IV no art. 139 do CPC/2015,15 garantindo a atipicidade nas medidas 
coercitivas da execução.16 

Todavia, há uma série de limites impostos quanto ao poder geral de 
efetivação da execução, vide as impenhorabilidades de certos bens. Didier Jr. 
et al. (2018, p. 68) afirmam que “é técnica processual que limita a atividade 
executiva e que se justifica como meio de proteção de alguns bens jurídicos 
relevantes, como a dignidade do executado, o direito ao patrimônio mínimo 
e a função social da empresa”.

Há, inclusive, quem entenda pela inconstitucionalidade sem redução de 
texto do inciso IV do art. 139 do CPC, como se observa na sustentação de 
Nunes e Nóbrega (2015):

Que o artigo 139, IV, do CPC de 2015, está a merecer declaração de 
inconstitucionalidade, sem redução de texto, para o fim de rechaçar a 
apreensão de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a vedação à 
participação em concurso ou em licitação públicos como medidas passíveis 
de serem adotadas pelo juiz, sob pena de vulneração aos artigos 1º, IV, 5º, 
XV e LIV, 37, I, 173, § 3º, III, e 175, todos da Constituição. 

Não se vislumbra sentido a uma declaração de inconstitucionalidade, 
mesmo sem redução de texto, do inciso IV do art. 139 do CPC, já que o 
ordenamento jurídico precisa ser visto como um sistema e, como tal, deve 
ser a interpretação das suas normas. 

15 “Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 
objeto prestação pecuniária”
16 Vale a pena conferir o Enunciado 12 do FPPC: “(arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das 
medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de 
sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas 
de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, 
e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II”.
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Concorda-se que se trata de uma “cláusula geral de efetivação das 
obrigações pecuniárias” (ANUNCIAÇÃO, 2017), permitindo-se a criação e 
a utilização de mecanismos coercitivos vários pelo juiz para se alcançar o 
objetivo maior da execução, que é a satisfação do crédito. 

Mas a criatividade tem limite, devendo ser observado o ordenamento 
jurídico (o que inclui o autorregramento), como o contraditório, razoabilidade 
e proporcionalidade, e analisar caso a caso. Há julgados do STJ no sentido da 
possibilidade de apreensão de CNH ou passaporte para garantir dívida, como 
medida executiva de coerção atípica, com base no IV do art. 139 do CPC, 
desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o 
contraditório prévio, bem como esgotamento das medidas típicas.17

5 OS LIMITES DOGMÁTICOS DA INTERVENÇÃO JUDICIAL NA 
EMPRESA

A execução se segue com a ideia de efetividade, todavia, a empresa não 
deve fechar suas portas por sofrer uma execução, muito menos falir. Observe 
que a empresa ao ser executada não pode deixar de realizar suas atividades, 
sob pena de gerar um prejuízo social muito grande.

A intervenção judicial ocorre nas empresas em razão de algum distúrbio 
e descumprimento normativo que envolva essa necessidade, sendo a ultima 
ratio. Tânia Pantano (2009) destaca, como situação que implica a intervenção 
judicial na empresa, a necessidade de promoção do equilíbrio entre o 
exercício de direitos dos sócios ou acionistas minoritários e de terceiros, bem 
como sua atuação com os órgãos de administração da organização, para que 
esses direitos sejam exercidos sempre no interesse da sociedade e com boa-
fé, evitando-se abusos de direitos que prejudiquem também a empresa. Essas 
situações ocorrem por abuso do direito de voto, abuso do poder de controle 
da empresa, entre outros comportamentos abusivos.    

A regra é o exercício livre da atividade econômica, mas a gestão da 
empresa deve observar os limites do estatuto e das normas jurídicas, visando 
imediatamente aos interesses da sociedade empresarial, qual seja, o lucro, 
bem como observando os interesses institucionais e os impactos na economia 
e na coletividade (PANTANO, 2009). 

17 Segundo as diretrizes fixadas pela Terceira Turma do STJ, diante da existência de indícios 
de que o devedor possui patrimônio expropriável, ou que vem adotando subterfúgios para não 
quitar a dívida, ao magistrado é autorizada a adoção subsidiária de medidas executivas atípicas, tal 
como a apreensão de passaporte, desde que justifique, fundamentadamente, a sua adequação para 
a satisfação do direito do credor, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 
e observado o contraditório prévio (REsp. 1.782.418/RJ e REsp. 1788950/MT, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgados em 23/4/2019, DJe 26/4/2019).
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Dessa forma, qualquer intervenção judicial que ocorra deve prezar por 
esses mesmos ideais, sempre que possível, e pela função social da empresa, 
observando os limites normativos previstos na Constituição Federal de 1988 
e na legislação extravagante (a exemplo da Lei n. 6.404/76). 

A penhora da empresa, que é forma subsidiária, ocorre quando a 
penhora recair sobre estabelecimento empresarial, cabendo ao juiz nomear 
um administrador-depositário (art. 826 do CPC), e este será responsável pela 
continuidade da atividade produtiva, mantendo a função social da empresa 
e evitando a paralisação da atividade e a quebra da empresa (DIDIER JR., 
2018, p. 911).

A execução que implica a necessidade de penhora da empresa não deixa 
de ser uma espécie de intervenção do Poder Judiciário na administração da 
empresa, dessa diferindo pelo seu objetivo de satisfação do crédito devido, 
sendo preciso observar os limites do ordenamento jurídico. 

Por essa razão, é necessário haver cautela, processando-se a execução 
da forma menos gravosa possível (art. 805 do CPC), isto é, permitindo-se 
que o devedor disponha dos bens que produzam rendimentos, atribuindo 
temporariamente ao credor os rendimentos produzidos (DIDIER JR., 2018, 
p. 911).

6 COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 
JUDICIAL

Cumpre destacar que só tem sentido se discutir competência quando há 
“mais de um órgão, ente ou pessoa constituídos para o exercício de poder” 
(BRAGA, 2013, p. 14), sendo necessário conciliar o direito potestativo com a 
proteção da boa-fé (DIDIER JR., 2018, p. 246), o acesso à justiça, a proteção 
ao hipossuficiente, o princípio do juiz natural, o princípio da eficiência e o 
princípio da competência adequada,18 bem como a “melhor jurisdição”.19 

Antônio Cabral (2021, p. 310), ao traçar nova perspectiva sobre o juiz 
natural, aduz que este é o juízo mais adequado, isto é, passa-se da ideia 
de “quem decide” para “quem decide melhor”, aplicando-se o princípio da 
competência adequada.

Paula Sarno Braga (2013, p. 21) conclui que o princípio da competência 
adequada é direto fundamental, como manifestação do devido processo 

18 Sobre esses três últimos princípios, cabe citar o trabalho monográfico de Isadora Viana 
(2019, p. 47): “concretizados de forma conjunta na condução do processo e na gestão da unidade 
jurisdicional, conduzem a uma prestação jurisdicional mais satisfatória, mais próxima das 
necessidades do jurisdicionado e, evidentemente, em maior harmonia com o modelo de litigância 
moderno”. 
19 Segundo Didier Jr. (2020, p. 44), a definição de “melhor jurisdição”, apesar de elástica, deve ser 
controlada caso caso para se concretizar direitos fundamentais. 
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legal, que deve ser conduzido pela autoridade adequadamente competente 
para tanto, ou seja, concretamente competente, mais apropriado para o 
desempenho de suas tarefas e atribuições constitucionais, por procedimento 
em que haja viabilização da participação direta ou indireta do indivíduo (ou 
comunidade) interessado em seus bons resultados.

Pela análise do princípio da competência adequada, Didier Jr. (2020, p. 
45) afirma que o órgão jurisdicional competente precisa ser o mais capacitado 
institucionalmente para se alcançar o melhor resultado jurisdicional, o que 
resume a eficiência qualitativamente, sendo o controle da competência 
realizado pelo próprio órgão julgador no controle de sua própria competência.    

Segundo análise de Didier Jr. (2018, p. 245) em quadro comparativo, 
competência absoluta atende a interesse público, podendo ser alegada a 
qualquer tempo; é defeito grave, não pode ser alterada pela vontade das partes 
e não se altera por conexão ou continência; sua alteração superveniente 
implica deslocamento da causa a outro juízo. Tem-se como exemplo a 
competência em razão da matéria, da pessoa e funcional, em alguns casos 
quanto ao valor da causa e territorial.   

Já a competência relativa atende a interesse particular, só podendo ser 
arguida pelo réu na contestação sob pena de preclusão e prorrogação, e pode 
ser alterada pela vontade das partes.   

Seria, a competência para a execução de título executivo judicial, 
absoluta ou relativa?

Os incisos I e II do art. 516 do CPC (causa de competência do tribunal 
e do juízo que decidiu a causa em primeiro grau) tratam de competência 
absoluta, enquanto o inciso III (o juízo cível competente, quando se tratar de 
sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira 
ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo) do mesmo artigo seria 
hipótese de competência relativa (DIDIER JR. et al., 2018, p. 486).

Deve-se, ainda, observar o parágrafo único do art. 516, que é uma regra 
de competência territorial, consequentemente, relativa, permitindo a escolha 
pelo exequente entre o juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do 
local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local 
onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a 
remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Segundo Didier Jr. et al. (2018, p. 486), trata-se de flexibilidade permitida 
pelo legislador em homenagem ao direito fundamental à efetividade, criando-
se uma competência concorrente favorável ao credor.

Mas, seria essa classificação das regras de competência relevante? 
Parece haver uma impropriedade do critério baseado no caráter absoluto ou 
relativo das regras de competência (CABRAL, 2021, p. 145).

Sendo a competência adequada um princípio, Didier Jr. e Zaneti Jr. (2018, 
p. 139) entendem não ser possível “aplicar regras legais de competência 
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sem fazer juízo de ponderação a partir do exame das peculiaridades do caso 
concreto”.

Saliente-se que o próprio CPC/2015, em seu art. 69, § 2º, VII, admite a 
possibilidade de cooperação por ato concertado entre juízos para execução de 
decisão jurisdicional, que implica, muitas vezes, alteração de competências. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução civil sofreu uma série de transformações ao longo dos 
anos, reduziu-se a possibilidade de prisão civil, ampliando-se a aplicação da 
dignidade da pessoa humana. Por outro lado, com a ampliação da tecnologia 
é possível ter penhoras mais efetivas via sistemas informatizados.

Os direitos fundamentais são facilmente perceptíveis na jurisprudência 
sobre execução, bem como nas regras de impenhorabilidade. Todavia, há um 
paradoxo entre efetividade da execução e direitos fundamentais atrelados a 
impenhorabilidades, o que deve ser resolvido caso a caso, via ponderação de 
princípios.

Outra realidade na execução é a utilização de negócios processuais, que 
permite maior racionalidade nessa fase processual entre as partes, ratificando 
a forte influência do autorregramento no processo civil moderno.

O CPC/2015 permite, em razão da sua flexibilidade, a rápida adaptação 
do processo civil às novas tecnologias que surgem e evoluem todos os dias 
de forma rápida. Espera-se com este artigo despertar a importância de se 
debruçar sobre a execução civil, para melhorá-la e evoluir para se alcançar 
maior efetividade, contudo, sem abdicação dos direitos fundamentais   
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4
EXTRAPOLAÇÃO 

EXCEPCIONALÍSSIMA DO LIMITE 
LEGAL DE ACRÉSCIMOS NOS 

CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 
E OS REQUISITOS DA DECISÃO N. 

215/1999, DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO 

Eduardo Teles de Oliveira20

 

1 INTRODUÇÃO

Em regra, as alterações contratuais exigem que seja celebrado termo 
aditivo entre as partes contratantes. O termo aditivo é o instrumento que 
formaliza a alteração das condições contratuais inicialmente estabelecidas e 
por essa razão deve respeitar certas formalidades, a exemplo da justificativa 
do aditamento, verificação da existência de dotação orçamentária e o “exame 
da minuta pelo órgão jurídico” (TORRES, 2018, p. 722).

A alteração das condições contratuais pressupõe, por conseguinte, a 
formalização de termo aditivo compatível com as demais regras estabelecidas 
pela legislação, sob pena de se configurar contrato verbal, que pode levar à 
apenação dos gestores omissos. No artigo 60 e no parágrafo único do artigo 
61, ambos da Lei n. 8.666/93, são estabelecidos requisitos para a celebração 
dos contratos administrativos, sendo inclusive mencionada a expressão 
“seus aditamentos”. Assim, qualquer alteração contratual (artigo 65 da Lei 
n. 8.666/93) ou prorrogação de prazos (artigo 57 da Lei n. 8.666/93) deverá 
ser formalizada através de celebração de termo aditivo ao contrato.

20 Procurador Município de Salvador. Chefe da Representação da Procuradoria do Município 
Salvador na Secretaria Municipal da Fazenda (RPGMS/SEFAZ). Ex-técnico judiciário e assessor 
de juiz no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE). Ex-procurador federal da Advocacia 
Geral da União (PGF/AGU). Especialista em Direito do Estado. 
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O Tribunal de Contas da União (TCU) tem reforçado a necessidade 
da análise pelo órgão de assessoramento jurídico nos procedimentos de 
celebração de termos aditivos contratuais, tendo em vista o disposto no 
artigo 38, parágrafo único, e no artigo 65, da Lei n. 8.666/93, a exemplo do 
Acórdão n. 777/2006 - Plenário, e em seu opinativo a Procuradoria Jurídica 
deverá se restringir à análise da juridicidade das alterações pretendidas, sem 
adentrar, portanto, nas questões de ordem fundamentalmente técnicas, nem 
mesmo as que digam respeito ao mérito administrativo – oportunidade e 
conveniência. 

Por oportuno, vale apontar que no serviço público o planejamento é 
figura primordial, visto que compõe as diversas etapas do procedimento de 
contratação, sendo medida que legalmente se impõe ao administrador. É desse 
planejamento que deriva o cumprimento dos princípios da legalidade, assim 
como o da economicidade, da razoabilidade, da moralidade, da igualdade e 
da impessoalidade. Diante disso, deve a Administração Pública implementar, 
manter e monitorar um efetivo plano de gestão contratual, por se tratar de 
figura primordial no atingimento dos fins públicos e adequação à missão 
institucional do órgão, com respeito ao princípio da eficiência. Assim, apenas 
o acertado planejamento é capaz de evitar repetidas alterações contratuais 
dispensáveis, reduzindo-as às hipóteses de ocorridos fatos supervenientes 
que fundamentem eventuais aditamentos dos contratos administrativos. 

2 EXTRAPOLAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DO LIMITE LEGAL 
DE ACRÉSCIMOS NOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS E OS 
REQUISITOS DA DECISÃO N. 215/1999, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO

Entre as prerrogativas contratuais – cláusula exorbitantes21 – 
estabelecidas em favor da Administração Pública, encontra-se a modificação 
unilateral dos contratos, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público. Contudo, é lícita também a alteração consensual dos ajustes – 
quantitativa ou qualitativa –, cuja lei estabelece limites para os acréscimos, 
mas não para a supressão. Nesse sentido, a possibilidade de alteração dos 
contratos administrativos está prevista no artigo 65 da Lei Federal n. 
8.666/1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos: 

21 “Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I – modificá-los, unilateralmente, para melhor 
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado.”
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I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 
por esta Lei; [...]

§ 1º. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou 
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos.

Destarte, observa-se a possibilidade de que essas alterações sejam de 
natureza quantitativa ou qualitativa, embora ambas possam ter repercussão 
financeira no contrato. Em termos simples, a alteração de natureza 
quantitativa é aquela prevista no artigo 65, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal 
n. 8.666/1993, que consiste na ampliação ou redução do objeto contratual, 
acarretando, assim, modificação do valor, seja para mais, seja para menos. Já a 
alteração de natureza qualitativa, prevista no artigo 65, inciso I, alínea “a”, da 
Lei Federal n. 8.666/1993, está relacionada, conforme o próprio texto legal, 
com a modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos, que também pode acarretar a modificação do valor 
contratado. Assim sendo, na prática, às vezes as alterações qualitativas – 
como a mudança de projeto para adequação técnica – também promovem 
acréscimos/supressões no valor contratual.

Não obstante, em qualquer das espécies de alteração contratual, cumpre 
a unidade técnica do órgão público se certificar se a alteração pretendida é 
proveniente do advento de fato novo, imprevisível à época da celebração do 
contrato, que tenha força para alterar a demanda do interesse público. Além 
disso, tal alteração não pode ter o condão de afetar a identidade do objeto 
contratado, isto é, de ocasionar na transfiguração do objeto originalmente 
contratado em outro de natureza e/ou propósito diverso. Dessa forma, as 
alterações, sejam quantitativas, sejam qualitativas, evidentemente não podem 
desnaturar o objeto contratado. Do contrário, estar-se-á violando o direito 
de que outros potenciais competidores acorram ao certame, frustrando a 
ampliação da competitividade, além de não conferir segurança quanto à 
economicidade da aquisição/contratação. 

Ora, embora se faça a separação, no campo teórico, entre as alterações 
de natureza quantitativa e qualitativa, ambas estão, em regra, de acordo com 
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o entendimento do TCU, sujeitas aos limites impostos pelo artigo 65, § 1º, 
da Lei Federal n. 8.666/1993:

Tanto as alterações contratuais quantitativas, que modificam a dimensão 
do objeto, quanto as unilaterais qualitativas, que mantêm intangível 
o objeto, em natureza e em dimensão, estão sujeitas aos limites 
preestabelecidos no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993, em face do 
respeito aos direitos do contratado, prescrito no art. 58, inciso I, da 
mesma lei, do princípio da proporcionalidade e da necessidade de esses 
limites serem obrigatoriamente fixados em lei.22

Assim, entende-se, com considerável segurança, que, tanto nas 
alterações contratuais quantitativas – com previsão expressa da norma – 
quanto nas alterações qualitativas, devem ser observados os limites legais 
estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei n. 8.666/1993. Desse modo, 
cita-se trecho do Acórdão n. 1.428/2003 - Plenário, do Tribunal de Contas 
da União, o qual assentou que: 

9.3.2 proceda a rigoroso acompanhamento das obras do Projeto de 
Irrigação Várzea de Sousa/PB (Convênio n. 071/98 - SIAFI 353321), 
e observe, na hipótese de vir a ser solicitada nova alteração no projeto 
aprovado, o contido na Decisão n. 215/1999 - Plenário - TCU, que 
firmou o entendimento de que tanto nas alterações contratuais 
quantitativas quanto nas alterações qualitativas deve ser observado o 
limite legal estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei n. 8.666/93, só 
se admitindo a extrapolação desse limite em casos excepcionalíssimos, 
desde que satisfeitos os pressupostos fixados na referida decisão. Acórdão 
n. 1.428/2003 - Plenário. Relator Min. Ubiratan Aguiar, Processo TC 
013.791.2001-7, DOU de 3 de outubro de 2003.

O referido julgado faz expressa referência à paradigmática Decisão 
n. 215/1999, na qual o TCU enfrentou o tema dos limites às alterações 
contratuais, por ocasião de consulta que lhe foi formulada pelo ex-ministro 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, conforme 
se observa no seguinte excerto:

a) Tanto as alterações contratuais quantitativas – que modificam a 
dimensão do objeto – quanto as unilaterais qualitativas – que mantém 
intangível o objeto, em natureza e em dimensão, estão sujeitas aos limites 
preestabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei n. 8.666/93, em face do 
respeito aos direitos do contratado, prescrito no art. 58, I, da referida lei, 
do princípio da proporcionalidade e da necessidade de esses limites serem 
obrigatoriamente fixados em lei [...].

22 Acórdão TCU nº 1826/2016 – Plenário. Relator: ministro-substituto Augusto Sherman.
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Assim, no que se refere ao acréscimo de valor, parte relevante da 
doutrina23 – em que pese existirem algumas vozes dissonantes – também 
aponta, nos mesmos termos da jurisprudência da Corte Federal de Contas, 
no sentido de que os limites legais percentuais para as alterações contratuais 
unilaterais valem, de igual forma, às alterações quantitativas ou qualitativas. 
Nesse sentido, cita-se clássica lição de Carlos Ari Sundfeld (1994, p. 227228): 

2.1. Modificação unilateral Genericamente prevista no art. 58-I, está 
condicionada por seu objetivo: a ‘melhor adequação às finalidades de 
interesse público’. Pode decorrer da modificação do projeto ou das 
especificações para, segundo o art. 65-I, “melhor adequação técnica 
aos seus objetivos”. Essa alteração encontra, contudo, barreiras e 
condicionantes. De um lado, nos direitos do contratado, a quem se 
assegura a intangibilidade do equilíbrio econômico-financeiro e da 
natureza do objeto do contrato, além de um limite máximo de valor para 
os acréscimos e supressões (art. 65, § 1º).

Anote-se, assim, que o acréscimo de valor contratual, decorrente da 
alteração qualitativa ou quantitativa, a priori, deve obedecer ao patamar legal 
máximo legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato,24 sob pena de desrespeito ao limite inserido no artigo 65, § 1º, da Lei 
n. 8.666/93, ressalvada a hipótese de alteração qualitativa consensual, com 
a comprovação específica dos requisitos dispostos da acima referida Decisão 
TCU n. 215/1999, que traz hipótese excepcionalíssima de extrapolação 
do limite legal, desde que atestado o preenchimento de todos os requisitos 
dispostos no seu teor:

23 “Por isso, nos alinhamos à tese de que as alterações unilaterais qualitativas estão sujeitas aos 
mesmos limites escolhidos pelo legislador para as alterações unilaterais quantitativas, previstos 
no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, não obstante a falta de referência a eles no art. 65, I, a, da 
mencionada Lei. Fundamentamo-nos na necessidade de previsão de limites objetivos e claros em 
Lei, no princípio da proporcionalidade e no respeito dos direitos do contratado, prescritos no art. 
58, I, da Lei nº 8.666/93” (FURTADO; CAVALCANTI, 1999, p. 17).
24 CONSULTA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO 
ACIMA DE 25% DO VALOR DO CONTRATO. ART. 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93. 
IMPRESCINDÍVEL OBSERVÂNCIA A DETERMINADOS REQUISITOS. PELA 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Conclui-se pela impossibilidade de acréscimo quantitativo no objeto 
do contrato administrativo acima do limite de 25% imposto pelo artigo 65, § 1º da Lei nº 
8.666/93, regra esta que comporta somente uma exceção, qual seja, objeto que envolva serviço 
de reforma, quando o aumento pode se dar até o valor de 50% (TRIBUNAL DE CONTAS 
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA; AJU: ASSESSORIA JURÍDICA ORIGEM: 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 03833e20 PARECER Nº 00453-20).
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O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: [...]

b) nas hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualitativas 
e excepcionalíssimas de contratos de obras e serviços, é facultado à 
Administração ultrapassar os limites aludidos no item anterior, observados 
os princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além 
dos direitos patrimoniais do contratante privado, desde que satisfeitos 
cumulativamente os seguintes pressupostos: 

I - não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores 
aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse 
público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento 
licitatório; 

II - não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade 
técnica e econômico-financeira do contratado; 

III - decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não 
previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 

IV - não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado 
em outro de natureza e propósito diversos; 

V - ser necessárias à completa execução do objeto original do contrato, 
à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios 
sociais e econômicos decorrentes; 

VI - demonstrar-se na motivação do ato que autorizar o aditamento 
contratual que extrapole os limites legais mencionados na alínea “a”, 
supra - que as consequências da outra alternativa (a rescisão contratual, 
seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável 
ao interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra 
ou serviço, ou seja gravíssimas a esse interesse; inclusive quanto à sua 
urgência e emergência [...].

Acerca do referido julgado, vale citar conclusão apresentada por Joel de 
Menezes Niebuhr (2013. p. 872):

Resumindo, para o TCU, de acordo com a Decisão n. 215/99, as alterações 
unilaterais qualitativas sujeitam-se aos mesmos limites preceituados no § 
1º do art. 65 da Lei n. 8.666/93. Já as alterações consensuais qualitativas 
podem ultrapassar tais limites desde que atendam a uma série de 
pressupostos, que são erguidos a partir da apreensão dos princípios do 
Direito Administrativo.

Ainda nessa perspectiva, cita-se importante trecho do artigo Os 
limites às alterações de contratos administrativos – possibilidade de extrapolação 
(FURTADO; CAVALCANTI, 1999), que bem esclarece o tema posto:
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5. Possibilidade de extrapolação dos limites legais em alterações bilaterais 
qualitativas 

Isso não significa, entretanto, que, na realização do interesse público, a 
Administração não possa, em caráter excepcional, ultrapassar referidos 
limites. 

Em nossa opinião, poderia fazê-lo, em situações excepcionalíssimas, na 
hipótese de alterações qualitativas, revisando, não unilateralmente, mas 
consensualmente, as obrigações e o valor do contrato. [...]

Tais alterações devem ser efetuadas por acordo mútuo – bilaterais –, pois 
dessa maneira evita-se a imposição unilateral de onerosidade excessiva 
nas obrigações do contratado, vez que o novo pacto passa a depender da 
manifestação de sua vontade. Além de consensuais, sustentamos que tais 
alterações devem ser necessariamente qualitativas. Estas, diferentemente 
das quantitativas – que não configuram embaraços à execução do objeto 
como inicialmente avençado –, ou são imprescindíveis ou viabilizam a 
realização do objeto. [...]

Além de bilaterais e qualitativas, sustentamos que tais alterações sejam 
excepcionalíssimas, no sentido de que sejam realizadas quando a outra 
alternativa – a rescisão do contrato, seguida de nova licitação e contratação 
– significar um sacrifício insuportável do interesse coletivo primário 
a ser atendido pela obra ou serviço. Caso contrário, poder-se-ia estar 
abrindo precedente para, de modo astucioso, contornar-se a exigência 
constitucional do procedimento licitatório e a obediência ao princípio da 
isonomia. Ora, se o interesse coletivo primário exigir a revisão contratual, 
esta deve ser implementada pela Administração, porque aquele é seu 
objetivo maior, ademais indisponível.

Sabe-se que a rescisão contratual, por interesse público, com vistas a 
nova licitação e contratação, traz uma série de consequências, como, por 
exemplo, no caso de uma obra pública: a indenização de prejuízos causados 
ao ex-contratado, os custos com a dispensa dos empregados específicos 
para a obra; o pagamento ao ex-contratado do custo da desmobilização; 
os pagamentos devidos pela execução do contrato anterior até a data 
da rescisão; a diluição da responsabilidade pela execução da obra; e a 
paralisação da obra por tempo relativamente longo – até a conclusão 
do novo processo de contratação e a mobilização do novo contratado –, 
atrasando o atendimento da coletividade beneficiada.

6. Conclusão Por todas as razões elencadas, concluímos que: 

i ) tanto as alterações contratuais unilaterais quantitativas – que modificam 
a dimensão do objeto – quanto as unilaterais qualitativas – que mantém 
intangível o objeto, em natureza e em dimensão, estão sujeitas aos limites 
preestabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, em face do disposto 
no § 2º do mencionado artigo; do respeito aos direitos do contratado, 
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prescrito no art. 58, I, da mesma Lei; do princípio da proporcionalidade; 
e da necessidade de esses limites serem obrigatoriamente fixados em lei; 

ii) só é permitido à Administração ultrapassar os aludidos limites, 
na hipótese de alterações contratuais consensuais, qualitativas e 
excepcionalíssimas, no sentido de que só seriam aceitáveis quando, no 
caso específico, a outra alternativa – a rescisão do contrato por interesse 
público, seguida de nova licitação e contratação – significar um sacrifício 
insuportável ao interesse coletivo primário a ser atendido, pela obra ou 
serviço; 

iii) ressalve-se somente a hipótese de supressões contratuais, além dos 
limites referidos, em que se exige apenas a consensualidade, nos temos do 
inciso II, do § 2º, do art. 65, da Lei 8.666/93, incluído pela Lei 9.648/98.

Portanto, a extrapolação do limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) 
previsto na norma – art. 65, § 2º, da Lei n. 8.666/93 – apenas se aplica 
aos casos de alterações qualitativas consensuais, isto é, com a anuência da 
contratada, de forma excepcionalíssima,25 devidamente justificada pelo setor 
técnico do órgão, que é responsável pela subsunção dos fatos aos pressupostos 
apresentados, observados os princípios da finalidade, da razoabilidade e da 
proporcionalidade, além dos direitos patrimoniais do contratante privado, 
desde comprovado o preenchimento de forma cumulativa, ao menos, dos 
seguintes pressupostos descritos na Decisão TCU n. 215/1999:

i) Não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores 
aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse 
público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento 
licitatório; 

ii) Não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade 
técnica e econômico-financeira do contratado; 

iii) Decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não 
previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 

iv) Não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado 
em outro de natureza e propósito diversos; 

25 Para elucidar melhor, cita-se a ementa do PARECER/CONSULTA TC-006/2012, do 
Tribunal de Contas do Estado de Espírito Santo, no Processo TC-1046/2012, nos seguintes 
termos: CONTRATO ADMINISTRATIVO – ALTERAÇÃO QUANTITATIVA OU 
QUALITATIVA – LEI N. 8.666/93, ART. 65, §§ 1º E 2º – EXTRAPOLAÇÃO DOS 
LIMITES LEGAIS – POSSIBILIDADE CONDICIONADA – FORMA CONSENSUAL 
E EXCEPCIONALÍSSIMA – RESPEITO AOS PARÂMETROS CONSTANTES DA 
DECISÃO TCU Nº 215/1999.
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v) Ser necessárias à completa execução do objeto original do contrato, 
à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios 
sociais e econômicos decorrentes; 

vi) Demonstrar-se, na motivação do ato que autorizar o aditamento 
contratual que extrapole os limites legais, que as consequências da outra 
alternativa - a rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação 
- importam sacrifício insuportável ao interesse público primário (interesse 
coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, ou seja gravíssimas a esse 
interesse; inclusive quanto à sua urgência e emergência.

Conquanto tais critérios definidos pelo Tribunal de Contas da União se 
apresentem como parâmetros bastante seguros, não são os únicos passíveis 
de serem avaliados pelo intérprete ao aferir a possibilidade excepcional de 
empreender acréscimos sobre os contratos administrativos. Nesse diapasão, 
há outros pontos nodais que também deverão ser observados na avaliação 
perpetrada pelo setor técnico do órgão, no caso concreto, conforme bem 
delineado no artigo Acréscimos e supressões em contratos públicos: uma 
leitura a partir do princípio da proporcionalidade (RODRIGUES, 2011), 
a fim de justificar a alteração acima do patamar legal, com assento na 
adequação, necessidade e proporcionalidade do ato:

- O exame de uma situação em concreto quanto à possibilidade de que os 
acréscimos qualitativos ultrapassem os limites legais, deve-se superar a 
análise da adequação, ou seja, deve-se evidenciar que isso, ao menos em 
tese e mediante uma avaliação antecedente à tomada da decisão, deverá ter 
aptidão suficiente para promover a finalidade buscada pela contratação;

- É preciso identificar os direitos e interesses que serão restringidos pela 
medida, por exemplo, os direitos de possíveis licitantes que poderiam 
acorrer ao certame, a preservação do erário público e, conjugada a isso, 
a existência ou não de outras medidas menos restritivas a eles que sejam 
aptas a promover o mesmo fim. Somente se verificada a inexistência de 
um segundo meio menos gravoso e igualmente eficaz para atingir ao fim, 
será possível dizer que a medida restritiva é necessária;

- Deve-se verificar se a medida é proporcional em sentido estrito, ou seja, 
as possíveis vantagens trazidas pelos acréscimos qualitativos acima dos 
limites legais precisam estar devidamente justificadas de acordo com a 
promoção do fim a que objetiva [...].

Outra observação importante a respeito da aplicação da decisão em 
apreço é que as alterações não podem decorrer de culpa do contratante ou do 
contratado, nem mesmo ocasionar o desvirtuamento do objeto inicialmente 
ajustado, conforme entende o próprio TCU:
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Ora, se visualmente foi possível apontar que existiam problemas na 
caracterização do terreno, está patente a falha no projeto básico. Uma 
sondagem, em tese, seria muito mais precisa. Não vejo assim, em princípio, 
como enquadrar tal situação como “imprevisível”; e, como consequência, 
nos requisitos da Decisão 215/1999. […]

Finalmente, convém alertar que novas alterações nas tecnologias 
construtivas para execução dos elementos de fundação no terminal de 
passageiros, para preenchimento dos requisitos estabelecidos na Decisão-
TCU 215/1999 - Plenário, devem ser motivadas pela comprovação de que 
as alterações não decorreram de projeto básico insuficiente, precisamente 
no que se refere às sondagens. (TCU. Acórdão n. 89/2013, Plenário. Rel. 
Min. Valmir Campelo. DOU, 05 fev. 2013)

4. Mas não é somente essa grave irregularidade que vicia as obras em 
questão. Também foi identificada nos autos a descaracterização do objeto 
licitado, mediante a modificação do projeto original por meio de alterações 
não apenas nos quantitativos de serviços previstos, mas também alterações 
qualitativas no projeto. Por elucidativo, transcrevo o seguinte excerto do 
relatório da Secob que apresenta, em resumo, a irregularidade:

“[…] A única conclusão plausível é a desvirtuação das condições iniciais 
licitadas. O objeto do contrato é outro, totalmente modificado do inicial. 
O projeto básico, se comparado com o projeto executivo, resta omisso, 
impreciso, deficiente e inadequado para definir com precisão um objeto a 
ser licitado […]”.

5. Com efeito, diante das graves irregularidades apontadas, que 
macularam as obras em questão desde a origem, uma vez que o objeto 
da licitação, baseado em projeto básico deficiente não corresponde à obra 
que se pretende realizar, além de apresentar sobrepreço, considero que 
a solução que melhor atende o interesse público, neste caso, é a fixação 
de prazo à […], para que cumpra os exatos termos da lei, adotando as 
providências necessárias para a anulação dos atos e contratos irregulares. 
(TCU. Acórdão n. 396/08, Plenário. Rel. Min. Raimundo Carreiro. DOU, 
14 mar. 2008).

Ademais, tem-se que tais alterações acima dos limites previstos no artigo 
65 da Lei de Licitações, além do preenchimento preciso dos pressupostos 
definidos no paradigmático julgado da Corte Federal de Contas – Decisão 
n. 215/1999 –, devem ser feitas para o atendimento inequívoco do interesse 
público, com a aplicação do princípio da proporcionalidade nas decisões 
administrativas, a partir da avaliação dos seus aspectos de adequação, 
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Assim sendo, cumpre à Administração Pública, a quem compete a 
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, apresentar 
justificativa específica, com as razões e documentos que comprovem todos 
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os pressupostos acima descritos (Decisão TCU n. 215/1999), de forma 
expressa e induvidosa, como barreira incontornável para legitimar o aditivo 
pretendido, sob pena de sua inviabilidade, acaso o acréscimo pretendido 
não se enquadre na situação excepcional apresentada. Destarte, a alteração 
contratual deve ser objeto de motivação pautada em informações objetivas, 
passíveis de serem comprovadas, não podendo se limitar a argumentos 
meramente subjetivos, sem qualquer parâmetro concreto de controle.26 

Embora o poder de alteração unilateral do contrato seja da essência dos 
contratos administrativos – em contraposição aos contratos privados –, o que 
se deve buscar é a imutabilidade do contrato, que está lastreada em princípios 
da teoria geral dos contratos,27 consubstanciados nas expressões rebus sic 
stantibus e pacta sunt servanda. Portanto, o primeiro fundamento de qualquer 
alteração contratual deve ser a existência de fatos supervenientes, ou pelo 
menos que o conhecimento desses fatos tenha ocorrido após a celebração do 
contrato,28 de modo a preservar ao máximo a regra da vinculação ao edital:

É perfeitamente natural ao contrato administrativo a faculdade de o 
Estado introduzir alterações unilaterais. Trata-se de instrumentá-lo 
com os poderes indispensáveis à persecução do interesse público. Caso 
a administração ficasse totalmente vinculada pelo que avençou, com 
o correlato direito de o particular exigir a integral observância do 

26 “Pois bem. Cabe ao administrador justificar, de maneira explícita, por que considera necessária 
a alteração – à vista do interesse público, da eficiência e da economicidade – e por que, igualmente, 
está convencido de que não há qualquer ilicitude em seu procedimento, considerando as exigên-
cias associadas à igualdade, à impessoalidade e à probidade 25. O dever de motivar as decisões 
administrativas, além de um princípio geral derivado do Estado de Direito republicano, do qual 
decorre para todos os agentes públicos a obrigação de prestar contas, é expressamente referido 
pela legislação quando se trata da alteração de contratos administrativos. 34. Embora a necessida-
de de justificar a alteração possa parecer um elemento muito débil de controle, ela acaba por exigir 
do administrador um esforço de racionalidade para sua decisão, o que poderá inviabilizar a prática 
dos atos abusivos mais grosseiros. Ademais, a existência de uma motivação explícita permitirá o 
controle tanto da realidade dos motivos apresentados como de sua consistência, facilitando a fis-
calização a posteriori das ações administrativas, tanto pela própria Administração como pelo Poder 
Judiciário. 35. O segundo parâmetro geral que deverá ser observado nas alterações dos contratos 
administrativos está relacionado com a demonstração de que não é viável licitar de forma autôno-
ma a alteração que se pretende introduzir no ajuste. Naturalmente, a demonstração desse ponto 
deverá constar da motivação do ato sobre a qual se acaba de tratar.” (BARROSO, 2008).
27 “Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e as disposições de direito privado.”
28 É irregular alteração contratual para incluir, no instrumento pactuado, serviços já previstos 
no edital como obrigação da futura contratada, mas que foram omitidos na planilha orçamentária 
da obra. Só se admite alteração, quantitativa ou qualitativa, decorrente de fato superveniente 
à celebração do contrato, e desde que haja interesse público no aditamento (Acórdão TCU nº 
3576/2019 – Primeira Câmara). 
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pacto, eventuais alterações do interesse público – decorrentes de fatos 
supervenientes ao contrato – não teriam como ser atendidas. Em suma, 
a possibilidade de o Poder Público modificar unilateralmente o vínculo 
constituído é corolário da prioridade do interesse público em relação ao 
privado, bem assim de sua indisponibilidade. (SUNDFELD, 1992, p. 152).

Por essa razão, tais alterações reclamam um controle específico, sendo 
possível, portanto, a alteração de circunstâncias contratuais inadequadas, 
desde que sejam supervenientes à contratação, ou até mesmo preexistentes, 
mas desconhecidas. Acerca desse ponto, vale transcrever trecho do Acórdão 
TCU n. 353/2007, de relatoria do ministro Augusto Nardes:

5. [...] Além disso, é bom lembrar que, nos exatos termos do art. 7º, 
§ 6º, da Lei 8.666/1993, são nulos de pleno direito os atos e contratos 
derivados de licitações baseadas em projeto incompleto, defeituoso ou 
obsoleto, devendo tal fato ensejar não a alteração do contrato visando 
à correção das imperfeições, mas sua anulação para realização de nova 
licitação, bem como a responsabilização do gestor faltoso.

Assim, conforme bem descreve Marçal Justen Filho (2005, p. 538), “a 
melhor adequação técnica supõe a descoberta ou a revelação de circunstâncias 
desconhecidas acerca da execução da prestação [...]”. Dessa forma, eventuais 
situações que já deveriam ser conhecidas não têm o condão, em regra, de 
justificar a alteração contratual. Por tal razão, incumbe ao setor técnico 
do órgão avaliar se os motivos que fundamentam tais alterações poderiam 
ser previstos quando do planejamento inicial da contratação, ou decorrem 
de situações fáticas desconhecidas originalmente acerca da execução dos 
serviços. 

Ainda, para as alterações contratuais, também deve ficar evidente que 
estas visam à melhor realização do interesse público em comparação com a 
situação original. Contudo, quaisquer das justificativas técnicas apresentadas 
não excluem a necessidade de juízo sobre uma eventual inadequação do 
projeto inicial, principalmente quando presentes elementos que conduzem 
ao entendimento de que as causas das alterações não estão lastreadas em 
fatos supervenientes à contratação. Acerca da necessidade da verificação pela 
Administração Pública de que as alterações do objeto contrato são necessárias 
para a melhor realização do interesse público, bem como da caracterização da 
natureza superveniente ao momento da licitação, há relevantes precedentes 
do Tribunal de Contas da União: 

É irregular alteração contratual para incluir, no instrumento pactuado, 
serviços já previstos no edital como obrigação da futura contratada, 
mas que foram omitidos na planilha orçamentária da obra. Só se admite 
alteração, quantitativa ou qualitativa, decorrente de fato superveniente à 
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celebração do contrato, e desde que haja interesse público no aditamento. 
(Acórdão n. 3576/2019 - Primeira Câmara)

Os acréscimos de serviços a contrato, conquanto justificados e realizados 
dentro dos limites legais, devem ser precedidos da demonstração de que 
a situação ensejadora das alterações não poderia ter sido constatada na 
época da contratação. (Acórdão n. 1134/2017 - Plenário). 

As alterações do objeto contratado devem ser precedidas de procedimento 
administrativo no qual fique registrada a justificativa das alterações tidas 
por necessárias, embasadas em pareceres e estudos técnicos pertinentes, 
bem como restar caracterizada a natureza superveniente, em relação ao 
momento da licitação, dos fatos ensejadores das alterações. Ademais, a 
justificativa técnica para o aditamento contratual deve ainda contemplar 
a análise dos quantitativos e dos valores dos serviços aditados, inclusive 
com pesquisas de mercado para justificar a economicidade do termo de 
aditamento contratual. (Acórdão n. 3053/2016 - Plenário).

As alterações contratuais devem estar embasadas em pareceres e estudos 
técnicos pertinentes, nos quais reste caracterizada a superveniência dos 
fatos motivadores das alterações em relação à época da licitação. (Acórdão 
n. 170/2018 - Plenário).

Outro ponto relevante, frise-se, é que na alteração contratual com a 
adição de novos serviços – não previstos originalmente na planilha usada 
como base de custos da licitação – muitas vezes é adotado o preço cheio 
da tabela de referência, para a remuneração do contratado, com eventual 
desvantagem para o Poder Público, por potencial perda de vantagem 
econômica com o certame. Nesse sentido, vale citar exemplo didaticamente 
descrito por Ronny Charles Torres (2018, p. 722) acerca da matéria:

Exemplificamos: imaginemos que determinada obra, continha a prestação 
dos serviços X e Y, com custo previamente estimado com base em uma 
tabela referencial (ex: SINAPE). Esses serviços foram objeto de disputa 
e o vencedor da licitação, provavelmente, venceu o certame com preços, 
para esses serviços, menores que aqueles contidos na tabela referencial 
(ex: desconto de 15%, em ambos). Ora, se a alteração qualitativa, no meio 
da execução contratual, substituir X e Y, pelos serviços W e Z, e estimar 
o custo desses pelo valor cheio identificado na citada tabela referencial, a 
vantagem econômica decorrente da licitação será perdida. 

Conforme preconizado pelo Tribunal de Contas da União, quando 
houver a celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, 
o preço desses serviços deve ser calculado considerando o orçamento-base 
da licitação, com o mesmo percentual de desconto inicialmente obtido, 
com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e 
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a manutenção do percentual de desconto originalmente oferecido pelo 
contratado. Isso se dá porque as modificações realizadas dentro dos limites 
legais, sejam qualitativas, sejam quantitativas, não podem reduzir a relação 
de vantagem obtida pela Administração por ocasião da realização da licitação, 
comparando-se a proposta vencedora com preço global de referência adotado 
pelo órgão/entidade licitante. Assim, os preços dos novos serviços deverão 
guardar a devida proporção relativamente aos serviços semelhantes que já 
se encontrem nos projetos do empreendimento.29

Por essa razão, cumpre aos setores responsáveis pela realização dos 
cálculos e definição dos acréscimos se certificarem que o equilíbrio contratual 
seja mantido no aditamento (TORRES, 2018, p. 721). Nessa linha, conforme 
acima disposto, as inclusões de novos serviços ou acréscimos de quantitativos 
deverão ter como limite os preços praticados no mercado, como também tem 
que ser aplicado o mesmo percentual de desconto eventualmente obtido, com 
vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a vantagem 
lograda pela Administração Pública. A esse respeito, citam-se os seguintes 
enunciados:

Ao ser promovida a celebração de aditivos contratuais, com a inclusão 
de novos serviços ou acréscimos de quantitativos de itens previstos 
na planilha orçamentária da obra, deverão ser observados os preços 
praticados no mercado, bem como mantido o desconto inicialmente 
ofertado pela licitante vencedora, com vistas a garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato e evitar a prática irregular do “jogo de 
planilha” (arts. 14, 15 e 17, §§ 1º e 2º, do Decreto 7.983/2013). (Acórdão 
2714/2015 - Plenário; Data da sessão 28/10/2015; Relator BENJAMIN 
ZYMLER).

Na celebração de aditivos com a inclusão de novos itens ou acréscimos de 
quantitativos de itens previstos na planilha de preços de contrato de obra 
pública, deverão ser observados os preços praticados no mercado, que 
tenham por limite os referenciais de preço contidos no Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil - SINAPI, bem 
como mantido o desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora. 
(Acórdão 1015/2011 - Plenário; Data da sessão 20/04/2011; Relator 
JOSÉ JORGE).

29 Na demonstração dos custos unitários dos eventuais novos serviços a serem acrescentados 
aos contratos, o preço final deve ser deduzido dos preços dos itens congêneres previstos no 
contrato original e das condições licitadas, não se admitindo que, na sua composição de preço, 
constem custos elementares de insumos diferentes dos atribuídos aos mesmos insumos em 
composições preexistentes nem taxas de consumo ou de produtividade em visível desacordo com 
as especificadas em composições semelhantes, atentando-se para o fato de que o preço de mercado 
sempre deverá servir de limitante superior (TCU, Ac nº 1874/2007 – Plenário).
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Na celebração de aditivos contratuais, deve ser mantido o desconto 
proporcional oferecido pela contratada em relação ao valor total estimado 
pela Administração, de modo a se evitar o “jogo de planilhas”, tanto para 
modificação de quantidades de itens existentes quanto para inclusão 
de novos serviços. (Acórdão n. 1153/2015 - Primeira Câmara; Data da 
sessão 24/02/2015; Relator JOSÉ MUCIO MONTEIRO).

Isso se dá porque as modificações realizadas dentro dos limites legais não 
podem reduzir a relação de vantagem obtida pela Administração por ocasião 
da realização da licitação. Assim, a Corte Federal de Contas demonstra, 
em sua jurisprudência, flagrante preocupação com relação à redução da 
economicidade das contratações, por ocasião das alterações contratuais:

A economicidade da contratação alcançada no certame licitatório deve ser 
preservada em casos de alterações contratuais, por força dos princípios da 
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e da vinculação ao 
instrumento convocatório e ao contrato. (Acórdão n. 677/2015 - Plenário; 
Data da sessão 01/04/2015; Relator MARCOS BEMQUERER).

No caso de alteração em contrato administrativo, o valor total do contrato 
aditivado deverá preservar o desconto inicial consignado em favor da 
Administração, na proposta da licitante vencedora, bem como o objeto 
contratado. (Acórdão 2492/2010 - Plenário; Data da sessão 22/09/2010; 
Relator JOSÉ MUCIO MONTEIRO).

No caso de alteração em contrato administrativo, o valor total do contrato 
aditivado deverá preservar o desconto inicial consignado em favor da 
Administração, na proposta da licitante vencedora. (Acórdão 1905/2009 
- Plenário; Data da sessão 26/08/2009; Relator BENJAMIN ZYMLER).

Na celebração de aditivos contratuais nos quais são acrescidos os 
quantitativos de serviços já previstos, os preços unitários devem 
limitar-se, no máximo, pelo valor de mercado. Caso o valor do contrato 
seja inferior ao de mercado prevalece o da avença (art. 65, § 1º, da Lei 
8.666/1993). (Acórdão 702/2008 - Plenário; Data da sessão 23/04/2008; 
Relator AUGUSTO NARDES).

As alterações contratuais decorrentes de acréscimos e supressões de 
quantitativos de serviços, embora mostrem-se necessários em certas 
ocasiões, não podem desfigurar a equação econômico-financeira da 
pactuação original. Assim, de forma a não frustrar os ganhos auferidos 
pela Administração na licitação, referido equilíbrio econômico-financeiro 
deverá ser mantido através da adoção, em possíveis aditivos, dos preços 
consignados no sistema Sicro. (Acórdão 625/2007 - Plenário; Data da 
sessão 18/04/2007).

Por fim, na hipótese de se tratar de alteração de contrato com pluralidade 
de itens, vale apontar a preocupação do Tribunal de Contas da União 
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relativa à vedação da prática do jogo de planilhas ou jogo de preços, que 
pode levar ao beneficiamento indevido do contratado. Em síntese, os órgãos 
de controle vêm identificando problemas na fixação de preços unitários, cuja 
danosidade apenas se torna efetiva por ocasião de modificações contratuais 
supervenientes. Desse modo, o TCU já assinalou que: 

[...] estando o preço global no limite aceitável, dado pelo orçamento 
da licitação, os sobrepreços existentes, devido à falta de critérios de 
aceitabilidade de preços unitários, apenas causam prejuízos quando se 
acrescentam quantitativos aos itens de serviço correspondentes [...]. 
Na hora em que se acrescentam quantitativos em itens com sobrepreço, 
perde-se o equilíbrio que o preço global reproduzia. (ACÓRDÃO N. 
1.684/2003 - PLENÁRIO). 

Ainda nesta trilha, cito trecho extraído do manual Obras públicas: 
recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras e edificações 
públicas,30 que aponta para a necessidade de atenção a eventual jogo de preços:

Acréscimos de serviços devem ser objeto de aditivos ao contrato pelos 
mesmos preços unitários da planilha orçamentária apresentada na 
licitação. A Administração deve atentar, porém, para alterações propostas 
pelo contratado, pois estas podem objetivar a diminuição de serviços 
cotados a preços muito baixos e/ou o aumento de serviços cotados a 
preços muito altos. Esse “jogo de preços” geralmente torna o contrato muito 
oneroso, com indícios de sobrepreço. É necessária cuidadosa análise das 
justificativas apresentadas pelo contratado, para verificar sua coerência e 
consistência. 

Assim, a Administração Pública deve se atentar para as alterações 
de quantitativos desprovidas de justificativas coerentes e consistentes, 
que reduzam quantidades de serviços cotados a preços muito baixos e/ou 
aumente quantidades de serviços cotados a preços muito altos, com potencial 
de causarem sobrepreço e superfaturamento. 

Repise-se, ainda, que a exceção quanto à extrapolação do limite legal 
– preenchidos os requisitos da Decisão n. 215/1999 do TCU – restringe-
se às alterações qualitativas consensuais. Assim sendo, a contrário sensu, 
não é possível o avanço sob o patamar máximo da lei no caso específico de 
alterações quantitativas ou qualitativas unilaterais. Portanto, deve-se atentar 
à unidade técnica da Administração para que as alterações quantitativas 
perpetradas nos contratos administrativos não extrapolem o limite legal 
(25%), sob pena de inviabilidade, ainda que parcial, de sua realização. Diante 
disso, recomenda-se que tal condição seja observada pelos setores técnicos da 

30 TCU. Obras públicas: recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras e 
edificações públicas. 4. ed. Brasília: TCU, 2014, p. 39-40. 
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Administração, a fim de que apenas sejam legitimadas as alterações capazes 
de extrapolar o limite legal, caso essas possuam natureza qualitativa – e 
sejam consensuais – e desde que preenchidos os citados requisitos da decisão 
proferida pela Corte Federal de Contas.

Anote-se, por derradeiro, a despeito da competência das assessorias 
jurídicas quanto à avaliação dos contornos jurídico-legais capazes de garantir, 
portanto, a regularidade formal do procedimento, que incumbe às unidades 
técnicas da Administração Pública a avaliação da conformação entre os fatos 
apresentados e o cumprimento ou não dos requisitos ora expostos, como 
barreira incontornável à alteração contratual excepcionalíssima que incorra 
na extrapolação do limite legal de acréscimo. Assim, eventual ausência, 
ainda que pontual, da correta subsunção da situação prática enfrentada aos 
pressupostos dispostos no presente artigo deve ser enfrentada como motivo 
capaz de desautorizar – ao menos juridicamente – o aditivo pretendido. 

Destarte, anote-se que cumpre às unidades técnicas dos órgãos públicos 
se certificarem de que as alterações pretendidas se assentam em motivações 
pautadas em informações objetivas e por essa razão não se limitam a 
argumentos meramente subjetivos, sem qualquer parâmetro de avaliação, 
devendo dispor de toda a documentação necessária à comprovação da 
superveniência dos fatos que ensejam o acréscimo pretendido, bem como 
da economicidade da medida adotada, da ausência de culpa das partes na 
alteração em curso e demais requisitos de regularidade do procedimento, para 
o caso de eventual provocação posterior para fins de controle/fiscalização. 

3 VEDAÇÃO À EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE ACRÉSCIMOS 
NOS CONTRATOS DE SUPERVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Nos termos do artigo 67, caput, da Lei n. 8.666/93, a execução do contrato 
deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-
lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Nesse sentido, 
o Tribunal de Contas da União tem entendimento já consolidado em sua 
jurisprudência de que a contratação de empresa supervisora de obras 
não exclui, em absoluto, a responsabilidade da Administração Pública na 
fiscalização, conforme Acórdão n. 5562/2019 - Primeira Câmara. 

Assim, quanto aos acréscimos dos contratos de supervisão de obras 
públicas, especificamente acerca do limite percentual máximo de alteração 
contratual – 25% (vinte e cinco por cento) –, o Tribunal de contas da União já 
decidiu pela necessidade de estrita observância do limite legal de aditamento, 
ainda que em virtude de prorrogações de prazo:
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O limite legal de aditamento deve ser observado nos contratos de 
supervisão de obras, inclusive em virtude de prorrogações de prazo 
ocasionadas pelo atraso no andamento dos contratos de execução. 
Acréscimo superior a 25% do valor original infringe o art. 65, § 1º, 
da Lei 8.666/1993, limite igualmente previsto no art. 81, § 1º, da Lei 
13.303/2016, aplicável às contratações realizadas pelas empresas públicas 
e sociedades de economia mista. (Acórdão n. 958/2018 - Plenário, Agravo, 
Relator Ministro Benjamin Zymler – Informativo n. 345).

No que se refere à citada decisão, vale transcrever trecho da 
fundamentação do referido acórdão, que orientou no sentido de que 
“abstenha-se de aditar contratos de supervisão de obras além do limite legal 
de 25%”, estabelecido no artigo 65, § 1º, da Lei n. 8.666/93, mesmo no caso 
de “prorrogação de prazo na execução da obra supervisionada”:

Dessa forma, ao apreciar o feito, o TCU prolatou o Acórdão 508/2018 - 
Plenário, contendo as seguintes deliberações:

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: [...]

9.7. com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, 
inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar à Valec - Engenharia, 
Construções e Ferrovias S.A. que adote as seguintes providências:

9.7.1. abstenha-se de aditar contratos de supervisão de obras além do 
limite legal de 25% estabelecido no art. 81, § 1º, da Lei 13.303/2016, e no 
art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, no caso de haver prorrogação de prazo 
na execução da obra supervisionada, adotando medidas tempestivas com 
vistas a realizar nova contratação de supervisão, caso necessário [...].

9.7.3. nos contratos de supervisão de obras que estejam em vigor, 
celebrados à égide da Lei 8.666/1993, caso seja necessária a prorrogação 
dos ajustes e estes ainda se encontrem aquém do limite legal de aditamento 
contratual, promova alteração unilateral quantitativa do objeto com vistas 
a suprimir postos de trabalho, com base no art. 65, inciso I, alínea “b”, da 
Lei 8.666/1993 ou, ainda, repactue a forma de pagamento avençada (art. 
65, inciso II, alínea “c”, da mesma lei), de forma a manter o equilíbrio 
econômico-financeiro do ajuste para diminuir ou suprimir a remuneração 
da contratada, de acordo com a mão de obra mínima necessária para 
prestação dos serviços;

9.7.4. nas futuras contratações de serviços de supervisão de obras, evite 
a previsão de pagamentos por homem-mês ou relacionados à mera 
permanência de mão de obra ou disponibilização de equipamentos, 
devendo haver previsão de pagamentos estritamente atrelados a produtos 
entregues ou resultados alcançados, os quais devem ser previamente 
definidos em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e 
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comprováveis, com níveis esperados de qualidade da prestação do serviço 
e respectivas adequações de pagamento.

A esse respeito, importa consignar, o Tribunal de Contas da União 
construiu tal precedente assentado na prática recorrente de promoção de 
acréscimos sucessivos nos contratos de supervisão, sob o fundamento da 
necessidade incontornável de prorrogação dos contratos principais – de 
execução das obras –, com justificativa apenas fundamentada no atraso 
do cronograma físico do ajuste principal, em decorrência paralisação ou 
diminuição do ritmo de execução dos serviços, o que importava, muitas das 
vezes, em acréscimos que extrapolavam substancialmente o limite legalmente 
previsto. Assim sendo, ressalta a Corte Federal de Contas, que os contratos 
de supervisão de obras – assim como os demais – também se sujeitam ao 
patamar máximo de acréscimo, devendo, por conseguinte, a Administração 
Pública adotar medidas tempestivas com vistas a realizar nova contratação 
de supervisão, caso se mostre necessária.

Dessa forma, com base na referida decisão da Corte Federal de Contas, 
especificamente na hipótese de contratos de supervisão de obra, deve ser 
considerada a possibilidade de deflagração – ante a regra legal de limitação 
dos acréscimos contratuais – de novo procedimento de seleção, quando do 
atingimento do limite legal de acréscimos. Assim, alcançado o patamar 
previsto na norma, parece não existir outra trilha senão a regular extinção 
do ajuste e, caso necessário, a consequente realização de novo procedimento 
de seleção. 

A fim de minimizar tal problemática, importa consignar que, conforme 
já decido pelo Tribunal de Contas da União na Decisão n. 090/2001 - 1ª 
Câmara - Processo n. TC-007.987/1999-4, é recomendável inserir nos 
contratos de supervisão, fiscalização e gerenciamento de obras cláusulas que 
prevejam “a diminuição ou supressão da remuneração da contratada, nos 
casos, ainda que imprevistos, de enfraquecimento do ritmo das obras ou de 
paralisação total” e que sejam adotadas: 

[...] providências para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos de supervisão, fiscalização e gerenciamento de obras, 
durante todo o prazo de execução, principalmente nas situações em que 
sobrevier paralisação ou diminuição de ritmo das obras correspondentes 
que onere em demasia os encargos da entidade.

Ademais, quanto aos contratos de supervisão de obras, vale transcrever 
orientações trazidas no Acórdão n. 958/2018, que dispõe:

9.7.3. nos contratos de supervisão de obras que estejam em vigor, 
celebrados à égide da Lei 8.666/1993, caso seja necessária a prorrogação 
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dos ajustes e estes ainda se encontrem aquém do limite legal de aditamento 
contratual, promova alteração unilateral quantitativa do objeto com vistas 
a suprimir postos de trabalho, com base no art. 65, inciso I, alínea “b”, da 
Lei 8.666/1993 ou, ainda, repactue a forma de pagamento avençada (art. 
65, inciso II, alínea “c”, da mesma lei), de forma a manter o equilíbrio 
econômico-financeiro do ajuste para diminuir ou suprimir a remuneração 
da contratada, de acordo com a mão de obra mínima necessária para 
prestação dos serviços; 

9.7.4. nas futuras contratações de serviços de supervisão de obras, evite 
a previsão de pagamentos por homem-mês ou relacionados à mera 
permanência de mão de obra ou disponibilização de equipamentos, 
devendo haver previsão de pagamentos estritamente atrelados a produtos 
entregues ou resultados alcançados, os quais devem ser previamente 
definidos em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e 
comprováveis, com níveis esperados de qualidade da prestação do serviço 
e respectivas adequações de pagamento [...].

Em suma, especificamente nos contratos de supervisão de obras, na 
linha do entendimento proferido pelo Tribunal de Contas da União, nos 
termos dispostos no Acórdão n. 958/2018 – Plenário, deve-se observar o 
limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato para eventuais acréscimos, tal como previsto no artigo 65, § 1º, 
da Lei n. 8.666/93, com a consequente necessidade de realização de novo 
certame licitatório, ante a vedação de extrapolação do patamar legalmente 
previsto. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, importa anotar que, a despeito da publicação da novel 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal n. 14.133/2021), 
em 1º de abril de 2021, que estabelece as novas normas gerais de licitação 
e contratos para as Administrações Públicas,31 os contratos provenientes 
das licitações iniciadas anteriormente,32 bem como daqueles certames 
deflagrados com a opção pelo regime jurídico anterior durante o período de 
transição previsto na norma – até o decurso do prazo de dois anos contados da 

31 “Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações 
Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e abrange: I - os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados 
e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho 
de função administrativa; II - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela Administração Pública.”
32 “Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta 
Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada.” 
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publicação da Lei Federal n. 14.133/202133 –, eventuais aditivos contratuais 
ainda deverão estar fundamentados, necessariamente, nas normas que 
originariamente regeram o processo licitatório e/ou de contratação.34 Assim 
sendo, inevitavelmente, durante um período considerável de tempo – tendo 
em vista que o fim do citado regime transitório ocorrerá, tão somente, em 1º 
de abril de 2023 –, muitos aditivos dos contratos administrativos ainda serão 
instruídos pelas normas atinentes à Lei Federal n. 8.666/93. 

Dito isso, no que se refere à viabilidade de acréscimos em contratos 
de obras públicas, especificamente quanto à hipótese de extrapolação 
excepcionalíssima do limite legal (artigo 65, da Lei n. 8.666/93 c/c Decisão 
TCU n. 215/1999), bem como no que tange aos acréscimos nas contratações 
de supervisão de obras públicas (Acórdão n. 958/2018 – Plenário), à luz dos 
precedentes fixados no âmbito do Tribunal de Contas da União, é possível 
propor as seguintes premissas orientadoras para as instruções processuais 
a serem realizadas pelas unidades técnicas competentes da Administração 
Pública:

(i) Por ocasião da alteração dos contratos de obras públicas, cumpre 
aos setores técnicos da Administração verificarem a inexistência de 
qualquer desvirtuamento do objeto inicialmente definido na contratação, 
em decorrência das especificações definidas no projeto inicial, a fim de 

33 “Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração 
poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as 
leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou 
no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as 
citadas no referido inciso. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração 
optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato 
respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência.” 
34 Conforme exposto na inicial, no interregno de dois anos a partir de 01 de abril de 2021, as 
Leis nº 14.133/21 e nº 8.666/93 (bem como as leis nºs 10.520/2002 e 12.462/2011) coexistirão. 
O que significa dizer que todas essas leis vigorarão ao mesmo tempo, podendo a Administração 
valer-se de quaisquer dos regimes. Dizendo de outro modo, durante o próximo biênio os 
órgãos públicos poderão optar por continuar utilizando as Leis Tradicionais/Antigas (leis nº 
8.666/1993, 10.520/2002 e 12.462/2011), utilizar a Nova Legislação (lei nº 14.133/2021), ou 
alternar os regimes em procedimentos distintos, sendo VEDADA a aplicação combinada dos 
diferentes diplomas (vedação dada pelo art. 191 da lei 14.133/2021). Ao escolher o regime, a 
opção deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação 
direta. O Edital definirá o regime jurídico a ser utilizado, se o novo OU o antigo, mas nunca os 
dois no mesmo procedimento. Revela-se, ainda, que o regime do contrato acompanha o regime 
da licitação, conforme se depreende da leitura do art. 190 da Lei nº 14.133/2021: “O contrato cujo 
instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei continuará a ser regido 
de acordo com as regras previstas na legislação revogada”. (Assessoria Jurídica do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA, por meio do Parecer nº 00640-21; 
Processo nº 06012e21).
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evitar violação do direito de que outros potenciais competidores acorram 
ao certame, além de não conferir segurança quanto à economicidade da 
aquisição.

(ii) É necessário avaliar, de forma inequívoca, se os motivos que 
fundamentam as alterações contratuais pretendidas poderiam ser previstos 
quando do planejamento inicial da contratação, uma vez que só são admitidas 
alterações, qualitativas ou quantitativas – art. 65, § 1º, Lei n. 8.666/93 –, 
fundadas em causas supervenientes, em relação ao momento da licitação, e 
desde que necessárias à melhor consecução do interesse público, conforme 
precedentes do TCU – a exemplo do Acórdão n. 3576/2019 - Primeira 
Câmara; do Acórdão n. 1134/2017 - Plenário; do Acórdão n. 3053/2016 
- Plenário; do Acórdão n. 170/2018 - Plenário; do Acórdão n. 1748/2011 - 
Plenário e do Acórdão n. 172/2009 - Plenário.

(iii) Cumpre à unidade técnica do órgão público a avaliação da 
regularidade dos valores descritos nas planilhas apresentadas pelos 
contratos, especialmente com relação aos itens novos adicionados, no tocante 
à garantia manutenção de equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do 
percentual de desconto originalmente oferecido pelo contratado (Acórdão 
TCU n. 2440/2014 - Plenário) e os preços unitários devem ser deduzidos 
dos preços dos itens congêneres previstos originalmente (Acórdão TCU 
n. 1874/2007 – Plenário), a fim de evitar que as modificações realizadas 
dentro dos limites legais, qualitativas ou quantitativas, reduzam a relação de 
vantagem obtida pela Administração por ocasião da realização da licitação.

(iv) O TCU já se manifestou no sentido de que se faz necessário 
considerar as reduções ou supressões quantitativas de forma isolada, ou 
seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre 
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses 
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, 
os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal, conforme Acórdão 
n. 591/2011 – Plenário, rel. min. Augusto Nardes, e Acórdão n. 781/2021 
– Plenário, rel. min. Walton Alencar Rodrigues.35 Atente-se, também, para 
a vedação à prática denominada “jogo de planilhas” – amplamente descrita 
na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, conforme Acórdão n. 
1.684/2003 - Plenário.

35 Acórdão 781/2021 Plenário (auditoria, relator ministro Walton Alencar Rodrigues). Contrato 
Administrativo. Aditivo. Limite. Vedação. Compensação. Acréscimo. Supressão. As reduções ou 
supressões de quantitativos decorrentes de alteração contratual devem ser consideradas de forma 
isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados 
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e 
sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no art. 65, § 1º, 
da Lei nº 8.666/1993.
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(v) Em caso de necessidade de celebração de termos aditivos em 
contratos de obras públicas, faz-se necessário, para tanto, que se realize 
análise da planilha confrontando a situação antes e depois do aditivo 
pretendido para averiguar quanto à eventual redução no percentual do 
desconto originalmente concedido – Acórdão TCU n. 2699/2019 Plenário 
(consulta, relator ministro Augusto Nardes).

(vi) As alterações qualitativas – e não apenas as quantitativas –, que 
promovam acréscimo de valor, devem também respeitar o limite máximo 
legal, tal como previsto no artigo 65, § 1º, da Lei n. 8.666/93, ressalvada 
a comprovação específica dos requisitos dispostos na Decisão TCU n. 
215/1999, que traz hipótese excepcionalíssima de extrapolação do limite 
legal para alterações qualitativas consensuais, bem como a proporcionalidade 
de medida adotada, em seus aspectos da adequação (aptidão suficiente para 
promover a finalidade buscada pela contratação), necessidade (inexistência 
de um segundo meio menos gravoso e igualmente eficaz para atingir ao fim) 
e proporcionalidade em sentido estrito (as possíveis vantagens trazidas pelos 
acréscimos qualitativos acima dos limites legais precisam estar devidamente 
justificadas de acordo com a promoção do fim a que objetiva). 

(vii) Na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que 
extrapole os limites legais, dentre os pressupostos da Decisão TCU n. 
215/1999, faz-se necessária a demonstração pelo setor técnico do órgão que 
as consequências de opção alternativa – como é o caso da rescisão contratual, 
seguida de nova licitação e contratação – importam sacrifício insuportável 
ao interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou 
serviço, ou seja, gravíssimas a esse interesse, como também a demonstração 
de que tenham surgido elementos supervenientes que implicassem 
necessidades imprevisíveis por ocasião da contratação inicial, nos termos 
dos precedentes do Tribunal de Contas da União.36

36 Possibilidade de a alteração qualitativa do objeto extrapolar os limites legais. [...] Ao final, o 
relator propôs e a Primeira Câmara decidiu julgar as suas contas regulares com ressalvas, sem 
prejuízo de determinar “aos atuais gestores da Companhia Docas do Pará – CDP” que “observem 
a Decisão nº 215/99 - Plenário, proferida em caráter normativo por este Tribunal, que trata da 
aplicação do art. 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, por ocasião da celebração de aditamentos que 
impliquem alterações quantitativas e qualitativas nos contratos administrativos, particularmente 
no que se refere à necessidade de se demonstrar, na motivação do ato que autorizar o aditamento 
contratual que extrapole os limites legais, que as consequências da opção alternativa (a rescisão 
contratual, seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse 
público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, ou seja, gravíssimas 
a esse interesse; inclusive quanto à sua urgência e emergência”. Acórdão nº 3133/2010 - 1ª 
Câmara, TC-021.842/2008-1, rel. min. Walton Alencar Rodrigues, 01.06.2010. Alterações 
contratuais envolvendo acréscimos e supressões de itens: cálculo em separado dos limites legais 
[...] De acordo com a unidade instrutiva, “a solução dada pela Univasf  [...] seria aceitável, caso 
tivesse sido demonstrada pelos responsáveis, quando da assinatura dos termos aditivos, que a 
alternativa de rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, importaria sacrifício 
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(viii) Considerando que o dever de motivar as decisões administrativas, 
além de um princípio geral derivado do Estado de Direito republicano, 
é expressamente citado na legislação, quando se trata da alteração de 
contratos administrativos, que tais alterações contratuais devem ser 
objeto de motivação pautada em informações objetivas, passíveis de serem 
comprovadas – caso assim solicitado em controle posterior –, não podendo se 
limitar a argumentos meramente subjetivos, sem qualquer parâmetro prático, 
a fim de permitir o controle tanto da realidade dos motivos apresentados 
como de sua consistência.

(ix) Atente-se que os serviços decorrentes do acréscimo no objeto 
contratual, por razões óbvias, apenas deverão ter a sua execução autorizada 
pela Administração – e, por via de consequência, supervisionados, medidos e 
adimplidos –, após a necessária assinatura do aditivo pretendido pelas partes 
e, por conseguinte, a devida publicação do instrumento que altera o escopo 
do contrato, tendo em vista que, antes disso, não fazem parte do espectro de 
serviços que compõem o objeto inicialmente pactuado, sendo vedada, por 
essa razão, a realização de serviços sem a devida cobertura contratual.37 

(x) Nos contratos de supervisão de obras pública, deve-se observar o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato 
para os acréscimos – tal como previsto no artigo 65, § 1º, da Lei n. 8.666/93 –, 
nos termos dispostos no Acórdão n. 958/2018 - Plenário, rel. min. Benjamin 
Zymler.

insuportável ao interesse coletivo e que a solução adotada seria a mais adequada, e que os 
pressupostos previstos na Decisão TCU 215/1999 - Plenária teriam sido satisfeitos, o que não foi 
feito”. Em seu voto, o relator concordou com a equipe técnica ao assinalar que, “embora a Univasf  
informasse que havia necessidade de adequação do contrato às necessidades do órgão; embora 
os elementos constantes da defesa demonstrassem que as alterações não foram expressivas 
(que teve supressões da ordem de 6,66% e acréscimos da ordem de 27,20% em relação ao valor 
inicial); embora a empresa contratada tenha aceitado as mesmas condições contratuais, para os 
acréscimos e decréscimos dos itens licitados”, ao serem analisados os itens da planilha, verificou-
se que não existiam fundamentos técnicos para embasar as alterações, bem como evidências de 
que tenham surgido “elementos supervenientes que implicassem necessidades imprevisíveis por 
ocasião da contratação inicial”. Acolhendo o voto do relator, o Plenário decidiu determinar à 
Univasf  que obedeça, nas alterações contratuais, os limites estabelecidos pelo art. 65, §§ 1º e 2º, 
da Lei nº 8.666/93, bem como o disposto na Decisão nº 215/99 – Plenário. Precedentes citados: 
Acórdãos nºs 336/2008 - Plenário e 2.079/2007 - 2ª Câmara. Acórdão nº 2588/2010 - Plenário, 
TC-027.340/2009-5, rel. min. Augusto Nardes, 29.09.2010.
37 O Tribunal de Contas da União já orientou, em seus precedentes, já orientou neste sentido: 
“9.9.5. não realize serviços sem a devida cobertura contratual e não celebre contratos e aditivos 
com prazos de vigência retroativos, evitando situações irregulares […]” (Acórdão TCU nº 
1.335/2009). “Abstenha-se de autorizar a execução de serviços sem cobertura contratual, em 
conformidade com o disposto nos artigos 60, parágrafo único, e 62 da Lei no 8.666/1993” 
(Acórdão nº 452/2008 - Plenário).
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(xi) Nos termos do artigo 67, caput, da Lei n. 8.666/93, a execução 
do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 
da Administração especialmente designado, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição. Nesse sentido, o TCU tem entendimento já consolidado em 
sua jurisprudência de que a contratação de empresa supervisora de obras 
não exclui a responsabilidade da Administração Pública na fiscalização – 
Acórdão n. 5562/2019 - Primeira Câmara. 

(xii) Conforme já decido pelo TCU (Decisão n. 090/2001-TCU - 1ª 
Câmara - Processo n. TC-007.987/1999-4), é recomendável inserir nos 
contratos de supervisão, fiscalização e gerenciamento de obras cláusulas 
que prevejam a diminuição ou supressão da remuneração da contratada, nos 
casos, ainda que imprevistos, de enfraquecimento do ritmo das obras ou de 
paralisação total, respectivamente, e que sejam adotadas providências para a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de supervisão, 
fiscalização e gerenciamento de obras, durante todo o prazo de execução, 
principalmente nas situações em que sobrevier paralisação ou diminuição 
de ritmo das obras correspondentes que onere em demasia os encargos da 
entidade.

(xiii) Ainda quanto aos contratos de supervisão de obras celebrados à 
égide da Lei n. 8.666/93, nos termos das orientações trazidas no Acórdão n. 
958/2018 - Plenário, rel. min. Benjamin Zymler, ao dispor que na hipótese de 
que necessária a prorrogação dos ajustes e estes ainda se encontrem aquém 
do limite legal de aditamento contratual, deve ser promovida alteração 
unilateral quantitativa do objeto com vistas a suprimir postos de trabalho, 
com base no art. 65, inciso I, alínea “b”, da Lei n. 8.666/1993 ou, ainda, 
repactue a forma de pagamento avençada – art. 65, inciso II, alínea “c”, da 
mesma lei –, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste 
para diminuir ou suprimir a remuneração da contratada, de acordo com a mão 
de obra mínima necessária para prestação dos serviços. Além disso, segundo 
a referida decisão da Corte Federal de Contas, nas futuras contratações de 
serviços de supervisão de obras, deve ser evitada a previsão de pagamentos 
por homem-mês ou relacionados à mera permanência de mão de obra ou 
disponibilização de equipamentos, devendo haver previsão de pagamentos 
estritamente atrelados a produtos entregues ou resultados alcançados, os 
quais devem ser previamente definidos em bases compreensíveis, tangíveis, 
objetivamente observáveis e comprováveis, com níveis esperados de 
qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento. 
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5
CONSOLIDAÇÃO DE DIREITOS REAIS 

NA AQUISIÇÃO DE LOTEAMENTO 
REGULAR: EFEITOS SOBRE 

OS PATRIMÔNIOS JURÍDICO E 
ECONÔMICO PÚBLICO E PARTICULAR

Francisco Bertino Bezerra de Carvalho38

1 INTRODUÇÃO

O direito de propriedade imobiliária no Brasil vinculou-se ao sistema 
registral, feita a opção por importar o modelo alemão. A legislação brasileira 
estruturou o modo de controle da transferência e formação da cadeia 
sucessória no registro público no cartório de imóveis com competência 
territorial sobre a localização do bem. 

O loteamento urbano no país segue regramentos próprios, segundo os 
quais o registro do projeto aprovado pela prefeitura (ou estado) no cartório 
de imóveis é o marco temporal da aquisição da propriedade dos bens públicos. 
Para os particulares, o contrato de aquisição de lote, desde que devidamente 
pago, confere-lhes direito real, como ratifica o Código Civil e interpretação 
doutrinária e jurisprudencial do tema.

Doutrina e jurisprudência já convergem para a aquisição da propriedade 
pelo Poder Público dispensar o registro, dependendo apenas da aprovação 
do projeto pela própria prefeitura, inclusive sem a implantação física do 
loteamento.

A aquisição da propriedade pelo particular, todavia, continua sendo 
associada à quitação integral do preço, criando uma assimetria com o Poder 
Público, dono de suas áreas desde a aprovação do loteamento, situação que 
se torna gravosa quando (o que ocorre com infeliz frequência) os loteadores 
abandonam as obras inacabadas e os adquirentes, em muitas ocasiões, 
terminam sem o imóvel e sem o numerário correspondente ao pagamento 

38 Advogado. Procurador do Município do Salvador. Professor adjunto de Direito Processual 
Civil da UFBA. Mestre em Direito Econômico pela UFBA. Doutor em Direito Público pela 
UFBA. Vice-diretor da Faculdade de Direito da UFBA. E-mail: fbc@eabl.com.br.
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feito. O prejuízo nesses casos não se resume aos compradores, mas à sociedade 
(sem o empreendimento) e ao próprio município, sem a ocupação ordenada 
do solo previamente projetada.

A questão de loteamento e aquisição de direitos reais pelo particular é, 
a partir de particularidades do regime jurídico do loteamento com relação 
à transferência de direitos reais para o Poder Público e para particulares, 
analisar quais direitos os compradores de lotes incorporam ao seu patrimônio 
com a celebração do negócio jurídico e até que ponto esses direitos têm 
natureza real e são oponíveis contra terceiros e contra a Administração 
Pública, até para exigir-lhe a conclusão da obra.

2 O DIREITO DE PROPRIEDADE NO BRASIL – PROPRIEDADE 
IMÓVEL

O direito de propriedade é uma garantia constitucional prevista no 
caput do art. 5º da Magna Carta e elencada entre os princípios gerais da 
atividade econômica no título que trata da ordem econômica e financeira: 
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] II - 
propriedade privada [...]”.

O rol de princípios gerais da atividade econômica também inclui no 
mesmo art. 170 a função social da propriedade (inciso III), assim como, 
segundo seu parágrafo único, é “[...] assegurado a todos o livre exercício de 
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei”. 

A propriedade imobiliária no Brasil resulta de inscrição e registro no 
cartório de imóveis com jurisdição territorial. Para compreender o sistema 
registral pátrio é necessário conhecer suas origens. Entre os países ibéricos, 
com forte influência no Brasil Colônia, na Espanha, o Direito Registral é 
semelhante ao sistema registral germânico. Em Portugal, os diplomas 
encontrados nas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas persistiram 
no princípio romano da tradição, como modo de aquisição e perda da 
propriedade, mantendo toda a estrutura romana de regulação. 

A monarquia brasileira recepcionou o Direito português, mas começou 
a desenvolver o Direito nacional. Na época, tanto na Alemanha quanto na 
França a busca de um mecanismo que desse segurança ao crédito fomentou 
a criação de um registro de hipotecas que, ao evoluir, originou todos os 
outros direitos reais sobre imóveis. No Brasil não foi diferente, por sua 
economia essencialmente agrícola, a necessidade do crédito tornou realidade 
o primeiro regulamento hipotecário de 1846, dando origem ao registro geral 
de hipotecas.
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Já o sistema francês fundou-se na vontade (consentimento) como 
suficiente para gerar ou extinguir o direito real. O Código Civil Napoleônico 
aboliu a legislação que criara a necessidade de transcrição do contrato, seja 
como modo de aquisição ou perda da propriedade sobre bem imóvel, seja 
como forma de publicidade perante terceiros. Dessa forma, na França, a 
transmissão do domínio resulta da vontade contratual entre alienante e 
adquirente. Apesar disso, após a regulamentação do sistema hipotecário 
francês, em 23 de março de 1855 surgiu a necessidade de transcrição do 
contrato e tradição, visando dar publicidade a terceiros. O contrato (acordo 
de vontades) continua a ser o elemento que origina o direito real, no Direito 
francês. 

No sistema germânico, a partir de 1794, com a concepção do Hauptbuch, 
vincula-se cada imóvel a uma folha (fólio real) na qual deveriam ser feitas 
todas as anotações de propriedade e de seus ônus, mesmo sistema do Código 
Civil Austríaco. Nesses países, o registro feito no distrito da situação do 
imóvel tornou-se obrigatório. Fora dos livros respectivos não era possível 
constituir, transferir ou extinguir direitos reais. Na Alemanha, somente a 
transcrição é modo de perda ou aquisição dos direitos reais, do que se extrai 
presunção absoluta de propriedade em favor do titular. Perda ou aquisição 
condicionam-se ao registro do título imobiliário. Em suma, titular é aquele 
que consta do registro, ou, como alardeiam os cartórios de registro de 
imóveis em suas campanhas de publicidade, só é dono quem registra. Essa 
presunção do Direito alemão desvincula o registro da existência de título 
causal ou da validade do negócio jurídico.

Por ocasião da evolução da regulação do tema no Brasil, ao longo dos 
séculos XIX e XX, eram os sistemas alemão e francês os dois paradigmas. 
Assim, apesar de as Ordenações Afonsinas considerarem, com base ainda 
no Direito romano, a tradição como principal modo de aquisição e perda da 
propriedade, o Código Civil de 1916, elaborado no final do século anterior, 
seguindo o projeto de Clóvis Beviláqua, adotou o sistema de registro alemão, 
temperando-o quanto ao caráter absoluto do registro (a presunção do 
registro é relativa, admitindo retificações e cancelamentos). 

O código, dessa forma, rompeu com o Direito romano, abandonando 
a tradição como modo de aquisição e perda dos direitos reais e adota a 
imprescindibilidade da transcrição dos títulos no registro imobiliário, ainda 
que aceite, na via judicial ou na via administrativa, revisões e cancelamentos. 

Assim, no sistema adotado no Brasil, somente com o registro ocorre 
a aquisição ou perda dos direitos reais sobre imóveis, ressalvando-se que 
o caráter relativo dessa transcrição se correlaciona com a legitimidade 
do negócio causal do qual se origina o registro, como assevera Caramuru 
Afonso Francisco (1999, p. 146):
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[...] ao contrário do direito alemão, onde a transcrição é fruto de um 
convênio entre as partes, que a desvincula, por completo do negócio 
jurídico originário, gerador de uma publicidade absoluta do registro, que 
passa a existir independentemente do título de transferência, no Brasil a 
transcrição do título manteve-se ligada ao negócio que a originou, dando 
ensejo a uma presunção juris tantum, uma vez que o próprio adquirente 
que leva o negócio a registro. 

Desde o Decreto n. 18.542, de 24 de dezembro de 1928 (art. 234), foi 
introduzido o princípio da continuidade: 

Art. 234. Em qualquer caso não se poderá fazer transcripção ou 
inscripção sem prévio registro do título anterior, salvo se este não 
estivesse obrigado a registro, segundo o direito então vigente de modo 
a assegurar a continuidade do registro de cada predio, entendendo-se 
por disponibilidade a faculdade de registrar alienações ou onerações 
dependentes assim, da transcripção anterior.

Assim, no Direito brasileiro, a propriedade do imóvel se define, 
ordinariamente, pelo registro do título, independente até mesmo do modo de 
sua aquisição ter sido a usucapião (CC art. 1241, parágrafo único) ou o próprio 
registro de outro título (CC, art. 1245). Seja qual for o modo de aquisição, 
o registro no cartório competente é o ato translativo da propriedade por 
excelência, como disciplina o Código Civil:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do 
título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a 
ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de 
invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua 
a ser havido como dono do imóvel.

Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o 
título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo.

A lei de registros públicos (Lei n. 6.015/73) confirma a obrigatoriedade 
dos atos de registro de sentenças declaratórias de usucapião e mesmo da 
legitimação da posse e de sua conversão em propriedade, elencando em seu 
art. 167 quais os atos passíveis de registro, entre os quais se encontram 
tanto a compra e venda – como ato negocial declaratório – quanto a sentença 
declaratória de usucapião (ato constitutivo), como se infere dos ensinamentos 
de Miguel Maria de Serpa Lopes:
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A expressão registro abrange a transcrição e a inscrição do direito 
anterior. Títulos ou atos constitutivos são p. ex., a escritura de compra 
e venda imobiliária e a sentença de reconhecimento de usucapião; títulos 
ou atos declaratórios são, p. ex., os julgados que partilharem imóveis, 
ou os demarcarem, bem como as escrituras de partilha amigável ou de 
demarcação; títulos ou atos extintivos são, p. ex., decisão judicial com 
trânsito em julgado, quitação, requerimento unânime das partes que 
tenham participado do ato registrado.

O efeito do registro pode ser a constituição, transferência, ou extinção 
do direito real, bem como a simples validade em relação a terceiros ou a 
sua melhor disponibilidade (p. ex., julgados que põem termo à indivisão). 
(LOPES, 1996, p. 223).

Confirmando a correlação entre registro e propriedade, o artigo 167 
prevê até mesmo o registro da compra e venda pura e da condicional e o 
art. 168 confirma que o registro engloba inscrição e transcrição abarcando 
a legislação civil:

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. 

I - o registro: [...]

29) da compra e venda pura e da condicional;

Art. 168 - Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas 
a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis. 

O art. 169 da Lei n. 6.015 estabelece a obrigatoriedade do registro dos 
atos e a competência – absoluta – do cartório da situação do imóvel, exceto 
nas hipóteses que enumera: “Art. 169 - Todos os atos enumerados no art. 
167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no Cartório da situação do imóvel [...]”. 

A Lei de Registros Públicos explicita também (art. 172) que no registro 
de imóveis serão feitos todos os registros e averbações dos títulos ou atos 
constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre 
imóveis para constituição, transferência ou extinção necessária ainda 
para sua validade em relação a terceiros ou para sua disponibilidade, não 
importando se sua origem for “mortis causa” ou ato “inter vivos”: 

Art. 172 - No Registro de Imóveis serão feitos, nos termos desta Lei, 
o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, 
translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em 
lei, “inter vivos” ou “mortis causa” quer para sua constituição, transferência 
e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para a sua 
disponibilidade.
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Dessa forma, no sistema adotado, o registro é essencial para a 
formação da cadeia sucessória dos bens imóveis e esta é necessária para o 
pleno e correto funcionamento do sistema cartorário, assim como para a 
caracterização da titularidade da propriedade no sistema pátrio. O modo 
de aquisição não se confunde com o direito de propriedade em si, como o 
modo de acesso (concurso público) não se confunde com o cargo público. 
A titularidade registral (de quem detém o registro) não representa uma 
controvérsia jurídica, pois proprietário é quem consta do registro.

Assim, verifica-se do tratamento jurídico da propriedade imobiliária 
no Brasil que o regime de direito privado (civil) das regras de aquisição, 
transferência e perda da propriedade, por fato ou ato jurídico, associa-se a 
um regramento de direito público relacionado ao controle, pelo registro 
público, dos direitos reais imobiliários. Essa, não há controvérsia, é a regra 
geral, praticamente universal no Direito pátrio. Apesar da forte e histórica 
tradição cartorária, o Direito Imobiliário, quanto ao loteamento urbano, tem 
desenvolvido tratamento distinto.

3 A REGULAÇÃO DO LOTEAMENTO NO BRASIL

O loteamento é uma forma de fracionamento da propriedade imobiliária 
disciplinado por lei, por meio do qual se realiza “o parcelamento do solo para 
fins urbanos” (Lei n. 6.766/79, art. 12º), identificado como a “subdivisão 
de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de 
circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 
ampliação das vias existentes” (Lei n. 6.766/79, art. 2º, § 1º), que pode 
somente pode ser realizado em “zonas urbanas, de expansão urbana ou de 
urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas 
por lei municipal” (Lei n. 6.766/79, art. 3º), sendo lote, por definição legal, 
“o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos 
índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona 
em que se situe” (Lei n. 6.766/79, art. 2º, § 4º).

O loteamento deve atender aos requisitos do art. 4º da Lei n. 6.766/79, 
incluindo o atendimento à legislação municipal que definirá “para cada 
zona em que se divida o território do município, os usos permitidos e os 
índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo” (Lei n. 6.766/79, 
art. 4º, § 1º) e regulará a destinação de parte da área para os equipamentos 
comunitários e públicos “de educação, cultura, saúde, lazer e similares” e 
“abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de 
águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado” (Lei n. 6.766/79, art. 4º, § 
2º, art. e 5º, parágrafo único) e estabelecerá, se for o caso, “a reserva de faixa 
non aedificandi destinada a equipamentos urbanos” (Lei n. 6.766/79, art. 5º).
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O loteamento, desde o projeto, segue as diretrizes municipais (arts. 6º a 
9º da Lei n. 6.766/79) e sua aprovação será da prefeitura municipal, ou dos 
estados em situações especiais (arts. 10 a 16 da Lei n. 6.766/79), condição 
anterior ao seu registro (arts. 18 a 24 da Lei n. 6.766/79).

Observados os requisitos e procedimentos legais, o oficial de registro de 
imóveis fará “imediatamente o registro” e comunicará, por certidão, o registro 
à prefeitura (art. 19, §§ 1º e 5º da Lei n. 6.766/79), passando, “desde a data 
de registro do loteamento [...] a integrar o domínio do município as vias e 
praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros 
equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo” (art. 
22 da Lei n. 6.766/79). O município poderá, caso o loteamento implantado 
não tenha sido registrado, mediante a documentação prevista no dispositivo, 
requerer “o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa 
forma a integrar o seu domínio” (art. 22, parágrafo único da Lei n. 6.766/79).

Estando regular o loteamento, os contratos que tenham por objeto os 
lotes passam a transmitir direitos reais (art. 25 a 36 da Lei n. 6.766/79), 
dependendo qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento 
registrado “de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos 
pela alteração, bem como da aprovação pela prefeitura municipal, ou do 
Distrito Federal quando for o caso” (art. 28 da Lei n. 6.766/79), resultando 
ao adquirente da propriedade loteada, qualquer que seja a forma da aquisição, 
suceder o transmitente “em todos os seus direitos e obrigações, ficando 
obrigado a respeitar os compromissos de compra e venda ou as promessas de 
cessão, em todas as suas cláusulas”, ressalvado apenas “o direito do herdeiro 
ou legatário de renunciar à herança ou ao legado” (art. 29 da Lei n. 6.766/79).

Por essas razões, o processo de loteamento de imóveis, não obstante 
possa ser compreendido como um ato de exercício dos direitos de propriedade 
pelo titular, entre os quais os de dispor, usar e fruir do bem, sofre pela 
participação necessária e relevante da Administração Pública não apenas 
influência de regras de direito público (no processo de aprovação do projeto), 
mas também de efeitos específicos com relação à transferência de direitos 
reais resultantes do próprio processo de fracionamento, constituindo até, em 
circunstâncias especiais, exceção às regras de transferência da propriedade 
imóvel.

3.1 LOTEAMENTO E AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PÚBLICA

O art. 22 da Lei n. 6.766/79 prevê a transferência para o domínio público 
das vias, praças, espaços livres e áreas destinadas a edifícios públicos e outros 
equipamentos urbanos constantes do projeto e do memorial descritivo, 
mesmo quando o loteamento não tiver sido registrado, como prevê o 
parágrafo único acrescido pela Lei n. 12.424/11: “Art. 22. Desde a data de 
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registro do loteamento, passam a integrar o domínio do município as vias 
e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros 
equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo”.

Verifique-se que o artigo 6º da Lei n. 12.424/11 alterou o parágrafo 
único do art. 22 da Lei n. 6.766/79, permitindo até o registro das áreas 
destinadas a uso público mesmo quando o parcelamento do solo tiver sido 
implantado e não registrado. Antes mesmo da edição dessa lei, já era efeito 
da inscrição do loteamento a inalienabilidade das áreas públicas, na forma do 
art. 3º do Decreto n. 3.079/38, e a doutrina especializada confirma: “Art. 3º 
A inscrição torna inalienáveis, por qualquer título, as vias de comunicação e 
os espaços livres constantes do memorial e da planta”.

Assim, o simples registro do loteamento é suficiente para a transferência 
ao domínio público da propriedade dos bens que lhe pertencem, na forma do 
art. 22 da Lei n. 6.766/79, podendo o município ainda, como visto, requerer 
diretamente o registro ao cartório de imóveis, caso o loteador não o faça, 
bastando apresentar a planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou 
aprovada pelo município, como prescreve o parágrafo único do artigo 22: 

Parágrafo único. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e 
não registrado, o Município poderá requerer, por meio da apresentação 
de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo 
Município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, 
o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a 
integrar o seu domínio. (Inclusão Lei n. 12.424, de 2011).

O artigo 22 da Lei n. 6.766/79 mantém o registro como meio para a 
aquisição, mas a doutrina e a jurisprudência, nesse caso específico, vão ainda 
mais adiante, admitindo que, devido às particularidades do regime, mesmo 
sem o registro, para a municipalidade adquirir a propriedade bastaria a 
aprovação do loteamento. A doutrina de Miguel Maria de Serpa Lopes (1996, 
p. 223) confirma os efeitos do registro do loteamento acerca da constituição 
de cláusula de inalienabilidade sobre as áreas das vias públicas e os espaços 
livres: “Em segundo lugar, produz outros efeitos legais constantes da lei do 
loteamento. Assim, a partir da inscrição, se tornam inalienáveis as vias de 
comunicação e os espaços livres constantes do memorial e da planta (art. 3º 
do Decreto n. 3079, de 1938)”.

Nesse sentido também a doutrina de Ricardo Marcondes Martins (2018, 
p. 729): 

Ao pleitear o registro do loteamento, o particular transfere, de plano, o 
domínio dessas áreas o Município. Elas passam a ser bens públicos e, pois, 
gozam de inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade. Não 
são, por força do último atributo, suscetíveis de usucapião. [...]
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Daí o problema: o que ocorre quando o loteamento é implantado, mas 
não é registrado? Apesar da omissão legal, firmou-se o entendimento 
de que a transferência de domínio independe do registro, ocorre com 
a aprovação do projeto de loteamento. Assim, aprovado o loteamento, 
ocorre a transferência, ainda que o empreendedor não efetue o registro. 

Corrobora Toshio Mukai (2006, p. 155): 

Os arts. 17 e 43, não obstante a existência do art. 22, aproximam a 
questão da transferência das áreas públicas para o domínio do Município, 
da posição da jurisprudência, que construiu a tese do concurso voluntário, 
segundo a qual aquela transferência se dá independentemente do registro, 
bastando a intenção de destinar (do loteador) e o animus de aceitar da 
Prefeitura, geralmente expresso pela aprovação do loteamento.

Em suma, na pior das hipóteses, para a jurisprudência (que citaremos 
mais adiante), a passagem das áreas reservadas para uso público se dá com 
a aprovação do loteamento e não com o registro (concurso voluntário). 

E a jurisprudência do STF:

Loteamento. Aprovado o arruamento, para urbanização de terrenos 
particulares, as áreas destinadas às vias e logradouros públicos passam 
automaticamente para o domínio público do município, independentemente 
de título aquisitivo e transcrição, visto que o efeito jurídico do arruamento 
é, exatamente, o de transformar o domínio particular em domínio público, 
para uso comum do povo. Não tem o loteador infringente do Decreto-Lei 
n. 758/1937 mais direitos que o loteador a ele obediente. (STF, 2º T., RE 
84.327-SP, Rel. Min. Cordeiro Guerra, ac. un., de 28-9-75).

A jurisprudência vai além: com a aprovação da planta pela loteadora e 
sua aceitação pela municipalidade ocorre a transferência de domínio, ainda 
que o condomínio não venha a ser executado no plano fático.

É de se ver que, em se tratando de áreas destinadas para vias e logradouros 
públicos, referentes a loteamentos, objeto de pedido de aprovação pelo 
loteador à Municipalidade, com aprovação por esta, a transferência de 
tais áreas do domínio particular para o público ocorre com a simples 
apresentação, para aprovação da planta de loteamento, pela loteadora, 
e aceitação do pedido pela Municipalidade, independentemente de 
título aquisitivo e transcrição, bem como efetiva consumação fática do 
loteamento, com a realização as obras necessárias. (TJ-SP, Apelação Cível 
n. 159.196.5/7-00. Rel. Des. Adauto Luiz da Silva. Julg. 17.5.04).

Não deve, porém, causar maior perplexidade a concepção da transferência 
da propriedade para o município, mesmo sem a implantação física do 
loteamento, pois faz parte do processo de aprovação do fracionamento a 
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apresentação do “competente instrumento de garantia para a execução das 
obras” (art. 18, V, da Lei n. 6.766/79), garantia essa que, por via de regra, é 
feita pela caução de quantidade de lotes suficientes para cobrir as despesas 
com a execução das obras necessárias à implantação do loteamento.

Assim, verifica-se que a aprovação do projeto de fracionamento pela 
municipalidade, mesmo na hipótese de ele não vir a ser registrado no cartório 
de imóveis competente nem implantado, implica a transferência de direitos 
reais para o Poder Público em relação às áreas públicas e aos equipamentos 
urbanos, comunitários e públicos, cabendo à municipalidade, no caso de o 
loteador não executar as obras, acionar as garantias prestadas e realizar a 
obra.

Tal situação, indubitavelmente, corresponde a uma exceção ao regime 
jurídico da propriedade imóvel no Brasil.

3.2 LOTEAMENTO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS REAIS PELO 
PARTICULAR

Com o registro do loteamento no cartório de imóveis, além do destaque 
da parcela correspondente às áreas públicas e aos equipamentos urbanos, 
comunitários ou públicos, ocorre o fracionamento do imóvel loteado, 
passando a existir no plano do Direito Imobiliário vários imóveis (lotes) em 
unidades distintas, sobre os quais já incidem direitos reais (como a caução de 
lotes para garantir a execução das obras). 

A questão, porém, é analisar se o particular adquirente de um loteamento 
aprovado pela prefeitura, não registrado ou não implantado, também adquire, 
como o Poder Público, a propriedade, algum tipo de direito real, ou detém 
apenas direitos obrigacionais resolúveis em perdas e danos.

A primeira evidência da existência de uma situação jurídica especial 
é o regime de condições para o cancelamento do loteamento. O loteador 
somente pode cancelar, com anuência da prefeitura, se nenhum lote tiver 
sido objeto de contrato (art. 23, II, da Lei n. 6.766/79) ou a requerimento 
do loteador e de todos os adquirentes de lotes, também com anuência do 
Poder Público (art. 23, III, da Lei n. 6.766/79). Atribuir apenas efeitos 
obrigacionais aos contratos firmados tendo os lotes por objeto implicaria 
manter o direito do loteador (proprietário) de dispor livremente do bem 
imóvel de sua titularidade, reparando, se fosse o caso, pela via das perdas e 
danos eventuais inadimplementos de obrigações. 

Quando o dispositivo invocado condiciona a disposição do proprietário 
à inexistência de contrato ou a requerimento conjunto pelos adquirentes, 
reconhece que a contratação afeta – reduzindo – o direito de propriedade do 
titular.
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O art. 25 da Lei n. 6.766/79 também prevê que “são irretratáveis 
os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os 
que atribuam direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, 
confiram direito real oponível a terceiros”, reconhecendo o direito real 
dos instrumentos de transação registrados no cartório. O art. 26 admite 
sua confecção por escritura pública, assim como o arquivo para anotações 
devidas do instrumento no registro imobiliário (§ 1º do art. 26). 

O § 6º do art. 26 estipula expressamente que “os compromissos de 
compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título 
para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados 
da respectiva prova de quitação”. Essa previsão de eficácia translativa 
de direito real de propriedade (incluída pela Lei n. 9.785/99), portanto, 
antecedeu a dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, assim como: a) a 
Súmula 239 do STJ (Súmula 239 – o direito à adjudicação compulsória não 
se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório 
de imóveis), de 28/06/2000; b) o Enunciado 95 do CEJ (Enunciado 95 – o 
direito à adjudicação compulsória [art. 1.418 do novo Código Civil], quando 
exercido em face do promitente vendedor, não se condiciona ao registro da 
promessa de compra e venda no cartório de registro imobiliário [Súmula n. 
239 do STJ]); c) o Enunciado 253 do CEJ (Enunciado 253 – o promitente 
comprador, titular de direito real [art. 1.417], tem a faculdade de reivindicar 
de terceiro o imóvel prometido à venda).

Esse entendimento alinha-se com a normatização estabelecida desde o 
Decreto-Lei n. 58/37, que, em seu art. 16, com a redação dada pela Lei n. 
6.014/73 já previa a possibilidade de adjudicação compulsória no caso da 
conclusão do pagamento integral do preço.

Desde então, e nas hipóteses aceitas, o particular torna-se detentor de 
direito real apenas com o pagamento integral do preço, fato que tem sido 
utilizado como divisor de águas entre o direito obrigacional e o real, em 
situação diversa da do Poder Público. 

O principal nó é a compreensão de que os contratos dos adquirentes, 
antes da quitação, não lhe conferem qualquer direito real, motivo pelo qual, 
quando, por exemplo, o loteador suspende as obras, a recomendação mais 
usual é exatamente não investir mais para não perder.

É este nó górdio que se pretende desatar a partir da análise das disposições 
atualmente aplicáveis ao loteamento, que, em conjunto com os precedentes, 
podem viabilizar a construção de uma solução diversa, fundada em direitos 
reais surgidos do contrato de aquisição de loteamento por particular.

A própria Lei n. 6.766/79 (art. 23, II e III) condiciona o cancelamento 
de registro do loteamento ou a inexistência de contrato ou, caso tenha sido 
celebrado algum, ao requerimento ser formulado por todos os adquirentes 
de lotes. O direito de consentir não está condicionado à quitação do preço, 
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mas apenas à existência do contrato. Isso significa, em termos práticos, que 
a contratação da compra e venda de um lote, por si, é suficiente para conferir 
ao adquirente um direito igual ao do loteador (proprietário) em relação ao 
cancelamento do loteamento. Observe-se, nesse caso, que a discordância 
de apenas um adquirente, independentemente de ter quitado a compra do 
lote, é suficiente para inviabilizar o cancelamento. Para começar, qual seria a 
natureza desse direito: obrigacional ou real? 

Direito obrigacional resulta de uma relação jurídica e vincula seus 
sujeitos, resolvendo-se pelo adimplemento forçado, quando possível, ou por 
perdas e danos, quando não. O direito real se notabiliza por ser oponível erga 
omnes e projetar-se sobre a coisa. A seguir a definição clássica, em sua síntese, 
é preciso concluir que os incisos do art. 23 da Lei n. 6.766/79 reconhecem ao 
adquirente, por força do contrato, um direito real, inclusive e especialmente 
por ser oponível contra todos e constituir-se em relação ao bem em si. De 
fato, o comprador pode ter celebrado negócio com apenas um lote, que, 
naturalmente, representa uma fração pequena de toda a propriedade, seja em 
relação com as demais áreas privadas, seja em relação com a área pública, mas 
por força desse vínculo contratual tem o direito de impedir o cancelamento 
do loteamento por ato próprio de exclusiva vontade.

Deve-se, portanto, concluir que, mesmo antes da quitação, com apenas 
a celebração de contrato tendo por objeto lotes, o adquirente passa a deter 
direito de natureza real, oponível erga omnes, que tutela o direito à percepção 
de seu próprio lote, acrescido das áreas comuns e equipamentos previstos 
no projeto, pois, ainda que tenha adquirido uma unidade, faz jus a receber 
a sua parte acrescida de tudo o que está no projeto aprovado, incluindo 
arruamento, equipamentos etc. Como adverte Toshio Mukai (2006, p. 157), 
a propriedade, ao ser parcelada, passa a ser acrescida: “A propriedade loteada 
significa a gleba parcelada acrescida dos direitos e obrigações do parcelador 
exsurgentes do processo de parcelamento”.

A partir da conclusão de que, nos termos dos incisos II e III do art. 23 
da Lei n. 6.766/79, os compradores adquirem direitos de natureza real, se 
pretende projetar o alcance desses direitos em relação ao patrimônio jurídico 
dos envolvidos (loteador, particulares e Poder Público).

Para tal desiderato, observe-se ainda que, na forma do art. 36 da Lei n. 
6.766/79, exceto por decisão judicial, o registro do compromisso, cessão ou 
promessa de cessão só poderá ser cancelado a requerimento conjunto das 
partes contratantes ou quando houver rescisão comprovada do contrato, e 
esta deve respeitar o procedimento previsto nos artigos 32 a 35 da referida 
lei.

Contribui para reforçar a titularidade do adquirente de direitos sobre 
o bem a possibilidade de transferência do contrato por ato unilateral (art. 
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31, e seus §§, da Lei n. 6.766/79), sem a anuência do loteador, a confirmar a 
eficácia do ato de alienação.

A transferência por ato unilateral “simples trespasse, lançado no verso 
das vias em poder das partes, ou por instrumento em separado, declarando-
se o número do registro do loteamento, o valor da cessão e a qualificação 
do cessionário, para o devido registro” (art. 31) implica reconhecer que o 
loteador não tem mais a disponibilidade do bem, que já a alienou ao comprador, 
mesmo que a transferência da propriedade não tenha ocorrido. Observe-se 
que o loteador precisa ser apenas notificado (por qualquer das partes ou pelo 
cartório) e com intuito de mera cientificação para a produção de efeitos, ou 
seja, já reconhecida a validade e eficácia entre partes, resta a eficácia para o 
loteador que, nitidamente, ocupa a posição de terceiro obrigado pelo negócio 
jurídico. 

De fato, se o comprador pode, sem envolver o loteador, transferir 
o contrato de aquisição do lote com todos os encargos e direitos, a 
disponibilidade do bem (ainda que dessa fração) pertence ao seu patrimônio 
jurídico, tendo sido retirada do patrimônio do loteador. Orlando Gomes 
esclarece ([s.d.], p. 258):

A alienação é ato pelo qual o proprietário, por vontade própria, transmite 
a outrem o seu direito sobre a coisa. O direito de propriedade perde-se, 
pela alienação, para o transmitente. Ela é, portanto, forma de extinção 
subjetiva da propriedade. A alienação, por definição, há de ser voluntária. 
Segundo ALDO BOZZI, os elementos que concorrem para formar o 
conceito de alienação se resumem nos seguintes: a) o destaque voluntário 
de um direito da pessoa do titular; b) a manifestação de vontade do mesmo 
titular dirigida no sentido de que o direito seja atribuído a outro sujeito; 
c) uma correspondente vontade de aceitação da parte deste sujeito; d) um 
nexo de causalidade ou nexo genérico entre perda e aquisição do direito; 
e) a contemporaneidade entre perda e aquisição e a dependência de um e 
outro fato da mesma causa jurídica. 

Mesmo que Orlando Gomes ([s.d.], p. 260) entendesse, à luz do 
Código Civil, que a eficácia da alienação em relação aos bens imóveis estaria 
ordinariamente dependente da transcrição do título transmissivo, o que no 
caso do loteamento é objeto de tratamento legislativo específico e diverso, 
fica claro que a alienação importa em perda da disponibilidade. É exatamente 
o que se quer sustentar aqui.

Ainda a confirmar o plexo de obrigações surgidas com a aprovação 
do loteamento, cabe recordar que, além dos adquirentes, a prefeitura e o 
Ministério Público (art. 38, § 2º, da Lei n. 6.766/79) podem promover a 
notificação do loteador para registro do desmembramento ou loteamento, 
irregularidade que, enquanto perdurar, autoriza o comprador a suspender 
os pagamentos (art. 38 da Lei n. 6.766/79). A prefeitura poderia também 
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regularizar o registro (§ 5º do art. 38 da Lei n. 6.766/79). O fundamento da 
regularização do loteamento pela prefeitura, em sintonia com os aspectos 
urbanísticos anteriormente mencionados, é expresso na legislação:

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, 
se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento 
ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das 
determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus 
padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de 
lotes. (Grifo nosso).

Se a motivação vinculada ao interesse público é evidente, o procedimento 
adotado pelos parágrafos do mesmo artigo 40 da Lei n. 6.766/97 também 
trazem implicações jurídicas:

§ 1º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que 
promover a regularização, na forma deste artigo, obterá judicialmente o 
levantamento das prestações depositadas, com os respectivos acréscimos 
de correção monetária e juros, nos termos do § 1º do art. 38 desta Lei, a 
título de ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos 
ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento.

§ 2º As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo 
Distrito Federal quando for o caso, para regularizar o loteamento ou 
desmembramento, caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o 
disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, 
aplicando-se o disposto no art. 47 desta Lei.

§ 3º No caso de o loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo 
anterior, a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, 
poderá receber as prestações dos adquirentes, até o valor devido. (BRASIL, 
1997, grifo nosso).

A transcrição da propriedade, nesse caso, mais uma vez ficará 
condicionada à quitação do preço, nos termos do art. 41 da Lei n. 6.766/79, 
mas isso, como se argumentará adiante, não altera a natureza do direito dos 
adquirentes.

Isso se dá porque a regra do art. 41, que protege o equilíbrio econômico e 
financeiro do Erário em relação aos custos que vier a assumir para implantar 
o loteamento, não altera o alcance real do direito do adquirente, como se 
infere do texto do art. 43 da Lei n. 6.766/79:

Art. 43. Ocorrendo a execução de loteamento não aprovado, a destinação 
de áreas públicas exigidas no inciso I do art. 4º desta Lei não se poderá 
alterar sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, civis e 
criminais previstas.
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Parágrafo único. Neste caso, o loteador ressarcirá a Prefeitura Municipal 
ou o Distrito Federal quando for o caso, em pecúnia ou em área equivalente, 
no dobro da diferença entre o total das áreas públicas exigidas e as 
efetivamente destinadas. (BRASIL, 1979).

Há mais um interesse juridicamente reconhecido e tutelado dos 
adquirentes que revela a natureza real do direito incorporado ao seu 
patrimônio com a celebração do contrato de compra do lote, o direito de 
impedir obras irregulares: “Art. 45. O loteador, ainda que já tenha vendido 
todos os lotes, ou os vizinhos, são partes legítimas para promover ação destinada 
a impedir construção em desacordo com restrições legais ou contratuais” (grifo 
nosso).

A literalidade do texto do art. 45 da Lei n. 6.766/79 deixa patente que se 
incorporam ao patrimônio jurídico do adquirente, pelo contrato, não apenas 
as restrições legais (direito adquirido), mas também as contratuais (ato 
jurídico perfeito), evidenciando que, por meio do contrato, com seus anexos 
necessários, incluindo restrições urbanísticas (art. 26, VII), são transferidos 
direitos reais inclusive sobre a propriedade alheia. Com efeito, o direito de 
opor contra terceiros algumas restrições legais decorre da própria incidência 
da regra jurídica ao caso concreto, mas o direito de opor limitações sobre o 
direito de propriedade que decorrem de cláusulas contratuais, notadamente 
quanto a terceiros (um adquirente em relação a outro adquirente com o qual 
não pactuou diretamente) denota a presença no contrato de loteamento de 
direitos reais, direitos sobre a propriedade e oponíveis erga omnes.

O caráter público, assim como a relevância do interesse coletivo 
envolvido, no fracionamento do solo urbano por meio de loteamento é 
evidenciado pelo Capítulo IX da Lei n. 6.766/79, que reúne as disposições 
penais e caracteriza como crime contra a Administração Pública dar início, 
de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para 
fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo 
com as disposições da Lei n. 6.766/79 ou das normas pertinentes do Distrito 
Federal, estados e municípios, ou sem observância das determinações 
constantes do ato administrativo de licença, assim como fazer ou veicular em 
proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, 
afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do 
solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo.

Por tudo o quanto já exposto, é possível deduzir que celebrado o contrato 
tendo por objeto um loteamento aprovado no ente federado competente, nos 
termos da própria Lei n. 6.766/79 o adquirente tem, mesmo sem seu registro, 
o direito de: a) se opor ao cancelamento do loteamento; b) transferência 
da propriedade livre e desembaraçada (se não pactuar qualquer garantia 
real) após a quitação; c) impedir construções de terceiro em desacordo com 
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restrições legais e contratuais; d) transferir unilateralmente o contrato, com 
os direitos que lhe são inerentes; e) obstaculizar a modificação do projeto do 
loteamento, até mesmo para alterar as áreas comuns. Com o registro, passaria 
a ter direitos reais oponíveis contra terceiros e, com a prova da quitação, o 
direito de transferir a propriedade ou de adjudicá-la compulsoriamente.

Apesar desses reconhecidos direitos e da natureza deles, como visto, 
assentou a compreensão de que há apenas direitos obrigacionais antes do 
pagamento do preço, fato que tem sido utilizado como divisor de águas entre 
o direito obrigacional e o real, em aparente assimetria com o Poder Público. 

Se poderia dizer que inexiste tal assimetria, pois, sendo a transferência 
dos bens públicos gratuita, o município estaria quite com relação a qualquer 
contrapartida. Todavia, o Ente Público não apenas recebe, com a aprovação 
do projeto, a transferência das áreas que lhe cabem, como ainda a garantia 
por parte do loteador suficiente para a execução das obras. Essa circunstância 
significa que o Poder Público recebe seus bens e condição para, mesmo sem o 
concurso do loteador, torná-los realidade (com as benfeitorias necessárias).

Essa condição especial, todavia, não pode ser concebida como 
graciosa, não diante da importância que a concretização do contrato tem 
neste contexto, pois o papel da Administração Pública não se resume a 
assegurar o cumprimento das normas urbanísticas, mas em dar efetividade 
ao planejamento urbano feito e aprovado, notadamente quando envolve 
terceiros de boa-fé.

Com efeito, o regramento jurídico de utilização e parcelamento do solo 
urbano é um dos principais mecanismos de estruturação urbanística das 
cidades, seja no plano normativo, seja no plano prático, pois é determinante 
para o desenvolvimento dos espaços urbanos, orientando as políticas 
públicas e os investimentos particulares (de loteadores e de adquirentes), 
influenciando, diretamente, a ordenação do crescimento e afetando a realidade 
física das cidades, com reflexos sobre todos os aspectos determinantes para 
a qualificação da vida nos aglomerados populacionais:

Portanto, o planejamento urbano é o principal mecanismo que garante 
ao Estado o poder de interferir, embora com limites, no modo pelo qual a 
iniciativa privada e a lógica mercadológica pretendem atuar na construção 
e exploração (econômica e social) dos espaços urbanos. (TAVARES, 2018, 
p. 502).

O Direito Urbanístico é uma ciência que tem por finalidade a organização 
do território. Seu objeto é a transformação e o desenvolvimento das 
localidades, dando o máximo de bem-estar aos cidadãos, conservando, 
preservando e mantendo valores e bens comunitários que são 
imprescindíveis para garantir a habitação, o trabalho, a recreação e a 
melhor circulação aos habitantes. (WERNER, 1998, p. 301-302).
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A qualidade de vida de todos os cidadãos, os padrões ambientais, ao 
conforto visual e estético do espaço urbano, em resumo, a própria experiência 
de residir em um centro urbano são impactados pelas normas urbanísticas 
como um todo, e o regramento da utilização e do parcelamento do solo não 
é exceção: 

O controle do uso do solo urbano apresenta-se como das mais prementes 
necessidades em nossos dias, em que o fenômeno da urbanização dominou 
todos os povos e degradou as cidades mais humanas, dificultando a vida 
de seus moradores pela redução dos espaços habitáveis, pela deficiência de 
transportes coletivos, pela insuficiência dos equipamentos comunitários, 
pela promiscuidade do comércio e da indústria em áreas de residência e 
lazer. (MEIRELLES, 2006, p. 552).

Concorda André Ramos Tavares (2018, p. 502):

O “pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade” consiste em 
moldar o espaço urbano a fim de assegurar que este propicie a consecução 
do direito ao meio ambiente saudável, à moradia, ao lazer, enfim, dos 
direitos socioeconômicos. [...]

Sendo o direito amplo à cidade uma norma-dever, há de ser considerado 
como peça essencial para o adequado desenvolvimento urbano, o que 
implica considerar o desenvolvimento da própria cidadania. 

E Patrícia Ulson Pizarro Werner (1998, p. 312) completa:

Tendo o Direito Urbanístico a função precípua de ordenar espaços 
habitáveis, buscando a realização do bem-estar social através do 
cumprimento das regras constitucionais da função social da propriedade, 
as licenças urbanísticas devem trazer essa finalidade em sua essência. 

Deve-se condicionar a necessidade do requerimento da licença urbanística 
a busca da função social da propriedade e, consequentemente, o tão 
almejado bem-estar dos habitantes. 

Sem retirar a importância de cada um dos microssistemas jurídicos 
inseridos no direito urbanístico, e enfocando especificamente na utilização e 
no parcelamento do solo, ressalta-se suma importância sobre a estruturação 
da cidade em relação a suas unidades imobiliárias. A importância desse 
aspecto resulta de que nessas unidades é que os cidadãos percebem e sentem, 
mais direta e pessoalmente, sua experiência no ambiente das cidades. 

Com efeito, as regras de parcelamento afetarão as unidades residenciais, 
comerciais e públicas, exatamente os locais nos quais aqueles que vivem 
ou convivem na cidade experienciarão, no plano individual, a vida naquela 
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localidade. Definidas, portanto, as regras de utilização e parcelamento do 
solo, elas passam a afetar diretamente o desenvolvimento da comunidade. 
Entre as regras de utilização e parcelamento estão aquelas relativas à 
instituição de loteamentos, com reflexos sobre a iniciativa privada e o Poder 
Público. 

O loteamento, assim, embora envolva diretamente o loteador e os 
adquirentes de área (pública ou privada), afeta também a sociedade na qual 
está inserido, tanto no seu sucesso, quanto, às vezes ainda mais, no seu 
fracasso. A não instalação de um grande loteamento tem efeitos deletérios 
para a própria área, para a economia local e, em casos mais graves, para o 
próprio desenvolvimento do município, segundo o planejamento feito.

Assim, encontrar caminho para a efetivação do direito dos adquirentes, 
quando a construção do loteamento está ameaçada, extrapola os direitos 
individuais dos compradores. E, infelizmente, é recorrente em situações de 
interrupção ou término das obras que os adquirentes, pela análise comum de 
sua situação jurídica, entrem em um círculo vicioso fatal. A suspensão das 
obras afeta a confiança no loteador, o pagamento das prestações (a maioria 
das aquisições é a prazo) cessam, as dificuldades financeiras do loteador 
aumentam e quase sempre o resultado é o mesmo: área abandonada, com 
grandes chances de degradação, loteador sem recursos para executar a obra 
e/ou devolver o quanto recebido dos adquirentes, compradores sem o imóvel 
e sem chances de recuperar o dinheiro.

Por essas razões que, com base nos outros direitos de natureza real, 
é que se pretende sustentar que o adquirente de um lote de loteamento 
aprovado pela prefeitura tem o direito real à propriedade, sujeito apenas à 
condição, para sua transferência livre e desembaraçada, de quitar o preço, 
pois, conforme os ensinamentos de Orlando Gomes ([s.d.], p. 258), em sua 
obra Direitos reais, a alienação é ato volitivo do proprietário por meio do qual 
“transmite a outrem o seu direito sobre a coisa” de forma que “o direito de 
propriedade perde-se, pela alienação, para o transmitente” sendo esta uma 
“forma de extinção subjetiva da propriedade”.

Desse modo, esse direito real “ao lote”, além dos aspectos já 
desenvolvidos, resultantes diretamente do texto legal, deve incluir o direito 
a exigir do loteador ou da Administração Pública a execução das obras 
em conformidade com o projeto aprovado, não sendo outro o objetivo das 
garantias prestadas pelo loteador para a aprovação do loteamento, nem do 
procedimento previsto na própria legislação para assunção das obrigações 
pelo ente federado.

Não apenas pelos reflexos urbanísticos, sociais, econômicos e financeiros 
da não conclusão das obras do loteamento, mas em função da legislação 
condicionar a aprovação do projeto à apresentação de garantias de sua 
execução em favor da Administração Pública e, em especial, pelos efeitos 
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deletérios também sobre o direito de propriedade é que, caso a obra não 
seja concluída pelo loteador, cabe à Administração Pública, executando as 
garantias, entregar à sociedade e ao próprio Poder Público as áreas que são 
suas por direito.

Com efeito, considerando que a mera aprovação do loteamento confere 
direitos reais à própria Administração Pública, a presença de patrimônio 
público em risco, por via de regra associado à prestação de serviços públicos 
essenciais (como saúde e educação) ou interesses coletivos relevantes (como 
mobilidade urbana), já seria suficiente para concluir ser dever do Estado 
concluir as obras do loteamento, executando as garantias e obtendo dos 
loteadores, se for o caso, ressarcimento, caso elas não sejam suficientes para 
cobrir os gastos.

Mas é ainda necessário reconhecer a existência de direitos reais dos 
adquirentes, que, nessa qualidade, não podem ser resolvidos em perdas 
e danos, que oponíveis erga omnes também o são contra o Poder Público, 
inclusive para exigir a finalização das obras necessárias para que o bem de 
sua titularidade lhe seja entregue.

Concorre, nesse sentido, o fato de que o Direito Imobiliário brasileiro 
empresta ao registro público o controle da propriedade, de forma que, 
feito o registro do loteamento aprovado nas instâncias administrativas 
competentes, no cartório territorialmente encarregado, pelo loteador ou pela 
Administração Pública (até o adquirente teria legitimidade para fazê-lo), 
passam a existir (com as correspondentes matrículas) os imóveis públicos e 
particulares fracionados, em detrimento do imóvel (gleba) anterior.

O princípio da continuidade do registro veda a dissociação dos dados 
cadastrais da realidade, o que fatalmente viria a ocorrer com o registro no 
cartório de imóveis de lotes inexistentes, equipamentos e áreas públicas 
virtuais. 

Deve-se, assim, compreender que, ao celebrar o contrato de aquisição 
de um lote aprovado pela Administração Pública, o comprador adquire do 
loteador direitos reais que o autorizam não apenas a se opor contra atos 
de terceiros que violem seus direitos, como também a exigir a satisfação 
de seus direitos de natureza real, até contra o Poder Público, que recebe 
garantias exatamente para fazer frente a eventuais despesas nas quais tenha 
que incorrer. A assinatura confere direitos (direito adquirido) que devem 
respeitar os limites do negócio pactuado à luz do ordenamento vigente (ato 
jurídico perfeito).

Na conceituação de direito adquirido prevalece o entendimento em 
torno da afirmação de surgir o direito adquirido quando o sujeito ativo reúne 
todas as condições suficientes e necessárias para incorporar o direito em 
questão ao seu patrimônio jurídico, de forma a poder exercê-lo de acordo 
com sua conveniência, ou quando ocorrerem o termo ou a condição (inclusive 
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legal) que sobrestejam seu exercício. A Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (nova designação da conhecida LICC – Lei de Introdução 
ao Código Civil Brasileiro) define, in verbis, o ato jurídico perfeito e o direito 
adquirido:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato 
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente 
ao tempo em que se efetuou. 

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou 
alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício 
tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de 
outrem. (BRASIL, 1957).

O pensamento da doutrina brasileira a respeito do assunto está bem 
representado na lição de Caio Mário da Silva Pereira (1961, p. 125):

Direito adquirido, in genere, abrange os direitos que o seu titular ou 
alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo de exercício 
tenha termo prefixo ou condição preestabelecida, inalterável ao arbítrio 
de outrem. São os direitos definitivamente incorporados ao patrimônio do 
seu titular, sejam os já realizados, sejam os que simplesmente dependem 
de um prazo para seu exercício, sejam ainda os subordinados a uma 
condição inalterável ao arbítrio de outrem. A lei nova não pode atingi-los, 
sem retroatividade.

A suficiência para a aquisição do direito do preenchimento dos requisitos 
previsto na norma hipotética é unânime na doutrina, assim como seu caráter 
patrimonial, mesmo quando envolve relações de direito público, como leciona 
Hugo de Brito Machado (1985, p. 20):

Direito adquirido é, como todo direito, um efeito da incidência da norma 
sobre o seu suporte fático. Sua existência, pois, pressupõe consumado 
esteja o fato que participa de sua formação. Particulariza-se, porém, pelo 
conteúdo patrimonial que lhe confere especificidade.

O ter conteúdo patrimonial, contudo, não significa que não possa residir 
em relações de direito público, como as que se estabelecem entre o 
contribuinte e o fisco, ou entre o servidor e a Administração.

A incorporação definitiva ao patrimônio ou à personalidade do sujeito 
é também elemento constante do conceito de direito adquirido, assim como 
o fato de não estar sujeito ao arbítrio de outrem, como releva Luiz Antônio 
Nunes (1996, p. 170):
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Direito adquirido, como o nome sugere, é o que já se incorporou 
definitivamente ao patrimônio e/ou à personalidade do sujeito de direito. 
O direito torna-se adquirido por consequência concreta e direta da norma 
jurídica ou pela ocorrência, em conexão com a imputação normativa, de 
fato idôneo, que gera a incorporação ao patrimônio e/ou à personalidade 
do sujeito. 

No mesmo sentido, Paulo Eduardo Garrido Modesto (1999, p. 24) 
esclarece que o direito adquirido é aquele que o titular “possa exercer, 
como aqueles cujo começo de exercício tenha termo prefixo, ou condição 
preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.

O direito adquirido, por consequência, é aquele que deriva da incidência 
da norma geral hipotética, após a satisfação de todos os seus requisitos, 
transformando-se em norma individual em decorrência da previsão 
legislativa do fato – ou ato – ser suficiente para a geração de efeitos jurídicos 
na esfera de interesses juridicamente tutelados do sujeito ativo. Inexiste 
dúvida, como visto anteriormente, acerca da aquisição de direitos reais por 
força da celebração do contrato, posterior ao fracionamento nos termos do 
projeto aprovado. 

Neste sentido os ensinamentos de Limongi França mencionados por 
Maria Helena Diniz (1994, p. 182) acerca do direito adquirido: “Na lição de 
R. Limongi França o direito adquirido é ‘a consequência de uma lei, por via 
direta ou por intermédio de fato idôneo; consequência que, tendo passado a 
integrar o patrimônio material ou moral do sujeito’”.

O processo de loteamento aprovado também produz efeitos jurídicos 
que lhe são próprios, pois se trata de ato jurídico perfeito, tutelado como 
norma individual aderente ao patrimônio jurídico do sujeito, com a mesma 
proteção do direito adquirido até contra modificação legislativa. O ato jurídico 
perfeito refere-se à situação consumada fruto de manifestação de vontade 
nos termos e formas admitidos como necessários e suficientes pela legislação 
de então, que, dessa forma, gera situação jurídica incorporada ao patrimônio 
jurídico ou à personalidade do respectivo titular pela circunstância do ato 
praticado ter atendido aos requisitos normativos vigentes à época para ter 
plena validade e eficácia jurídica. 

O contrato celebrado sob a égide da Lei antiga, assume o caráter actus 
perfectus, ficando subordinado à lei ao tempo de sua instituição, ou, como 
adverte Celso Ribeiro Bastos (2000, p. 220), “é ato jurídico perfeito aquele 
que se aperfeiçoou, que reuniu todos os elementos necessários à sua formação, 
debaixo da lei velha”.

O princípio “tradicional do constitucionalismo brasileiro” (SOARES, 
2002, p. 174), presente na primeira das constituições (BASTOS, 2000, p. 
215), remonta a famoso enunciado romanístico do imperador Teodósio, do 
ano de 440, que vetava a revogação de facta praeterita pela lei posterior:
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Em termos efetivos, e consoante a legislação em vigor que regula o 
instituto, por efeito, denomina-se direito adquirido todo o direito que, 
derivado do ato jurídico perfeito ou da coisa julgada, já tenha sido 
efetivamente incorporado ao patrimônio do titular e, por esta razão – 
independente do prévio e anterior pleno exercício (conceito próprio do 
direito exaurido) – não mais pode ser subtraído do mesmo. (FRIEDE, 
1999, p. 156).

Como leciona José Cretella Júnior ([s.d.], p. 460): “Na expressão ato 
jurídico perfeito o vocábulo perfeito tem o sentido de acabado, que completou 
todo o ciclo de formação, que preencheu todos os requisitos exigidos pela lei” (grifo 
nosso). Nesse ponto, releva recordar os ensinamentos de José Afonso da 
Silva (2002, p. 98), em sua clássica obra sobre a aplicabilidade das normas 
constitucionais, quando incluiu a garantia do inciso XXXVI do art. 5º 
entre as normas constitucionais de eficácia plena, ainda que destinada aos 
legisladores como regra de competência negativa fixada pelo Legislador 
Constituinte Originário. Pontes de Miranda (1987, p. 101) concordava: “[...] 
a lei nova não pode retirar do mundo jurídico o ato jurídico perfeito, nem 
alterá-lo a seu talante”. 

Titulares de direitos de natureza real, os adquirentes podem, portanto, 
promover ações contra o loteador ou o próprio Poder Público formulando 
pedido no Poder Judiciário destinado a satisfazer o direito em si, ou seja, a 
construção e entrega do loteamento concluído, única forma de dar efetividade 
ao ordenamento na forma vaticinada no CPC (art. 8º).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema brasileiro de controle da propriedade imobiliária é o registral.
O regramento do loteamento urbano pela Lei n. 6.766/79 confere 

direitos reais à Administração Pública e aos adquirentes de lotes, mesmo 
antes da quitação integral do preço.

Em função dos direitos reais decorrentes da assinatura de contrato 
para a aquisição dos lotes, os adquirentes, além dos direitos diretamente 
assegurados pela Lei n. 6.766/79, oponíveis erga omnes contra terceiros, 
teriam também o direito de exigir do loteador ou da própria Administração 
Pública, até judicialmente, a efetiva implantação do loteamento, valendo-
se das garantias previstas na legislação para este fim, como forma de 
respeitar os direitos adquiridos dos compradores e os atos jurídicos perfeitos 
representados pela aprovação do projeto de loteamento e pelos contratos 
celebrados entre os particulares. 
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6
NCPC E PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL: PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, 

DA COOPERAÇÃO E DO DIREITO À 
PRODUÇÃO DE PROVAS

Francisco Bertino Bezerra de Carvalho39

“Nos invertebrados, tudo está programado: são perfeitos. Nós, não. 
E, ao sermos imperfeitos, temos recorrido à razão, aos valores éti-
cos: discernir entre o bem e o mal é o mais alto grau da evolução 
darwiniana!” 

Rita Levi-Montalcini
Neurocientista, Prêmio Nobel de Medicina

“Os sapiens podem cooperar de maneiras extremamente flexíveis 
com um número incontáveis de estranhos. É por isso que os sapiens 
governam o mundo, ao passo que as formigas comem nossos res-
tos, e os chimpanzés estão trancados em zoológicos e laboratórios 
de pesquisa.” 

Yuval Noah Harari
(Sapiens: uma breve história da humanidade)

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é analisar a aplicação das normas fundamentais 
do processo aos procedimentos e recursos administrativos, bem como fazer 
esse estudo sob um pano de fundo diferente, no qual compõem o cenário: a) 
a visão das sociedades humanas e suas construções, a exemplo do Estado 
e do Direito, como resultantes das complexas interações de cooperação 
desenvolvidas pela espécie humana para se desenvolver acima das demais, 
fundadas nos mitos que partilham coletivamente; b) a concepção do Estado 

39 Advogado. Procurador do município do Salvador. Professor adjunto de Direito Processual 
Civil da Ufba. Mestre em Direito Econômico. Doutor em Direito Público pela Ufba. Vice-diretor 
da Faculdade de Direito da Ufba. E-mail: fbc@eabl.com.br.
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contemporâneo, não mais calcada, por suas limitações, na tripartição de 
poderes, mas como rede conectada de interações. A ideia de cooperação 
é importada do provocante ensaio de Yuval Noah Harari sobre a história 
da humanidade, acolhido com empirismo pelas limitações do autor sem 
receio de prejudicar a abordagem jurídica sob a ótica de que o papel do 
cenário, nesse caso, é instigar a reflexão. Já a concepção do Estado como 
rede serve-se da abordagem de Martin Loughlin sobre o direito público. 
Das reflexões retiradas dessas propostas, são abordados aspectos do desafio 
da aplicação concreta do Direito pelos Poderes Judiciário e Executivo, no 
âmbito do Estado democrático de Direito para, ao final, elevar a importância 
do processo na formação da vontade dos atos públicos e refletir sobre a 
aplicação das normas fundamentais elencadas no novo Código de Processo 
Civil ao processo administrativo.

2 CENÁRIO: SOCIEDADE, COOPERAÇÃO, ESTADO E DIREITO

Como antecipado, inicia-se a abordagem propondo um ângulo incomum 
de visão, o do Estado e do Direito como resultantes da cooperação humana. 
Nesse sentido, advertia Yuval Noah Harari, em sua consagrada obra 
“Sapiens: uma breve história da humanidade”: “Toda cooperação humana em 
grande escala – seja um Estado moderno, uma igreja medieval, uma cidade 
antiga ou uma tribo arcaica – se baseia em mitos partilhados que só existem 
na imaginação coletiva das pessoas” (HARARI, 2016, p. 36). E prossegue: 
“Sistemas judiciais se baseiam em mitos jurídicos compartilhados. Dois 
advogados que nunca se conheceram podem unir esforços para defender 
um completo estranho porque acreditam na existência de leis, justiça e 
direitos humanos – e no dinheiro dos honorários” (HARARI, 2016, p. 36). 
Para concluir: “Mas nenhuma destas coisas existem fora das histórias que as 
pessoas inventam e contam umas as outras. Não há deuses no universo, nem 
nações, nem dinheiro, nem direitos humanos, nem leis, nem justiça fora da 
imaginação coletiva dos seres humanos” (HARARI, 2016, p. 36). 

Assim, a história da humanidade, ao menos na instigante visão de Yuval 
Noah Harari, é a história da evolução de nossa cooperação, em perfeita 
sintonia com o pensamento da neurocientista italiana Rita Levi-Montalcini, 
para quem, em uma de suas frases mais provocadoras: “Nos invertebrados, 
tudo está programado: são perfeitos. Nós, não. E, ao sermos imperfeitos, 
temos recorrido à razão, aos valores éticos: discernir entre o bem e o mal é o 
mais alto grau da evolução darwiniana!”. 

Com efeito, Harari (2016), com base em dados antropológicos, 
desenvolve um raciocínio muito interessante, segundo o qual o sucesso 
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evolutivo da “insignificante”40 espécie humana decorreu da revolução 
cognitiva que possibilitou o aperfeiçoamento de nossa linguagem, de forma 
a capacitá-la para conceber e transmitir ideias e pensamentos,41 permitindo o 
estabelecimento de bases de cooperação42 sem precedentes nem concorrência 
na história biológica conhecida de nosso planeta,43 mas condicionada, para não 
se desestabilizar ou desintegrar, à crença nos mesmos mitos comunitários.

Portanto, essa original abordagem alcança também as estruturas 
políticas44 como frutos da construção de complexas redes de cooperação 
baseadas no que as pessoas são capazes de imaginar juntas45 e que teriam 
sido a origem dos elementos essenciais de nossas sociedades,46 inclusive 
daqueles que atuam na área econômica,47 fontes do estabelecimento de uma 
realidade dual surgida desde a revolução cognitiva,48 tão bem sintetizada 
na distinção captada por Platão entre o mundo das coisas e o mundo das 
ideias. Ao atingir as estruturas sociais e políticas, e convergir com a assertiva 
de Rita Levi-Montalcini, tanto sobre distinção da condição humana da de 

40 “A coisa mais importante a saber acerca dos humanos pré-históricos é de que eles eram animais 
insignificantes.” (HARARI, 2016, p. 12).
41 “Mas a característica verdadeiramente única da nossa linguagem [...] é a sua capacidade de 
transmitir coisas que não existem. Até onde sabemos, só os sapiens podem falar sobre tipos e 
mais tipos de entidades que nunca virar, tocaram ou cheiraram. Lendas, mitos, deuses e religiões 
apareceram pela primeira vez com a Revolução Cognitiva.” (HARARI, 2016, p.32).
42 “Tais mitos dão aos sapiens a capacidade sem precedentes de cooperar de modo versátil em 
grande número.” (HARARI, 2016, p.33).
43 “Os sapiens podem cooperar de maneiras extremamente flexíveis com um número incontáveis 
de estranhos. É por isso que os sapiens governam o mundo, ao passo que as formigas comem 
nossos restos, e os chimpanzés estão trancados em zoológicos e laboratórios de pesquisa.” 
(HARARI, 2016, p.33).
44 “Os Estados se baseiam em mitos nacionais partilhados.” (HARARI, 2016, p. 36).
45 “Toda cooperação humana em grande escala – seja um Estado moderno, uma igreja medieval, 
uma cidade antiga ou uma tribo arcaica – se baseia em mitos partilhados que só existem na 
imaginação coletiva das pessoas.” (HARARI, 2016, p. 36).
46 “Não há deuses no universo, nem nações, nem dinheiro, nem direitos humanos, nem leis, nem 
justiça fora da imaginação coletiva dos seres humanos.” (HARARI, 2016, p. 36).
47 “A Peugeot é um produto de nossa imaginação coletiva. Os advogados chamam isso de ‘ficção 
jurídica’. Não pode ser sinalizada; não é um objeto físico. Mas existe como entidade jurídica.” 
(HARARI, 2016, p. 38).
48 “Desde a Revolução Cognitiva, os sapiens vivem, portanto, em uma realidade dual: um lado, 
a objetiva dos rios, das árvores e leões; do outro, a imaginada de deuses, nações e corporações. 
Com o passar do tempo, a realidade imaginada se tornou ainda mais poderosa, de modo que hoje 
a própria sobrevivência de rios, árvores e leões depende da graça de entidades imaginadas, tais 
como deuses, nações e corporações.” (HARARI, 2016, p. 41).
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outros animais,49 primatas inclusive,50 quanto sobre a correlação de nossas 
estruturas sociais com nossa evolução enquanto espécie, essa ideia também 
estabelece a relação com os processos históricos,51-52 a dinâmica histórica53 e 
seu descolamento da evolução biológica.54-55

Então, é relevante notar as transformações históricas dissociadas de 
mudanças biológicas,56 pois fica evidenciado que evoluímos como “organismo 
coletivo” para sermos capazes de produzir resultados dependentes de uma 
cooperação de alto nível e alcance57 inatingível sem esse grau e complexidade 
de interação em função do qual até mesmo a existência individual de cada 
membro do grupo foi profundamente modificada, inclusive no seu horizonte 
de possibilidades.58

49 “O comportamento de outros animais sociais é determinado em grande medida por seus 
genes.” (HARARI, 2016, p. 41).
50 “Os chimpanzés machos não podem se reunir em uma assembleia constituinte para abolir o 
cargo de macho alfa e declarar que, de agora em diante, todos os chimpanzés devem ser tratados 
como iguais. Tais mudanças drásticas de comportamento só ocorreriam se algo mudasse no 
DNA dos chimpanzés.” (HARARI, 2016, p. 42).
51 “Em 1789, a população francesa, quase da noite para o dia, deixou de acreditar no mito do 
direito divino dos reis e passou a acreditar no mito da soberania do povo.” (HARARI, 2016, p. 41).
52 “Desde que apareceram as culturas, nunca cessaram de se transformar e se desenvolver, e essas 
alterações irrefreáveis são o que denominaríamos ‘história’.” (HARARI, 2016, p. 46).
53 “Uma vez que a cooperação humana em grande escala é baseada em mitos, a maneira como as 
pessoas cooperam pode ser alterada modificando-se os mitos – contando-se histórias diferentes.” 
(HARARI, 2016, p. 41).
54 “Enquanto o Homo erectus não passou por novas alterações genéticas, suas ferramentas de 
pedra continuaram mais ou menos as mesmas – por quase 2 milhões de anos! Por sua vez, desde 
a Revolução Cognitiva, os sapiens têm sido capazes de mudar seu comportamento rapidamente, 
transmitindo novos comportamentos a gerações futuras sem necessidade de qualquer mudança 
genética ou ambiental.” (HARARI, 2016, p. 42).
55 “A Revolução Cognitiva é, portanto, o ponto em que a história declarou a independência da 
biologia.” [...] “A partir da Revolução Cognitiva, as narrativas históricas substituem as narrativas 
biológicas como nosso principal meio de explicar o desenvolvimento do Homo Sapiens.” 
(HARARI, 2016, p. 46).
56 “Fisiologicamente, não houve qualquer melhoria significativa em nossa capacidade de 
confeccionar ferramentas nos últimos 30 mil anos [...] No entanto, nossa capacidade de cooperar 
com um grande número de estranhos aumentou consideravelmente.” (HARARI, 2016, p. 47).
57 “A antiga lança com ponta de sílex era manufaturada em minutos por uma única pessoa, 
que confiava no conselho e no auxílio de uns poucos amigos íntimos. A produção de uma ogiva 
nuclear moderna requer a cooperação de milhões de estranhos em todo o mundo.” (HARARI, 
2016, p. 47).
58 “Desde a Revolução Cognitiva, não existe um único estilo de vida natural para o sapiens. Há 
apenas escolhas culturais, dentro de um conjunto assombroso de possibilidades.” (HARARI, 
2016, p. 54).
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A dimensão da existência humana, portanto, passa a coexistir em três 
planos, um da objetividade da vida fenomenológica, outro da subjetividade 
individual e um terceiro das relações interpessoais,59 situando-se, nesse terceiro 
plano, tanto a instituição política do Estado quanto a instituição jurídica do 
Direito, ambos, aceitas as premissas, concebidos instrumentalmente para 
fomentar e aperfeiçoar a cooperação entre os integrantes da comunidade. 

A proposta de apresentar esse cenário inicial, propositalmente 
mais antropológico do que jurídico e mais empírico que científico, como 
pano de fundo do objeto do trabalho, é, em primeiro lugar, propiciar um 
ângulo diferente sobre temas conhecidos, e, em segundo, justificar ainda 
mais o acréscimo à interpretação finalística da importância da cooperação 
nas sociedades humanas, pois, em última análise, em todas as concepções 
de estados, mesmo as mínimas da ideologia liberal clássica, suas funções 
atendem ao papel de viabilizar a cooperação, assim como as mais assépticas 
concepções de direito, como a da Teoria Pura, de Hans Kelsen, corroboram 
esse papel instrumental na regulação da conduta intersubjetiva, ainda que, 
em nenhum dos casos, com tal realce específico sobre a cooperação, sem 
prejuízo de permitir seu vislumbre nas entrelinhas.

É possível, dessa forma, cogitar do Estado e do Direito, como proposto 
por Harari, e, em certa metida, por Levi-Montalcini, como frutos da revolução 
cognitiva que nos conferiu a inigualável vantagem competitiva de cooperar 
além da capacidade de qualquer outra espécie na terra e, com ela, passarmos 
a dominar e moldar o mundo. Por esse prisma, todas as criações humanas 
poderiam ser medidas pelo crivo da eficiência na promoção da cooperação 
entre os membros da comunidade, afinal, seria essa mesma sua finalidade. 
Com efeito, é viável enxergar nas concepções de Estado liberal, social 
democrata e socialista a presença marcante da função garantidora da paz 
social pela manutenção do ajuste de poder que institucionaliza sempre com 
o objetivo de assegurar um particular arranjo de colaboração ao qual o mito 
de sua instituição é associado ao imaginário da “história” que o legitimaria, 
assim como perceber, seja no Direito intimamente ligado ao Estado como 
no Direito no espectro mais amplo das relações sociais, o mesmo papel 
estabilizador das expectativas, necessário à segurança jurídica e apropriado 
para a melhor garantia do ambiente de cooperação entre indivíduos, grupos 
e organismos privados e públicos. A própria ideia de interesse tutelado pelo 
Direito não pode ser dissociada de uma valoração dos bens da vida, fruto de 

59 “Um fenômeno objetivo existe independentemente da consciência humana e das crenças 
humanas. [...] (um fenômeno) “Subjetivo é algo que existe dependendo da consciência e das 
crenças de um único indivíduo.” [...] [um fenômeno].” Intersubjetivo é algo que existe na rede 
de comunicação, ligando a consciência subjetiva de muitos indivíduos. [...] Muitas das forças 
mais importantes da história são intersubjetivas: leis, dinheiro, deuses, nações.” (HARARI, 2016, 
p. 125).
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mitos construídos em torno das histórias contadas e aceitas nas comunidades 
nas quais se desenvolveu. 

O Common Law, na síntese semântica explícita na Magna Carta contida 
na expressão direito da terra, contém um significado intimamente correlato 
à preservação dos modos de cooperação tradicionalmente concebidos nas 
sociedades anglo-saxãs. O Civil Law, por seu turno, promete igualmente a 
estabilidade dos pactos sociais consolidados e legitimados pela representação 
parlamentar dos homens livres. Mitos e histórias que se consolidaram e que 
têm existência enquanto continuarem valendo por sua capacidade de atrair 
a adesão da comunidade, tão sólidas quanto sua capacidade de convencer, 
tão perenes quanto sua capacidade de se perpetuarem. Em outras palavras 
e em sintonia com várias ideias referenciais da pós-modernidade, mais um 
elemento da modernidade líquida de Zygmunt Bauman (2001). Identificando, 
com maestria, já naquela época as transformações de sua era em sua terra, 
Euclides da Cunha (1888; 1889) percebeu que: “Mais, talvez, do que filho 
de uma região, o homem da modernidade é filho de seu tempo”, ratificando 
a observação notória de Hegel, para quem “Aconteça o que acontecer, cada 
indivíduo é filho do seu tempo”.

Os líquidos tempos atuais, nos quais se revela profética, mesmo que 
em outro contexto, a frase de Marx “tudo que é sólido se desmancha no 
ar”, são tempos de intensas e rápidas transformações das estruturas 
sociais, dos arranjos de cooperação, dos compromissos intersubjetivos de 
pessoas e grupos, um ingrediente importante, muitas vezes não destacado 
devidamente, na análise da crise e dos desafios do Estado e do Direito, 
entidades e institutos que sofrem com a falta de fé de seus outrora crentes.60 

Dessa maneira, compreender Estado e Direito como criações culturais 
humanas desenvolvidas ao longo da história, enquanto instrumentos 
concebidos com escopo de fomentar e catalisar a cooperação entre os 
membros da(s) comunidade(s) na(s) qual(is) atuam, faz com que esses dois 
estejam em outro plano ou sob diferente ótica que revela outras facetas e 
promove diferentes reflexões.

3 ESTADO CONTEMPORÂNEO E COOPERAÇÃO COMPLEXA

 Outra ideia a lançar um olhar diferente sobre o Estado e o Direito nos 
dias atuais é a de uma nova forma de concepção estrutural do Estado, não 
mais ancorada na clássica tripartição de poderes de Montesquieu, mas em um 
modelo mais contemporâneo e atual, no qual se destaca uma elite burocrática 

60 “É a partir dessa ideia, que está como fundamento da tensão entre política e direito, típica do 
constitucionalismo moderno, que o direito pode ser elevado como lugar central ao redor do qual 
se construiu a identidade política dos Estados Unidos e se enraizou no culto da lei, tornando-se 
como uma verdadeira e própria religião civil” (CASALINI, 2006, p. 265).
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surgida de fatores como a dimensão, a complexidade, a especialização do 
Estado de hoje, com amplos poderes dissociados da legitimação democrática.

Martin Loughlin (2010) aborda essa circunstância em sua obra 
“Fundations of  public law”, revelando como o caminho tomado pelas 
instituições políticas, no sentido da complexidade, ocasionou o surgimento 
do que denominou de um “novo eforato”.61 De fato, ao tratar da evolução do 
direito público, após se referir ao desenvolvimento do direito administrativo,62 
relacionando-o com a separação de poderes,63 contextualizado na crescente 
complexidade do Estado moderno,64 Loughlin, inquire sobre o surgimento 
de uma nova arquitetura do direito público construída à margem da 
legitimação democrática65 com implicações sobre a estruturação do Estado 
e que vem sendo designado como novo eforato.66 Esse novo eforato que não 
recebe poderes do povo, apesar de diferentemente do espartano que era 
eleito, tem alterado, segundo Loughlin, o equilíbrio da distribuição de poder 
de regulação da vida social, especialmente em questões de distribuição de 
riscos e de diretos por equidade e justiça (LOUGHLIN, 2010, p. 450), ou seja, 
passou a dividir com os governantes legitimados pela escolha democrática 
o espaço das decisões que afetam a sociedade, notadamente nesses assuntos.

Dessa forma, um ponto que militaria em favor desse novo eforato seria 
o argumento de que a complexidade técnica e os interesses da sociedade 
recomendariam, para objetivação de razões práticas, o afastamento ou a 

61 O eforato era um colegiado de éforos, líderes da antiga Esparta que compartilhavam do poder 
com os reis de Esparta. Cinco éforos eram eleitos anualmente; eles “juravam em nome da cidade”, 
enquanto os reis juravam por si mesmos; não precisavam se ajoelhar diante dos reis de Esparta e 
deviam fiscalizar em nome da sociedade, gozando de grande prestígio.
62 “The growth of  the administrative powers of  government has been accompanied by the 
mergence of  a new legal categorization, that of  administrative law” (LOUGHLIN, 2010, p. 435).
63 “The concept of  administrative law adopted thus depends on the governing regime´s grasp 
of  the meaning of  the separation of  power.” (LOUGHLIN, 2010, p. 445).
64 “This problem has become particularly acute as a consequence of  the growth in scale and 
complexity of  contemporary government. The defense, security, health, education., social care, 
energy, transport, and income support services on which we rely for the purpose of  sustaining 
social ordering are all provide through administrative arrangements. The government´s reach 
extends further still: the quality standards of  the air we breathe, the water we drink, the food we 
eat, the goods we consume, the professional services we use are all regulated by administrative 
agencies” (LOUGHLIN, 2010, p. 447).
65 “The traditional hierarchical arrangement, in which central departments headed by ministers 
operate ate the apex of  the system, is being replaced by more differentiated arrangements 
comprising elaborate policy and service networks in which a great number of  public bodies 
operate at some remove from electorally authorized sources of  authority” (LOUGHLIN, 2010, 
p. 448).
66 “This point, together with a growing recognition that these bodies now form a new branch 
of  government, presents significant conceptual challenges. The branch that is coming into 
existence forms what might be called a new ephorate” (LOUGHLIN, 2010, p. 448).
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independência do poder político em prol da capacitação técnica.67 A evocação 
da instituição espartana, portanto, advém exatamente da independência – não 
subordinação – desses agentes em relação ao poder político, compreendida 
por seus defensores como positiva na ocupação de posições-chaves na 
definição de relevantes políticas públicas (defende-se, por exemplo, tal 
autonomia como uma vantagem para o Banco Central, agências reguladoras 
ou de fiscalização, bancos de investimento, etc.). 

Martin Loughlin, ao apresentar uma nova visão de separação dos 
poderes, não obstante discorde dela, admite a existência de uma visão 
crítica que atribui aos novos eforatos um déficit democrático que ameaçaria 
a solução clássica da divisão dos poderes,68 ainda que, em sua opinião, a 
reforce.69 Nesse sentido, sustenta que a autoridade desses novos eforatos não 
derivaria (ou não deveria derivar) da autoridade dos poderes constituídos, 
o que classifica, valendo-se das lições de Frank Vibert (2007, p. 15) como 
implausível na prática e equivocado na teoria, mas de seu próprio modus 
operandi e de sua impotência (LOUGHLIN, 2010, p. 454). Nesse ponto, 
Loughlin faz interessante analogia da legitimação desse novo eforato com a 
legitimação do Poder Judiciário, afirmando que ambos, destituídos de poder, 
retiram suas respectivas autoridades da integridade de seus procedimentos, 
valendo-se das antigas, mas atuais lições de Alexander Hamilton, um dos 
pais do federalismo norte-americano,70 reforçando que quem não detém 
poder próprio por acesso ao cofre, à força institucionalizada ou ao poder 
regulamentar normatizador, busca sua legitimação no reconhecimento da 
correção de sua atuação. 

67 “Further, being independent and expert institutions, these agencies might elicit greater trust 
in acting as the conduit for disseminating robust knowledge. In this role, they can assist with 
questions of  legislative design as well as helping executives ensure that adopted regulatory 
standards are based on the best available evidence” (LOUGHLIN, 2010, p. 451).
68 “The ephorate, so the argument goes, marks the entrenchment of  the power of  unelected elites 
to influence government while insulating itself  from the process of  democratic accountability.” 
(LOUGHLIN, 2010, p. 453).
69 “far from undermining it, the ephorate actually strengthens democracy, and it does so by 
establishing an institutional framework through which the distinction between professional 
judgments founded on specialized knowledge and political judgments based on values and 
principles can be more clearly demarcated. Understood in this light, the ephorate – far from 
corroding the separation of  powers – operate to clarify the boundaries between the core tasks of  
the primary institutions of  government.” (LOUGHLIN, 2010, p. 453).
70 “The executive not only dispenses the honours, but holds the sword of  the community. The 
legislature not only commands the purse, bus prescribes the rules by which the duties and rigths 
of  every citizen are to be regulated. The judiciary, on the contrary, has no influence over either 
the sword or the purse; no direction either of  the strength or of  the wealth of  the society; and 
can take no active resolutions whatever. It may truly be said to have neither force nor will, but 
merely judgment; and must ultimately depend upon the aid of  the executive arm even efficacy of  
its judgments” (HAMILTON, 1788).
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A emersão do novo eforato, porém, para Loughlin e Edward L. Rubin 
(2005, p. 48) exige uma reconstrução da imagem do Estado concebida 
como o da tripartição de poderes para algo que teria semelhança com uma 
rede de informática. Argumenta-se, inclusive, ser necessário descartar os 
conceitos de constitucionalismo moderno que obstaculizam a compreensão 
da realidade, propondo-se que a análise, a partir dessa imagem de rede 
de informática, habilitaria melhor o enfrentamento dos desafios atuais da 
governança, impossível com as limitações impostas pela insistência no 
esquema da tripartição dos poderes, insuficiente para conter o exponencial 
crescimento das funções e da estrutura do Estado, além de minorar sua crise 
de legitimidade e de ineficiência.71 Propõe-se que seja uma melhor visão dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário aquela relacionada a uma missão 
comum, a de controlar o aparato administrativo, para a qual a imagem de 
uma rede de computadores72 facilitaria análises minuciosas, assim como 
aceitar a própria existência do governo, compreender sua complexa operação 
e conceber ideias práticas para sua melhoria (LOUGHLIN, 2010, p. 455). A 
consciência do desafio de superar uma visão sacerdotal do governo para uma 
instrumental exigiria repensar a essência do direito público, em uma troca 
que precisaria alterar o foco do passado para o futuro, sob a perspectiva de 
ultrapassar premissas de uma estruturação política surgida de inspiração 
divina ou de um arranjo pré-político para a compreender como um processo 
de construir contínuo em prol da evolução das estruturas concebidas pela 
humanidade. 

Nesse ponto, é instigante transversalizar para trazer a contribuição do 
mais novo livro de Yuval Noah Harari (Homo Deus: uma breve história do 
amanhã), em que desenvolve a ideia não exatamente original (Hobbes, em 1651, 
já havia designado o Estado como “o autômato”) de que o Estado moderno, 
já com seus 400 anos, não passaria de uma máquina de processamento de 
dados, extraindo seu poder de sua “qualidade robótica” e de sua ausência 
de sentimentos, só que, agora, com uma “capacidade de processamento” tão 
maior que, não apenas se tornou humanamente impossível superá-la, como 
até acompanhá-la, limitação que se aplica também aos próprios Estados, 
como coletivos humanos, razão de ser cada vez mais difícil de crer, como fez 
Hobbes, que por trás de cada Estado existem seres humanos reais, de carne 
e osso. O que é ainda mais interessante é escutar a proposição de que os 
princípios fundadores da modernidade (autonomia da vontade, liberalismo 
e democracia) estariam sendo paulatina e irreversivelmente substituídos 

71 O governo “will become inefficient or oppressive, that its massive, stable structure will become 
too self-contained to devote its efforts to the people´s needs, and that it will either ignore the 
people or oppress them” (RUBIN, 2005, p. 73).
72 Não deixa de ser interessante notar que a própria ideia de rede de computadores é tributária, 
em sua origem, da rede neural.
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por uma nova religião, o “dataísmo”, que, cultuando como único valor a 
informação, transformaria os indivíduos em bancos de dados e propiciaria 
um outro risco de aniquilamento, não mais esmagados pelo Estado como 
ameaçavam as realidades práticas das ideologias políticas do século XX, mas 
pulverizados em bits, como adverte o próprio Harari: “No século XXI, há 
mais probabilidade de que o indivíduo se desintegre suavemente por dentro 
do que brutalmente esmagado de fora”. 

Se ainda não existe esse governo autômato, é inegável que, por maior que 
tenha sido o crescimento do Estado, parece não ter sido capaz de lidar com 
a complexidade da tarefa que lhe é atribuída na atualidade, não apenas pelo 
crescimento exponencial de suas atribuições e pelo aumento das expectativas 
da sociedade de consumo de bens e serviços do século XXI. De fato, apesar 
de, pelo menos para a grande maioria dos habitantes do planeta, os flagelos 
da fome, da guerra e das pestes (outrora os grandes inimigos dos seres 
humanos) terem sido erradicados, ocorre que, na abundância, na paz e na 
saúde, as pessoas não apenas vivem mais, mas querem muito mais individual 
e coletivamente. E os interesses que pretendem prevalecer buscam se tornar 
juridicamente tutelados (direitos), e o campo jurídico, nos moldes do Estado 
democrático de Direito, é um campo no qual o Estado ainda tem grande ação 
e atuação, seja na edição de normas (Legislativo), seja no que mais interessa 
à população, na concretização de suas prescrições (Executivo e Judiciário).

4 A APLICAÇÃO DO DIREITO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO: PODER JUDICIÁRIO E PODER EXECUTIVO

A adaptação da doutrina de Montesquieu ao Estado democrático de 
Direito já era fruto da evolução do constitucionalismo contemporâneo e 
contrariava o pensamento original do ideólogo francês. Para Montesquieu, 
por exemplo, o Poder Judiciário deveria ser exercido pelo povo73-74 e ser 
invisível e “nulo” (MONTESQUIEU, 1996, p. 172), destinado apenas a ser 
a boca a pronunciar as palavras da lei.75 Essa norma elaborada pelo poder 
legislativo, plena e acabada, dotada de todos os elementos necessários a gerar 

73 “O poder de julgar não deve ser dado a um senado permanente, mas deve ser exercido por 
pessoas tiradas do seio do povo em certos momentos do ano, da maneira prescrita pela lei, para 
formar um tribunal que só dure o tempo que a necessidade requer” (MONTESQUIEU, 1996, p. 
169).
74 “É até mesmo necessário que os juízes sejam da mesma condição do acusado, ou seus pares, 
para que não possa pensar que caiu nas mãos de pessoas inclinadas a lhe fazer violência.” 
(MONTESQUIEU, 1996, p. 170).
75 “Mas os juízes da nação são apenas, como já dissemos, a boca que pronuncia as palavras da lei; 
são seres inanimados que não podem moderar nem sua força, nem seu rigor” (MONTESQUIEU, 
1996, p. 175).
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os efeitos pretendidos, teria nos julgadores apenas os tradutores técnicos 
do seu enunciado.76 Por isso, a ausência de necessidade de legitimação 
democrática para sua atuação. 

A relação de independência e de contrapeso entre o Legislativo e o 
Executivo também encontra em Montesquieu uma concepção histórica que 
foi sendo modificada ao longo dos últimos séculos,77 inclusive particularmente 
quanto à relação entre o Executivo e os julgamentos,78 a ponto de distinguir 
a monarquia do despotismo em função de o príncipe acumular, no segundo, 
a dicção do Direito (MONTESQUIEU, 1996, p. 168). 

A própria criação da democracia americana, que bebeu na fonte da 
separação de poderes de Montesquieu, concebeu inicialmente um Executivo 
“nothing more than an institution for carryng the will of  the Legislature into 
effect” (LOUGHLIN, 2010, p. 388), uma premissa menor em um silogismo 
prático, mas do que um poder original (LOUGHLIN, 2010, p. 388), (na qual 
a soberania da lei seria a premissa maior), a ponto de Alexander Hamilton 
(um dos maiores artífices do federalismo americano) reconhecer, nos famosos 
“Federalist Papers”, como maior dificuldade a concepção do executivo dentro 
do governo.79

A evolução das instituições sociais e políticas, todavia, transformou 
todas as funções do Estado, afastando-as das concepções originais de 
Montesquieu, sendo pautada, essencialmente, na lei como alicerce estrutural 
de todo o sistema político. Assim, a lei deixou de ser um ente racional 
pretensamente equidistante com inspiração ética e filosófica, para se amoldar 
a uma racionalidade “político-tecnológica”, tornando-se ela própria também 
parte de um “processo de governo”.80 

76 “Mas, se os tribunais não devem ser fixos, os julgamentos devem sê-lo a tal ponto que nunca 
sejam mais do que um texto preciso da lei. Se fossem uma opinião particular do juiz, viveríamos 
em sociedade sem saber precisamente os compromissos que ali assumimos” (MONTESQUIEU, 
1996, p. 170).
77 “O poder executivo, como já dissemos, deve participar da legislação com sua faculdade de 
impedir, sem o que ele seria logo despojado de suas prerrogativas. Mas se o poder legislativo 
participar da execução, o executivo estará igualmente perdido” (MONTESQUIEU, 1996, p. 175).
78 “Num povo livre […] a obra prima da legislação é saber bem situar o poder de julgar. Mas 
ela não podia estar pior do que em mãos daquele que já possuía o poder executivo. A partir daí, 
o monarca se tornava terrível. Mas, ao mesmo tempo, como não tinha a legislação, não podia 
defender-se da legislação; ele tinha poder demais e não tinha poder suficiente. [...] “Não se tinha 
ainda descoberto que a verdadeira função do príncipe era estabelecer tribunais e não ele mesmo 
julgar. A política contrária tornou o poder de um só insuportável” (MONTESQUIEU, 1996, p. 
181).
79 “[…] hardly any part of  the system which could have been attended with greater difficulty” 
than the executive department of  the government.t” (HAMILTON, 1788).
80 A ingenuidade iluminista de tentar reduzir o político ao jurídico foi suplantada pela 
instrumentalização política do jurídico.
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Em função disso, os Poderes Executivo e Judiciário tiveram 
paulatinamente modificadas suas atuações iniciais, a administração pública, 
de mera executora da vontade da lei; a do Judiciário, de árbitro desinteressado 
para solucionar conflitos entre terceiros. O Executivo tornou-se o gestor dos 
crescentes direitos e interesses públicos (à luz do princípio da prevalência do 
interesse público sobre o privado) e o Judiciário um intrincado conjunto de 
órgãos de administração da justiça. O Executivo, com seu aparato legislativo 
(o governo das leis), agigantou-se em esferas, órgãos, competências e curso, 
e o Judiciário, diante da mudança no conceito de lei, instrumento de garantia 
da legalidade, ou seja, de eficácia da política,81 o guardião do pacto social 
atualizado, porque “assegura, por suas decisões, a soberania da justiça, isto 
é, a realização dos direitos individuais nas relações sociais” (FERREIRA, 1995, p. 472), 
ou promove a harmonia social82 por meio de uma atuação que se pretende 
independente,83 o que, de forma alguma, imunizaria o jurídico da crise de 
legitimidade que assola a maioria das instituições humanas, como prega 
Antônio de Pádua Ribeiro.84 O contraste entre a dimensão do Estado e a 
sua complexa estrutura (nos moldes propostos por Loughlin), especialmente 
do Executivo e do Judiciário, e sua (in)eficiência social em países como o 
Brasil, minam o compromisso de cooperação que os sustenta, retirando a 
credibilidade da “história” contada para os justificar.

O crescimento do mundo jurídico, do papel do direito nas sociedades, 
alcançou tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo, uma vez que 
dar efetividade aos comandos oriundos da lei se tornou um desafio mais 
complexo, uma retrospectiva histórica para compreender o significado da 
trajetória tomada pelas alterações políticas contribui à compreensão. 

A concentração dos poderes nos Estados despóticos, ao associar o 
poder à vontade de um (por mais que existissem os necessários arranjos 

81 Na verdade, o crescimento avassalador do Estado moderno está intimamente ligado ao 
monopólio da produção e aplicação do Direito, portanto, à criação do direito, seja em nível 
legislativo, seja no nível jurisdicional (SILVA, 1998, p. 23.)
82 “O Poder Judiciário concorre para a harmonia e o equilíbrio da sociedade. O seu objetivo é 
traduzir a realidade efetiva do Direito, aplicando a justiça nas relações humanas” (FERREIRA, 
1995, p. 472).
83 “Dificilmente, poderia se supor um Estado de Direito sem a existência de um Poder Judiciário 
autônomo e independente. É uma fórmula consagrada pela doutrina contemporânea. A prática 
das constituições não a repeliu: ao contrário, a consolidou” (FERREIRA, 1995, p. 472).
84 “11. A Lei e a Justiça “compõem as duas faces desse universo sobre o qual gravitam todos 
os fenômenos jurídicos”. Há uma crise da lei e uma crise da justiça. Essas crises decorrem da 
“distorção entre a lei e os anseios sociais” e da “ineficiência da realização da justiça”. Por isso 
que, com inteira pertinência, destacou o Des. Luiz Fux que “resplandece no céu do terceiro 
milênio, encartada numa das ‘Eras do Direito’, idealizadas pelo notável Norberto Bobbio, a ‘Era 
da Legitimidade’, resultante das novas expectativas quanto à ‘lei e à justiça’, emergentes das 
respostas à crise jurídica que agoniza no mundo que ora contemplamos” (RIBEIRO, 1999, p. 19).
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de poder), simplificava sobremaneira o processo de manifestação do próprio 
poder. O déspota não apenas ditava as leis e julgava os conflitos em seu reino, 
como o administrava executando as próprias ordens. Na gestão das “coisas 
de governo”, nesse cenário, as falas do poder enquanto “poder executivo” 
eram, como natural, imperativas, diretas e próprias (em primeira pessoa): 
“cobrem” os tributos que institui, “paguem” para meu tesouro, “prendam” à 
minha ordem[...] O governo das leis, é evidente, subordina o exercício do 
poder, especialmente o de gerir a coisa pública à “vontade” da lei; não por 
outro motivo, construiu-se o conceito da legalidade estrita e, atualmente, 
como registra a evolução da doutrina dos administrativistas pátrios 
contemporâneos, a subserviência das decisões nos atos discricionários aos 
ditames dos princípios norteadores da atuação da administração pública em 
busca da melhor solução possível para realização do interesse público.85 

Portanto, ocorre que, no Estado democrático de Direito, a vontade 
está na lei ou dela precisa ser extraída, circunstância na qual todos os 
atos de império, como tributar, ampliar ou restringir direitos, intervir 
nos interesses individuais e coletivos, entabular negócios com recursos do 
tesouro, demandam a construção dos significados dos comandos normativos. 
Se o monarca absoluto ampliava sua participação na produção do reino 
por uma ordem, o sistema tributário nacional erguido a partir do texto 
constitucional não apenas constrói barreiras ao exercício do poder de 
tributar, como transforma a exação no resultado de um cipoal de normas 
de alta complexidade técnica, cuja incidência e não incidência constitui 
tarefa inesgotável para os especialistas. Essa “especialização técnica” é um 
dos elementos propiciadores do surgimento do “novo eforato” descrito por 
Loughlin e do incremento de sua importância nas enormes estruturas de 
poder do Estado contemporâneo.

Assim, é como no caso do Poder Judiciário, dando especial relevo às 
suas atribuições e tornando-o poderoso, como adverte Pinto Ferreira,86 
inclusive na qualidade de guardião da Constituição e construtor de seus 
significados a ser realizado por meio de sofisticadas técnicas87 que propiciam 

85 “[...] é da essência da discricionariedade que a autoridade administrativa formule a melhor 
solução possível, adote a disciplina jurídica mais satisfatória e conveniente ao poder público.” 
(JUSTEN FILHO, 2006, p. 168).
86 “Nos derradeiros anos, aumentou a influência do Poder Judiciário. Se, a princípio, era um órgão 
de pouca influência, e praticamente subordinado aos demais órgãos, hoje não somente é um órgão 
distinto, mas poderoso” (FERREIRA, 1995, p. 473.)
87 “Como objeto da interpretação, a Constituição tem uma objetividade diante do intérprete que 
não tolera a captação de outros significados para além daqueles que ela transmite por meio de um 
diálogo hermenêutico. Ao mesmo tempo, o intérprete não assume uma posição de inércia, não 
se contenta com a mera reprodução fiel do sentido por ele captado, mas também toma parte na 
produção deste” (DINIZ, 1998, p. 227).
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o estabelecimento de uma poderosa tecnocracia, já que terá a atribuição de 
delimitar os contornos do Direito.88 A isso se deve acrescentar que, como 
já constatado pelo giro hermenêutico, a interpretação, por seu componente 
histórico e circunstancial, é um ato sujeito à intervenção do intérprete.89 Logo, 
cada mudança ocorrida no mundo, tornando-o mais complexo e dinâmico, 
trazia consigo uma defasagem na legislação, aumentando a distância entre a 
capacidade de os órgãos legislativos normatizarem todas as possíveis novas 
condutas, ao tempo que ampliava a esfera de interesses dos administrados e 
jurisdicionados e, consequentemente, o potencial de conflito e diversidade de 
caminhos a impor escolhas ao Estado. 

Em relação ao Poder Judiciário, a evolução para se transformar em 
autônomo, independente e criador do direito individual evoluiu juntamente 
à sociedade, e o próprio conceito de Estado, inclusive para atender, ao mesmo 
tempo, a uma maior complexidade social que revelou inviável a criação 
de um ordenamento jurídico pleno, capaz de elucidar todas as possíveis 
controvérsias e a transformação radical experimentada na evolução histórica 
do conceito de lei que abandonou sua acepção original de norma geral e 
abstrata, destinada a orientar e regular a conduta humana com neutralidade, 
para se tornar um “fato político”, um instrumento de governo utilizado pelo 
poder político para realização de seu próprio projeto (SILVA, 1998, p. 26). 
Para contornar essa situação, as atribuições do Poder Judiciário na solução dos 
litígios e na restauração da “paz do direito” tiveram que ser gradativamente 
ampliadas para viabilizar sua utilização instrumental. Não foi diferente 
para o Poder Executivo, pois o mesmo contraste entre a área alcançada pela 
legislação vigente e os direitos e interesses coletivos que deveria administrar 
e tutelar permitiu um crescimento da missão da administração pública que, 
mesmo nos países de ideologia mais liberal, ao invés de um Estado mínimo, 
constata-se um gigantesco aparato público de gestão e controle da sociedade 
e dos próprios atos, como comprova o sofisticado direito regulatório das 
agências norte-americanas. 

Nesse contexto, especialmente sob a ótica do Estado democrático 
de Direito90, conhecer a “vontade da lei” pressupõe interpretá-la e, por 
consequência, enfrentar todos os obstáculos atuais à produção de seus 

88 “A tarefa da interpretação é a de concretização da lei em cada caso, o que é também tarefa da 
aplicação.” (DINIZ, 1998, p. 225).
89 “O jurista deve levar em conta o aspecto histórico ao interpretar a lei, para determinar o seu 
conteúdo normativo (sein normative Gehalt) e aplicá-la ao caso a que se dedica” (DINIZ, 1998, p. 
225).
90 “[...] a afirmação de um Estado Democrático de Direito e a própria existência do direito 
administrativo conduzem à adoção de um instituto jurídico que venha a formalizar e adequar 
a autonomia das escolhas do administrador público pela supremacia do princípio da legalidade. 
Esse instituto é a discricionariedade administrativa.” (JUSTEN FILHO, 2006, p. 160).
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significados, fomentando o surgimento de “novos eforatos” e aumentando 
sua importância na estrutura do poder, sem reduzir as dúvidas que surgem, 
especialmente na aplicação do Direito (principal instrumento do poder 
político), catalisando a necessidade crescente de definição/criação do direito 
pelos tribunais mesmo nas sociedades estruturadas no Civil Law.

A título de ilustração, a doutrina acerca dos atos administrativos 
discricionários é esclarecedora. Na opinião de Maria Sylvia Zanella di Pietro, 
a discricionariedade decorre de: a) previsão legislativa; b) omissão legislativa 
decorrente da impossibilidade de regular todas as situações nas quais o 
Estado atuará durante a vigência da norma; c) previsão da competência sem 
menção da conduta específica a ser adotada (SILVA, 1998, p. 26). Por seu 
turno, Weida Zancaner (2001, p. 49) associa o poder discricionário a uma 
atribuição pela legalidade, não como faculdade conferida além ou à margem 
da lei ou do Direito, que se sustentaria em três fundamentos complementares: 
a) intenção de conferir determinada margem de liberdade de escolha à 
administração pública; b) impossibilidade de prever todas situações; c) 
inviabilidade de suprimir a discricionariedade, face à separação dos poderes. 
Marçal Justen Filho e Celso Antônio Bandeira de Mello ratificam que a 
discricionariedade não deriva da ausência de lei (JUSTEN FILHO, 2006, 
p. 169), ao revés, que a liberdade administrativa correlata será vinculada 
à hipótese da norma jurídica a ser implementada, ao mandamento dela ou 
à sua finalidade (MELLO, 2007, p. 932). Na hipótese da norma jurídica, 
a liberdade decorre da imprecisão da norma na descrição dos motivos. A 
discricionariedade resultaria, assim, de mandamento legal; quando a norma 
faculta um comportamento ao invés de impô-lo, permite mais de uma 
alternativa, ou, ainda, quando a finalidade tivesse relação com conceitos 
práticos e plurissignificativos, como moralidade pública e segurança pública 
(MELLO, 2007, p. 932). 

Não é difícil perceber o paralelismo entre as razões que explicam a 
existência e a necessidade dos atos discricionários da administração pública e 
os motivos da criação judicial do Direito, quando, ao final, trata-se de definir 
conteúdo e alcance do conjunto de normas que formam o ordenamento, 
que deve regular a conduta em sociedade, seja dos cidadãos, seja do Estado, 
situação que, gradativamente torna tanto a vida em sociedade quanto o 
ato de governar uma missão para técnicos especializados trabalhando em 
intrincadas redes de conexão, referendando tanto a ideia de cooperação 
complexa sugerida por Yuval Noah Harari, no capítulo 1, quanto a concepção 
de estruturação do Estado atual em redes de diversas interconexões proposta 
por Loughlin, no capítulo 2.

Pela ótica exposta e com o exemplo dado (do poder discricionário), fica 
evidente que os Poderes Executivo e Judiciário, não obstante o princípio da 
legalidade estrita, precisam criar o próprio direito para dar cabo de suas 
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funções. A ideia da criação judicial do Direito – objeto da dissertação de 
mestrado de José Guilherme de Souza – não é nova, estando presente no 
pensamento das escolas da jurisprudência teleológica (jurisprudência de 
interesses - Rudolf  Von Ihering, escola da livre pesquisa científica – François 
Gény) e do direito livre (freie Rechstschule – Ehrliche), baseada na ideia 
nuclear de Stammler de que “todo direito deve ser uma tentativa de direito 
justo”. 

Na mesma linha, Kantorowicz, inclusive, propõe, negando a concepção 
estatal do direito, a existência de normas jurídicas oriundas do grupo social, 
expressão da livre vontade dos homens que deveriam servir de inspiração 
à decisão do juiz. Alinharam-se ainda nas fileiras da produção do Direito 
pela atividade jurisdicional, inobstante com concepções próprias, Oliver 
Wendell Holmes, Roscoe Pound, Benjamim Cardoso, Jonh Chipman Gray, 
Karl Llewellyn, Jerome Frank, Alf  Ross, Olivecrona, Lundstedt, Axel 
Hägerstrom. Exemplo recorrente da admissão dessa nova postura seria o de 
Piero Calamandrei em sua obra clássica ao referir-se ao juiz que, convencido 
por sua consciência da decisão mais justa, busca depois os fundamentos para 
sustentar lógica e juridicamente sua decisão (CALAMANDREI, 1975, p. 
145-146). Mesmo o positivismo, ao menos na obra clássica de Kelsen, já 
admitia a função normativa da decisão judicial,91 não apenas como parte do 
processo originado pelo legislador, mas também em caráter originário, seja 
para preencher lacunas,92 seja para corrigir iniquidades da norma.93 

Já a criação do Direito no âmbito da administração pública enfrenta 
ainda maior oposição, e mais feroz, notadamente em face da compreensão 
enraizada da legalidade estrita sob a qual o Leviatã de Hobbes havia e há de 
ser subjugado. A questão, porém, não é da conveniência ou inconveniência de 
o Estado criar suas próprias regras, mas, como visto, da inevitabilidade dessa 
realidade. A administração pública não escolhe sua regra de conduta apenas 
no exercício de poder discricionário (ainda que norteado por princípios como 
pretende parte da doutrina), mas, além de quando utiliza seu poder normativo, 
também encontra lacunas nas regras afetas a áreas de sua competência 
(ex.: não há previsão na regulação de saúde para novos tratamentos ou 

91 “Somente a falta de compreensão da função normativa da decisão judicial, o preconceito 
de que o Direito apenas consta de normas gerais e a ignorância da norma jurídica individual 
obscureceram o fato de que a decisão judicial é só a continuação do processo de criação jurídica, 
conduzindo ao erro de ver nela apenas a função declarativa” (KELSEN, 1998, p. 265).
92 “Por isso, o tribunal que tem que decidir o caso precisa colmatar essa lacuna pela criação de 
uma correspondente norma jurídica” (KELSEN, 1998, p. 273).
93 “Porém, a aplicação da ordem jurídica vigente pode ser considerada como não equitativa ou 
desacertada, não apenas quando essa não contenha uma norma geral que imponha ao demandado 
ou acusado uma determinada obrigação, mas também quando ela contenha uma tal norma” 
(KELSEN, 1998, p. 274).
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medicamentos, experimentais ou não). Assim, depara-se com evidente 
defasagem legislativa em campo de sua atuação (ex: a fiscalização agrária 
não dispõe de uma norma tratando de espécie transgênica recentemente 
criada; a de trânsito não prevê veículo com condução autônoma), constrói 
significados para as normas postas, atualizando seu sentido (ex: do verbo 
“publicar” para abarcar a divulgação na internet em redes sociais do crime 
previsto no art. 241 do ECA – antes mesmo de sua alteração pela Lei n.º 
10.764/2003) ou interpretando-as quando se valem de vagueza (como, via de 
regra, nas normas e princípios, como no caso do princípio da eficiência – CF 
art. 37), lida com normas em branco ou conceitos jurídicos indeterminados, 
propositalmente criados para alargar a margem de escolha (como na 
distinção entre o tráfico e uso próprio de drogas de acordo “à natureza e 
à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se 
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta 
e aos antecedentes do agente” (art. 28, Lei n.º 11.343/06) e, ao final, quando 
define as políticas públicas.

Em face dessa realidade fática, passou a ser preciso construir conceitos 
de atividade administrativa e prestação jurisdicional capazes de atender 
aos desafios da modernidade, ou seja, simultaneamente, para a jurisdição 
contribuir para a segurança jurídica94 pela distribuição da justiça e agir 
legitimamente nos moldes requeridos pelo Estado democrático de Direito,95 
e, para a gestão pública, ao mesmo tempo, tutelar os mais variados direitos 
e interesses públicos e manter-se nos limites da legalidade estrita que marca 
sua atuação no Estado democrático de Direito. Para isso, necessariamente, é 
condição, como alerta Martin Loughlin, transpor as fronteiras estabelecidas 
pela visão primária de Montesquieu e transbordar a moldura do positivismo. 
Se a aplicação do Direito ao caso concreto, seja pelo Poder Judiciário, seja 
pelo Poder Executivo, é uma atividade capaz de – e cada dia mais destinada 
a – “produzir” direito, torna-se necessário traçar os parâmetros dessa 

94 “Fossem eles a opinião particular dos juízes, e viver-se-ia na sociedade sem saber precisamente 
quais os compromissos assumidos.” (MONTESQUIEU, 1987, p. 168).
95 “Na verdade, o importante é não tanto proibir o juiz de sentir, de valorar, de preferir, mas obter 
critérios hermenêuticos com fundamento nos quais as suas próprias escolhas não se distanciem 
das escolhas que o povo, soberanamente, no Estado democrático contemporâneo, positivou na 
Constituição, princípio e fim último de toda atividade do intérprete.” (DINIZ, 1998, p. 272).
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construção96 contínua e eternamente inacabada97 a ser balizada pelas três 
formas de legitimação que o desenvolvimento das sociedades concebeu para 
a criação do Direito na edição de normas individuais, atos da administração 
ou decisões judiciais: o procedimento, a fundamentação e o diálogo (esse 
como uma proposta de aplicação da ação comunicativa de Habermas sob 
a ótica da criação de consenso cooperativo a partir do debate dialógico de 
“histórias” sugestionado pela visão de Yuval Noah Harari).

Antes, porém, de adentrar especificamente a criação pelo processo, é 
preciso registrar a continuidade dessa tarefa histórica e a superação da ideia 
simplista da subsunção da norma hipotética ao caso concreto.

Já foi vista a correlação do Direito com o processo histórico de construção 
de significados coletivos para as regras de convivência que estimulam a 
cooperação, tornando-se, a partir disso, claro que a aceleração do processo 
histórico opera diretamente sobre o público e o jurídico, impondo maior 
velocidade às adaptações do Estado e do Direito para tentar manter seus 
compromissos sociais, incluindo as próprias eficiências e razões de existir.

Com isso, foi superada a ideia simplista pela qual se admitia que o 
processo de atuação do Executivo ou de julgamento do Judiciário somente 
buscava a aplicação direta do Direito por meio da persecução dos fatos sobre 
os quais deveria ser projetado o modelo da norma hipotética.

A realidade revela que tanto o processo de atuação da administração 
pública quanto o processo judicial para as decisões do Poder Judiciário, no 
mundo contemporâneo, se transformaram em um mecanismo de construção 
do direito efetivo que, destinado originalmente a realizar ou a confirmar o 
ordenamento substantivo, é, muitas vezes, tanto quem lhe decreta a morte, 
quanto quem o ressuscita (atualizando, aperfeiçoando, etc.). E isso tanto 
ocorre na atuação do Poder Judiciário quanto do Poder Executivo, ambos às 
voltas com a “construção de significado concreto” para o direito legislado.

A criação do Direito para o caso concreto já representa uma corrente 
do pensamento jurídico que tem se inclinado cada vez mais para valorizar 

96 “No avanço da técnica, mera extensão do homem, deve a ciência estar submetida à moral? O 
mito do desconhecido deve ser normatizado pela jurisdição? As novas descobertas trazem novos 
conflitos, além de incertezas para o futuro, e a jurisdição é sempre a expectativa de segurança do 
homem e de sua sobrevivência no futuro. A jurisdição existe para garantir o futuro do homem, 
porque consciência e liberdade crescem conjuntamente.” (RULLI JÚNIOR; SANTOS, 2001, p. 
19).
97 Em outras palavras, a idealidade do Direito só pode ser decifrada através do necessário mais 
difícil procedimento sintético que se realiza na esfera jurídica. Ela começa a se desenhar à luz de 
uma concepção transcendental na qual o Direito traz em si, simultaneamente, a mais elevada 
esperança que o homem atribui à sua humanidade e a consciência de uma finalidade última que 
jamais se verificará na realidade do mundo: o “fim último” do Direito é “evidente irrealizável”. É por 
isso que o Direito se impõe aos homens não apenas como uma tarefa por realizar, mas como uma 
“tarefa infinita.” (GOYARD-FABRE, 2002, p. 14).
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a norma individual contida nas decisões judiciais e administrativas, 
transformando gradativamente o processo de dizer (declarar) o direito em 
construir o direito no caso concreto. 

O novo papel do Poder Judiciário e do Poder Executivo, que, igualmente, 
serve-se do processo para formar e manifestar a sua vontade necessária para 
a prática de seus atos, notadamente quando o Direito passa a se tornar parte 
fundante da estrutura política e, até além dela, da organização das relações 
intersubjetivas na sociedade civil nacional e internacional, extrapolando a 
concepção normal de âmbito da jurisdição ou ação da administração pública, 
passa a exigir uma distinta compreensão de “processo”, capaz de se relacionar 
com essa, cada vez mais ampla tarefa de dizer o Direito, até mesmo quando 
se ocupa de análises aparentemente mais objetivas, como a verificação da 
verdade ocorrida no plano fenomenológico da vida.98 

4.1 LEGITIMAÇÃO PELO PROCEDIMENTO 

É evidente, em primeiro lugar, que o Estado desenvolveu um método 
de atuação – procedimento – cujas regras após sua consolidação passaram a 
representar para o cidadão uma garantia. 

O princípio do devido processo legal prescreve que o poder público (não 
apenas o Poder Judiciário) deve respeitar a lei enquanto atua, e que a norma 
individual somente terá validade para o caso concreto se derivar de um 
procedimento regular desenvolvido de acordo com regras preestabelecidas, 
aplicando uma legislação material existente e compatível com o ordenamento 
constitucional. Não é demais recordar que as origens históricas do princípio 
do devido processo legal se referem ao direito da terra da Magna Carta, ou 
seja, às normas aplicáveis como as vigentes no território do cidadão (então 
súdito), razão pela qual a questão de validade da norma material é também 
uma questão de due process of  law, como nos ensina Hugo Lafayette Black.99

98 Assim, se a captação da verdade dos fatos é favorecida pelo desenvolvimento tecnológico da 
sociedade, ao menos no plano das ocorrências que interessam ao Direito, a construção da verdade 
da incidência e a efetividade da resposta se tornam diariamente desafios mais complexos. A busca 
da verdade é, nesse contexto, apontada como “um dos princípios essenciais do processo – senão a 
função principal do processo” (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2015b, 244).
99 É universalmente reconhecido que, no conceito de “lei da terra” da Magna Carta, está a origem 
da expressão constitucional “processo legal”. Como indicou o Professor Dick Howard, da Escola 
de Direito da Universidade de Virgínia, no seu comentário sobre a Magna Carta, já em 1354, as 
palavras “processo legal” foram usadas em um estatuto inglês de interpretação da Magna Carta, e, 
no fim do século XIV, as expressões “processo legal” e “lei da terra” eram permutáveis. Quando os 
colonizadores ingleses se fixaram em nosso país, trouxeram consigo a expressão “processo legal” 
e, mais tarde, usaram-na muito naturalmente na quinta emenda do “Bill of  Rights”. Enraizada na 
história da Magna Carta, essa locução era, para eles, a garantia de que o governo não lhes tiraria a 
vida, a liberdade ou a propriedade, sem um julgamento feito de acordo com a lei da terra, existente 
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A legitimação pelo procedimento decorre também da relação cada dia 
mais estreita entre os princípios processuais e as normas constitucionais 
fundamentais.100 Por essa razão, especialmente considerando-se a necessidade 
de o poder público exercer sua competência de forma que o credencie não 
apenas perante os interessados no processo (na solução específica), mas 
perante a sociedade também, é importante que seus pronunciamentos se 
revistam da necessária e suficiente fundamentação, buscada, notadamente, 
na Constituição101 para se legitimar como verdadeira,102 tornando-se 

ao tempo em que uma suposta ofensa fosse cometida. A Cláusula de “Processo Legal” da quinta 
emenda dá, assim, a todos os americanos, quem quer que sejam e onde quer que se encontrem, 
o direito de serem julgados por tribunais independentes e imparciais, de acordo com processos 
reconhecidos e não discriminatórios e com leis válidas preexistentes. (BLACK, 1970, p. 53).
100 Em sendo assim, os princípios vetores do direito processual possuem sede constitucional, de 
forma que processo e Constituição estão intimamente relacionados. Conforme esclarece o Prof. 
Cândido Dinamarco: “a Constituição age sobre o processo, garantindo-lhe princípios básicos, 
para que o processo possa, depois, atuar convenientemente aos preceitos e garantias que ela 
própria contém e que projeta sobre todo o ordenamento jurídico”. Da análise do art. 5º da CF, 
vislumbram-se diversas garantias de ordem processual, tais como: a garantia do devido processo 
legal (inc. LIV), o princípio do juiz natural e a consequente proibição de juízo ou tribunal de 
exceção (inc. LIII e XXXVII), o princípio do contraditório e ampla defesa com todos os recursos 
e meios a ela inerentes (inc. LV), o princípio da inocência (inc. LVII), a publicidade dos atos 
processuais (inc. LX), a garantia da inafastabilidade da jurisdição (inc. XXXV) (BRASIL, 1988). 
Por outro lado, cumpre esclarecer que a existência da chamada tutela constitucional do processo 
tem como escopo assegurar a conformação dos institutos do direito processual com os princípios 
e fundamentos que descendem da própria ordem constitucional, bem como o reforço do sistema 
de garantias do cidadão (SILVA, 1997, p. 185-186).
101 Além disso, a Constituição Federal de 1988 abre caminho para uma aplicação mais justa 
do Direito, consagrando a teoria dos direitos fundamentais, partindo de princípios efetivos e 
não simplesmente programáticos, que são fundamentos da própria República. A Constituição 
estabelece que a República tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e declara que 
é objeto fundamental dessa mesma República erradicar a pobreza e a marginalização, além de 
reduzir as desigualdades sociais e regionais. De outro lado, explicita mais fortemente a função 
social da propriedade, condenando a propriedade não utilizada e subutilizada. Dessa forma, esses 
princípios, sobretudo para um magistrado do terceiro mundo, presidem efetivamente toda a 
aplicação do direito infraconstitucional, de maneira a conduzi-lo à equidade e à justiça social. 
Esses princípios fundamentais estão acima dos princípios gerais de que cuida a Lei de Introdução 
ao Código Civil, como instrumentos de integração e suprimento das lacunas do ordenamento. 
Dita concepção dos direitos fundamentais centrados na Constituição já se faz sentir em vários 
momentos do fenômeno dinâmico da aplicação do Direito, revelando a sensibilidade dos 
magistrados (LIRA, 1997, p.70).
102 A “verdade” declarada na decisão é, portanto, uma verdade meramente persuasiva – primeira 
e primordial função do discurso ideológico do poder, em contrapartida ao discurso repressivo do 
poder –, porque pode prescindir, até, de correspondência com os fatos, de momento que subsunção 
desses à norma supre aquela correspondência e eleva, pelo discurso, ao nível de verdadeiro o que 
é apenas verossímil, isto é, aquilo que parece crível e é, em qualquer hipótese, ideologicamente 
preferível (SOUZA, 1991, p. 83).
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socialmente eficaz por ser capaz de construir e reconstruir a sociedade a 
partir dela própria.103

O procedimento, como concatenação de atos, não é um fim em si mesmo, 
não é um ritual imemorial incrustrado na tradição, uma fórmula mística 
associada a poderes sobrenaturais ou dotada de justificação metafísica, é, 
acima de tudo, uma máxima da razão direcionada por sua finalidade, pois, 
no plano procedimental impera o caráter instrumental do direito processual.

As normas processuais, quanto ao procedimento, justificam-se na 
eficiência com a qual contribuem para que o processo alcance seu objetivo 
de propiciar, mediante mecanismos consagrados por sua capacidade de 
trazerem efetividade, a produção de uma solução eficaz. O princípio da 
instrumentalidade das formas é corolário dessa concepção e diz muito dessa 
correlação entre a regra procedimental e o escopo para o qual foi concebida.104 

Nesse contexto, princípios como da ampla defesa, do contraditório 
ou da vedação da obtenção e utilização de provas obtidas por meio ilícito 
não são fins em si mesmos,105 mas vinculam-se diretamente às finalidades 
do processo – fontes do surgimento dos mesmos. A ampla defesa e o 
contraditório servem ao aperfeiçoamento do procedimento, oportunizando 
a inclusão de mais pontos de vista úteis para a compreensão do objeto. Nem 

103 Opinião de Luiz Fernando Coelho, citado por José Guilherme de Souza (1991, p. 46): “[...] 
uma sentença é significativa, não porque corresponda a algum fato ou represente uma conclusão 
analítica, mas simplesmente porque “funcionou” como portadora de significado [suporte de 
significações] dentro de uma formação social”.
104 “A substituição da justiça privada pelo processo estatal confere-lhe o seu ‘primeiro’ e natural 
‘fim’”. “Qualquer processo”, seja processo penal, civil ou administrativo, serve, como instituição, 
quer a “paz jurídica”, quer a “realização e verificação do direito objetivo, da ordem jurídica”. A 
verificação da ordem jurídica pelo veredicto do juiz significa, muitas vezes, o seu “progresso”. Isso 
acontece, sobretudo, quando são submetidas ao juiz situações em que o legislador não pensou e 
que, por isso, não foram reguladas pela lei, ou só o foram insuficientemente. O juiz tem de decidir 
apesar da insuficiência ou da “lacuna”, ou seja, da (geralmente assistemática) “imperfeição da lei.” 
(JAUERNIG, 2002, p. 36).
105 Partindo desses princípios, na interpretação das normas processuais, deve-se procurar 
conciliar o interesse da retidão e do progresso da ordem jurídica (presumindo que o legislador 
consagrou as soluções mais acertadas), bem como o interesse da clareza do Direito e da segurança 
do comércio jurídico (presumindo que o legislador soube exprimir o seu pensamento em termos 
adequados) com o princípio da obediência ao poder legitimamente constituído, essencial à 
vida social. Porém, há uma nota peculiar da lei processual que importa frisar. O processo está 
impregnado por um conjunto de “princípios gerais”, consagrados em múltiplas das suas 
disposições. A atual versão do presente Código de Processo Civil começa por fazer referência a 
alguns deles que se podem considerar estruturantes. Entre eles, “o princípio do contraditório” ou 
“da audiência contraditória”, o princípio “dispositivo”, o princípio “da igualdade das partes”, etc. A 
justa determinação e aplicação desses princípios é fundamental na intepretação da lei processual. 
“Toda a norma que não esteja em harmonia com eles e constitua exceção não deve ser ampliada.” 
(AMARAL, 2016, p. 79).
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a decisão judicial nem o ato administrativo devem prescindir da colaboração 
desses princípios. 

A exclusão do procedimento, administrativo ou judicial, das provas 
obtidas por meios ilícitos, preserva a confiança dos administrados e 
jurisdicionados na lealdade e boa-fé das relações com os agentes públicos. 
O mesmo se diz da imparcialidade dos julgadores, a ser observada até no 
processo administrativo, embora com a ressalva de que nesse a administração 
pública não é nem pode desempenhar o papel de terceira desinteressada. 

A legitimação pelo procedimento, dessa maneira, significa mais do que 
seguir regras de concatenação dos atos ou mesmo observar estritamente 
as regras do processo, seja ele judicial ou administrativo, pois seja para dar 
concretude a princípios, seja para manter o compromisso com a finalidade 
própria do processo, é preciso ir além, transformando o processo em si em 
instrumento eficiente da realização de seu propósito: embasar uma solução 
final juridicamente sustentável. 

A legitimação do processo pelo procedimento, porém, tem principal foco 
no item processual, mas esse é um dos aspectos essenciais, pois não se pode 
descuidar da necessidade de legitimar a solução final alcançada, que, mesmo 
após a plena observância do rito, há de buscar sua legitimação intrínseca na 
fundamentação. 

4.2 LEGITIMAÇÃO PELA FUNDAMENTAÇÃO

O regime constitucional da atuação do Poder Judiciário opera pela 
interligação de três esferas, formando um sistema coerente: o exercício 
primordial da jurisdição pelo Estado e seu contrapeso, o conjunto de 
direitos e garantias processuais em prol dos jurisdicionados e o princípio da 
fundamentação, elemento intermediário e estruturante que dá consistência 
ao arranjo. No plano do Executivo, de forma assemelhada, a fundamentação 
é o elo entre os direitos fundamentais de primeira geração do cidadão em face 
do Estado e a legitimação do Estado para administrar e cuidar do interesse 
comum, com todas as prerrogativas que esse poder implica.

O princípio da fundamentação não está elencado entre as garantias e 
direitos processuais fundamentais, porém, não tem por isso menor dimensão, 
haja vista que, além de contribuir como uma regra socialmente aceita 
destinada a contribuir para a instrumentalidade do processo, tem no Estado 
democrático de Direito um objetivo superior: legitimar a atuação do Poder, 
seja o Judiciário, seja o Executivo.106 

106 O Poder Legislativo também atua na forma de processo – o legislativo – mas, nesse contexto, de 
forma diversa, pois mesmo que exista a inconstitucionalidade formal por vício de procedimento, a 
edição de normas primárias gerais e hipotéticas não observa a fundamentação pelo mesmo prisma, 
pois sua não conformidade somente decorrerá de conflito com o ordenamento, notadamente 
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Assim, há fundamentação, no plano formal, pois naturalmente as razões 
de julgamento também integram o diálogo e o discurso da construção da 
norma individual, não sendo possível apoiar aqueles que veem na aplicação 
do Direito ao caso concreto uma questão apenas de conveniência, não de 
validade.107 É, como visto, tarefa ininterrupta a construção dos significados do 
Direito em sua conexão com a realidade em busca de conteúdo comprometido 
com o valor/bem da vida que tutela, inclusive no plano constitucional.108 

De fato, na qualidade de parte essencial do discurso de construção do 
Direito por meio da norma individual, também faz parte da ação comunicativa 
que emprestaria legitimidade material ao exercício da jurisdição e à 
prática dos atos administrativos, se manifesta pelo atendimento dos atos 
jurisdicionais e do Executivo, não apenas aos elementos indicados nos 
códigos adjetivos e nas leis que, via de regra, requerem um resumo/relatório 
do caso, a exposição das razões de decidir e dispositivo/conclusão, mas pela 
compreensão de que os fundamentos expostos devem ser suficientes para 
justificar no plano jurídico a escolha do administrador ou do juiz. 

A legitimação pela fundamentação, dessa forma, além de constituir 
a justificação intrínseca da conclusão do processo (sentença ou ato 
administrativo), precisa igualmente resultar da relação da decisão judicial 
ou administrativa com os autos e o procedimento, ou seja, deve revelar e 
demonstrar a origem da manifestação da vontade do ente público e corroborar 
seu processo de formação, pois essas são condições do convencimento do 
discurso do poder, segundo a “história” que o sustenta no particular momento 
da evolução da cooperação nas sociedades ocidentais. 

4.3 LEGITIMAÇÃO PELO DIÁLOGO COMUNICATIVO

Quase consenso na doutrina, o Poder Executivo dá cumprimento às 
ordens emanadas da lei. Para a maioria dos juristas e operadores do Direito, 
notadamente de matriz voltada para o Civil Law, cogitar da criação judicial do 
Direito significaria extrair pilares básicos sobre os quais erigiram a própria 

constitucional (fundamentação extrínseca), não por sua motivação própria (fundamentação 
intrínseca), não obstante os esforços do ministro Gilmar Mendes para importar a análise de 
prognoses legislativas do direito alemão.
107 “Segundo Günther, existe entre a fundamentação e a aplicação de uma norma uma diferença 
fundamental. Na fundamentação de uma norma, trata-se de sua validade, e somente de sua 
validade, na sua aplicação, de sua conveniência, e somente de sua conveniência. A conveniência de 
uma norma somente pode ser determinada com vista a uma situação de aplicação determinada” 
(ALEXY, 2010, p. 46).
108 A constituição há de ser considerada no seu aspecto normativo, não como norma pura, mas 
como norma na sua conexão com a realidade social, que lhe dá o conteúdo fático e o sentido 
axiológico (SILVA, 1998, p. 35).
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compreensão dele e, mesmo para os de vinculação com o Common Law, a 
ideia da extração da mais de uma resposta válida do sistema, na concepção 
de pensadores como Ronald Dworkin, inviabiliza um ordenamento capaz 
de propiciar segurança jurídica. Todavia, Jürgen Habermas, sociólogo, 
propõe a criação do Direito pela razão comunicativa como forma de resgate 
da legitimação democrática do Direito, mas o faz apenas para o Poder 
Legislativo. O quanto há de revolucionário no pensamento de Habermas 
acerca da criação da norma geral, porém, tem de reacionário quando se trata 
da criação da norma individual pelos juízes ou pela administração pública, 
já que a jurisdição e a função executiva do Estado, para esse expoente da 
escola de Frankfurt, ainda poderiam agir como concebeu Montesquieu, 
apenas aplicando a norma geral, ainda que o mito de sua legitimidade 
esteja em franco declínio.109 No entanto, o pensamento de Jürgen Habermas 
sobre a legitimação pela ação comunicativa, não obstante desenvolvido pelo 
autor para a atividade de produção legislativa, oferece elementos de grande 
utilidade e de boa aplicação na criação da norma individual por meio da 
jurisdição e da atuação da administração pública.

Assim, embora o próprio Habermas, autor dessa concepção, tenha 
feito de forma clara sua opção por não aplicar a ação comunicativa na 
construção do direito pela jurisdição ou pela atuação do Poder Executivo, 
tenta-se exatamente desenvolver a aplicação prática desse procedimento 
de legitimação pelo diálogo consistente, engajado e qualitativo para que, 
junto com a legitimação formal pelo procedimento e pela fundamentação, 
seja possível construir também uma legitimação material para as atividades 
administrativa e jurisdicional, que, se não for capaz de atender a todas as 
expectativas que a sociedade deposita no Direito e no Estado, pelo menos 
se revela mais adequada para arriscar suas chances nesse hercúleo trabalho, 
cuja execução parece somente ser possível para o mais capaz dos homens: o 
homem coletivo – homem comunicativo. A proposta, em certa medida, resgata 
a concepção por detrás da provocante proposição de Yuval Harari: nossos 

109 “Por outro lado, a velha mística da Lei “expressão da vontade geral” perdeu muito de sua 
credibilidade: a concepção segundo a qual os eleitos nada mais fazem do que falar em nome da 
Nação cede lugar a uma percepção mais realista e a uma avaliação muito mais crítica das virtudes 
da democracia representativa; quanto ao princípio da maioria, ele é considerado mais como um 
instrumento que permite ao maior número fazer prevalecer suas concepções do que como a 
garantia de legitimidade da lei. O direito perde, ao mesmo tempo, o benefício do postulado de 
Justiça e de Progresso sobre o qual ele se apoiava; ele aparece como o produto de uma relação 
contingente de forças políticas e sociais, o que o tornará imoral e injusto (F. A. HAYEK); e o ideal 
de justiça que a ele se atribui se torna um simples meio de legitimação. Desse modo, ver-se-á 
surgir, propiciada pela crise do Estado-Providência, uma crítica radical da lei, fundada sobre a 
denúncia do jogo dos mecanismos democráticos. A ruptura tem a sua sede ainda no refluxo 
do subjetivismo” (CHEVALLIER, 2009, p. 123).
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problemas e nossas soluções se situam na qualidade de nossa comunicação e 
na capacidade de construirmos ideias nas quais acreditemos coletivamente.

O processo, administrativo e judicial, é constituído de ritos, dialética 
e tempo. Da mistura desses ingredientes, se extrai o Direito para o caso 
concreto. O processo, dessa maneira, revela-se um campo adequado para 
a construção do Direito que desafia a sociedade nestes novos tempos. Um 
Direito capaz de extrair da realidade e da sociedade verdade e, igualmente, 
devolver-lhe verdade e, com isso, segurança (jurídica e social) e convivência 
harmônica.

Destarte, a busca da adequada solução para a questão de Direito posta ao 
exame do Estado e, em especial, no processo, não há de se satisfazer apenas 
com ritos (procedimento) e argumentos (fundamentação), mas precisará 
incluir a legitimação pelo diálogo, requisito do consenso, que é o caminho 
para a recuperação do compromisso com a verdade. O caminho opcional 
do STF em casos polêmicos – como o da pesquisa com células tronco – 
foi institucionalizado pelo NCPC (927, §2º; 983; 1038, II) e, por força do 
artigo 15 do Código de Ritos em vigor, pode ter sua aplicação no processo 
administrativo discutida e implementada.

5 APLICAÇÃO DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO NCPC AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

 O processo – devido processo legal, no qual a origem remonta à 
Magna Carta cujos 800 anos foram celebrados em 2015 – é uma das 
mais significativas conquistas do que se convencionou chamar de Estado 
democrático de Direito. 

O Capítulo II (Da aplicação das normas processuais) do Título Único 
(Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais) do Livro 
I (Das normas processuais civis) do Novo Código de Processo Civil – NCPC, 
no art. 15,110 prevê a aplicação das disposições do Código de Processo Civil 
supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo, na ausência de 
normas que regulem: a esse dispositivo, Humberto Theodoro Júnior atribui 
o condão de transformar o NCPC na “principal fonte do direito processual 
no ordenamento brasileiro” (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 99), pois lhe 
caberia o papel de “fonte de preenchimento de todas as lacunas dos outros 
diplomas processuais” (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 99); alinhando-

110 “Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou 
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”
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se ao seu pensamento, Cassio Scarpinella Bueno,111 Nelson Nery Junior,112 
Guilherme Marinoni,113 Teresa Arruda Alvim Wambier,114 Marcelo Abelha 
Rodrigues (2016, p. 64), Fernando da Fonseca Gajardoni (2015, p. 95-96), 
entre outros. A doutrina de direito administrativo, mesmo antes do advento 
do NCPC, já concluía, por força da unidade da teoria geral do processo, a 
aplicação subsidiária das normas de processo civil ao processo administrativo 
(FERRAZ; DALLARI, 2012, p. 141), também já admitida pela jurisprudência 
do STJ,115 ainda que se ressalve a necessidade de sua compatibilização.116

A aplicação supletiva (complementar ou suplementar) e subsidiária 
(alternativa e subsequente) requer reflexão dirigida à definição do seu 
alcance, não obstante a doutrina caminhe no sentido de empregar a definição 
das expressões, cujo significado não é o mesmo117, para colmatar lacunas e 
omissões, cabendo à doutrina a tarefa de dar concretude à compatibilização 
dos sistemas normativos codificados de forma a identificar quando a hipótese 
é de lacuna parcial, complementável por norma subsidiária, e quando é total, 
capaz de admitir complementação supletiva (MEIRELLES, 2015, p. 39-
44), completando as regras procedimentais quando as regras disponíveis 
não se apresentem com clareza e/ou precisão suficientes: a compreensão da 

111 “[...] o dispositivo quer acentuar o caráter supletivo e subsidiário do Código de Processo civil 
aos demais processos jurisdicionais e administrativos” (BUENO, 2015, p. 52).
112 “3. Lei geral do processo. O CPC é a lei geral do processo civil no Brasil. Pela incidência 
do princípio da especialidade, comente quando houver regra especial específica, contrária à 
regra geral do CPC; é a lex specialis derrogat generallis. Ainda que não exista na lei especial 
dispositivo expresso no sentido da aplicação do CPC na lacuna, aplica-se por ser a lei geral do 
processo. 4. Aplicação subsidiária e supletiva. “Na falta de regramento específico, o CPC aplica-se 
subsidiariamente aos processos judiciais trabalhistas (CLT 769), penais e eleitorais, bem como aos 
administrativos. De qualquer modo, a aplicação subsidiária do CPC deve guardar compatibilidade 
com o processo em que se pretende aplicá-lo. A aplicação supletiva também deve levar em 
consideração este último princípio” (NERY JUNIOR; NERY, 2015, p. 233.)
113 “Nessa linha, na ausência de norma específica, a disciplina do processo civil tem caráter geral 
– isto é, transetorial.” (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2015, p. 113).
114 “Não se trata somente de aplicar as normas processuais aos processos administrativos, 
trabalhistas e eleitorais quando não houver normas, nestes ramos do direito, que resolvam a 
situação.” (WAMBIER et al., 2015, p. 75).
115 STJ, RMS 29.036/ES, 1ª Turma, j. 03.03.2011, rel. min. Benedito Gonçalves, DJe 16.03.2011.
116 “Na falta de regramento específico, o CPC aplica-se subsidiariamente aos processos judiciais 
trabalhistas (CLT 769), penais e eleitorais, bem como aos administrativos. De qualquer modo, a 
aplicação subsidiária do CPC deve guardar compatibilidade com o processo em que se pretende 
aplicá-lo. A aplicação supletiva também deve levar em consideração este último princípio.” (NERY 
JUNIOR; NERY, 2015, p. 113).
117 “Aplicar supletivamente é mais do que subsidiariamente, e disso dá conta o próprio sentido 
de tais expressões: naquele caso, está a suprir a ausência de disciplina na lei omissa; a aplicação 
subsidiária, por sua vez, é auxiliar, operando como que a dar sentido legal a uma disposição legal 
menos precisa.” (MEDINA, 2016, p. 82).
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“ausência de normas que regulem processos [...] administrativos” pede uma 
análise mais acurada, uma vez que o significado pretendido pelo legislador 
parece escapar em leitura mais açodada e literal. 

Com efeito, a um exame preliminar, a expressão “na ausência de normas 
que regulem” parece exigir a inexistência de códigos ou leis regulamentares 
para atrair a aplicação do NCPC, quando, em verdade, a proposta seria mais 
avançada, no sentido de dar esse caráter complementar às normas do novo 
CPC sempre que, diante das dessas, inclusive as existentes no ordenamento, 
a supletividade e a subsidiariedade se tornem necessárias ou mesmo úteis. A 
leitura apressada e restritiva implicaria a compreensão, por exemplo, de que 
a existência da Lei Federal n.º 9.784/99 impediria a incidência de disposições 
do NCPC no processo administrativo no âmbito da administração pública 
federal. 

Portanto, observa-se, no particular, que no Capítulo XVIII (Das 
disposições finais) da lei de processo administrativo federal, foi fixada a 
regra tornando a aplicação da referida legislação subsidiária aos “processos 
administrativos específicos.”118 Dessa forma, fica evidente que a Lei Federal 
n.º 9.784/99 foi instituída, ela própria, para servir de norma geral aplicável 
na ausência de regramentos processuais específicos, ou seja, havendo uma 
lei de processo administrativo fiscal municipal, a Lei Federal n.º 9.784/99 
somente será utilizada complementarmente àquela existente.

Em relação à CLT, já havia previsão em seu art.769,119 embora a aplicação 
supletiva e subsidiária do NCPC ao processo do trabalho ainda assim foi 
objeto de intensa e profícua discussão no âmbito do Fórum Permanente 
de Processualistas Civil, do qual surgiram inúmeros enunciados pela 
aplicação,120 não obstante o TST tenha baixado a Instrução Normativa nº 39, 
em alguns pontos, sem acompanhar o mesmo entendimento dos enunciados 
do FPPC – Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Em relação ao processo administrativo, a previsão do NCPC tem 
relevantes alcance e significado, conforme aponta Paulo Cezar Pinheiro 
Carneiro (2015, p. 95) ao reconhecer ser “inegável a importância da 
aplicação supletiva e subsidiária do novo Código de Processo Civil ao 
processo administrativo, especialmente as normas que tratam dos direitos 
fundamentais e da sua respectiva aplicação (arts. 1º ao 12)”. 

118 “Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, 
aplicando-se lhes apenas subsidiariamente os preceitos dessa lei.”
119 “Art. 769 – Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito 
processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas desse título.”
120 Enunciados do FPPC concluindo pela aplicação subsidiária do NCPC ao Processo do 
Trabalho: 108, 109, 112, 124, 126, 131, 139, 145, 151, 167, 171, 199, 214, 245, 246, 250, 266, 270, 
294, 302, 304, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 347, 350, 352, 353.
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Dessa forma, só a incidência do Capítulo sobre as normas fundamentais 
do processo civil ao processo administrativo já seria, pelo conteúdo de tais 
dispositivo, revolucionário, mas o mesmo doutrinador releva a afetação 
do processo administrativo pelo tratamento dado à jurisprudência e sua 
influência sobre a administração pública (CARNEIRO, 2015, p. 95-96). 

5.1 APLICAÇÃO DO NCPC AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 
MUNICÍPIO DO SALVADOR

Essa influência do NCPC, que alcança todo o processo administrativo, 
nas três esferas, é ainda maior no processo administrativo municipal, 
notadamente no município do Salvador, desprovido de uma legislação 
própria de processo administrativo, não obstante disponha de leis especiais 
que estabeleçam regras de procedimentos específicos. 

Com efeito, se o processo administrativo – como um todo – será 
diretamente afetado pela edição do NCPC, com relação ao processo 
administrativo municipal, em municípios que não tenham sua própria 
legislação processual, como no de Salvador, a aplicação supletiva e subsidiária 
do NCPC, em verdade, se converterá em aplicação integral, salvo conflito 
com norma expressa não revogada por sua incompatibilidade.

Portanto, são duas análises complementares necessárias para a 
compreensão da aplicabilidade do NCPC no processo administrativo no 
município do Salvador: primeiro, inexiste uma lei municipal geral de processo 
administrativo no município, fato suficiente para atrair a incidência do NCPC 
como normatividade de aplicação supletiva e subsidiária; segundo, mesmo a 
legislação existente, ainda que especial – circunstância que normalmente 
afastaria sua revogação por norma geral –, poderá ser afastada em caso de 
incompatibilidade com o NCPC na hipótese de conflito sistêmico. 

É preciso explicar. Regra consagrada de hermenêutica determina que 
o conflito aparente entre norma geral e norma especial é resolvido pela 
prevalência da segunda. Essa regra, todavia, pressupõe a existência simul-
tânea das duas regras em conflito aparente. Quando a hipótese é de conflito 
intertemporal em associação com conflito de conteúdo prescritivo entre re-
gras gerais e especiais, não há como aplicar uma fórmula para resolver e é 
imprescindível fazer o exame do caso concreto, pois tanto a edição de uma 
nova norma pode ensejar a necessidade de estabelecer qual irá prevalecer, 
como a convivência pode ser harmônica. O mais comum, quando existindo 
uma norma geral, posteriormente editada uma especial, é que essa última 
quase sempre prevaleça nas hipóteses que disciplina. O inverso, porém, ocor-
re com bem menos frequência, pois uma regra ou conjunto de regras espe-
ciais pode se tornar incompatível com uma nova regra geral que obrigue sua 
expulsão do sistema, circunstância comum quando essa nova norma instaura 
um sistema diverso do anterior. Esse é exatamente o caso do NCPC.
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Com efeito, não obstante a semelhança, muitas vezes repetição de muitos 
dispositivos, o fato é que o novo CPC atualiza – tardiamente – o processo 
para o ordenamento constitucional inaugurado com a Constituição Federal 
de 1988, e, ao fazê-lo, constrói outro modelo de processo. Basta mencionar o 
texto do art. 126 do CPC de 1973, segundo o qual, na lacuna da lei, dado o 
princípio do non liquid, o juiz seria obrigado a julgar, aplicando, pela ordem, 
a analogia, os costumes e, por último, os princípios gerais do Direito, para 
se compreender a absoluta incompatibilidade da concepção do CPC de 1973 
com um ordenamento constitucional fundado em torno de princípios, que, 
em vez de serem o último critério de preenchimento das lacunas do texto 
legal, passou a ser a medida – a régua e o compasso na consagrada expressão 
da Bahia – da interpretação e da construção de significados para as normas. 
Não se trata apenas de inaugurar um capítulo de normas fundamentais no 
CPC, é uma mudança mais profunda, necessária à adaptação do processo 
– e sua instrumentalidade – para cumprir sua missão em um ordenamento 
cravejado de princípios estruturantes.

Assim, é esperado – e previsível – que muitas regras processuais, mesmo 
especiais, venham a ser revogadas com a entrada em vigor de um sistema 
substancialmente diferente com o qual não podem ser compatibilizadas, o 
que será particularmente sentido no direito administrativo municipal pela 
ausência, como no caso de Salvador, de legislação própria.

Exemplificativamente, princípios estruturados para o novel processo 
brasileiro, como o da boa-fé objetiva, razoável duração do processo, cooperação, 
aplicação conforme, não surpresa, efetivo contraditório e fundamentação 
ingressam integralmente no processo administrativo, revolucionando suas 
bases e expulsando as normas com eles incompatíveis. Isso, no processo 
administrativo municipal, implica enormes transformações, em especial com 
a centralidade na efetivação dos direitos. No caso do município do Salvador, 
sem legislação processual própria, a aplicação praticamente integral do 
NCPC traz impacto significativo.

O novo Código de Processo Civil do Brasil deixa transparecer sua 
preocupação com a efetivação do Direito por meio do processo ao, entre 
outras posturas: vincular o processo civil à Constituição Federal (art. 1º121); 
estabelecer o princípio da cooperação (art. 6º122); submeter a atividade 
jurisdicional a princípios norteadores (art. 8º)123; exigir e objetivar a 

121 “Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e 
as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, 
observando-se as disposições desse Código.”
122 “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 
razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”
123 “Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências 
do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
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fundamentação (arts. 11124 e 489, §1º, I a VI125); aumentar o rigor da análise 
da responsabilidade das partes por sua conduta em juízo, até mesmo por 
pleitear indevidamente a gratuidade da justiça (art. 100, parágrafo único), 
e; parametrizar pela boa-fé objetiva a conduta de todos os partícipes do 
processo (art. 5º) e a interpretação do pedido (art. 322, §2º) e da decisão 
judicial (art. 489, §3º).

Como já visto, os princípios processuais estabelecidos pelo NCPC se 
aplicam ao processo administrativo municipal em Salvador por ausência de 
regulamento específico sobre a matéria, de forma que todo o plexo axiológico 
abraçado pelo NCPC – e suas normas de proteção –, que se espraia pelos 
processos trabalhistas, eleitorais e administrativos, tem grande repercussão 
no direito administrativo processual do município do Salvador.

Dessa forma, é possível conjecturar, com alguma razão, acerca da 
desnecessidade da expressão literal de muitos desses dispositivos que 
poderiam ser deduzidos da ordem constitucional ou mesmo dos princípios 
informadores do Direito, inclusive do ramo específico do processo. No 
entanto, o senso de necessidade que moveu o legislador para tais inclusões 
retrata o reconhecimento da distinção prática entre, por exemplo, consagrar 
na Constituição o princípio da fundamentação (CF 93, IX) e obter decisões 
dos órgãos jurisdicionais efetivamente legitimadas democraticamente por 
sua motivação. 

Alcançar todas as consequências dessa interação supera em muito 
as possibilidades e pretensões deste ensaio, cujo objetivo será o de, sob 
iluminação específica das reflexões anteriores acerca da formação dos mitos 
e crenças sociais, da estruturação do Estado contemporâneo em formato de 
rede neural ou digital e do papel do processo na criação legítima do Direito 
nos casos concretos, discorrer sobre algumas das normas fundamentais do 
processo e a respectiva aplicação no processo administrativo municipal. 

124 “Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 
todas as decisões, sob pena de nulidade.”
125 “Art. 498 […] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase 
de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar 
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar 
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada 
pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles 
fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 
entendimento.” (BRASIL, 2015). 
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5.2 OS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

Após explorar a concepção de Yuval Harari acerca do papel da cooperação 
na evolução da espécie humana, em um plano naturalmente distinto do 
tipo e da proposta de cooperação referida no NCPC, é instigante abordar o 
conceito de cooperação objetiva constante do art. 6º e sua correlação com a 
boa-fé imposta pelo art. 5º. A dicção legal é esclarecedora: “Art. 5º Aquele 
que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo 
com a boa-fé; Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” 
(BRASIL, 2015).

Portanto, todos aqueles que, de alguma forma, atuarem nos processos 
administrativo e judicial, estão obrigados a agir em conformidade com a 
boa-fé e a cooperar para que sua conclusão ocorra em tempo razoável, com 
resposta final efetiva e justa sobre seu objeto.

A doutrina processual lusitana, mais experiente com ambos os conceitos 
que já existem há mais tempo na legislação processual portuguesa, não 
titubeia em descrever o sentido desses conceitos, seja de boa-fé,126-127 seja de 
cooperação,128 ou em estabelecer a íntima relação entre eles.129

126 “A boa-fé traduz a convicção de agir ou de ter um comportamento conforme os princípios 
da justiça e da lealdade que a cada um se impõe nas suas relações com as outras pessoas. Nesse 
sentido, dispõe o art. 8º que as partes devem agir de boa-fé e observar os deveres de cooperação 
resultantes do preceituado no artigo anterior.” (AMARAL, 2016, p. 27).
127 “Assim, enquanto no sentido subjetivo se visa uma atuação em boa-fé, no sentido ético visa-se 
antes uma atuação segundo a boa-fé; e por ele se alude e se exprime genericamente o critério que 
deve presidir e orientar todo o comportamento do sujeito de direito, nomeadamente no exercício 
de todo e qualquer direito subjetivo. Porém, será, fundamentalmente, com o significado de 
regra de correção e lealdade que a boa-fé implica, preceptivamente, comportamentos 
por comissão ou omissão que delimitam o conteúdo dos direitos subjetivos e que, assim, 
assumem especial relevo quanto à legitimidade ou ilegitimidade do agir.” (RODRIGUES, 
2013, p. 108).
128 “O princípio da cooperação consubstancia-se, per summa capita, no dever que impende sobre 
os diversos intervenientes processuais (magistrados, mandatários, partes ou terceiros para tanto 
judicialmente instados que prestarem a sua cooperação activa no sentido da obtenção, com 
celeridade e eficácia, da justa composição do litígio) (art. 266º, nº 1). Trata-se, no fundo, de uma 
directriz ou, se se quiser, de uma <regra programática>, orientadora da conduta processual, não 
apenas dos magistrados, como também dos mandatários judiciais e das próprias partes. A respeito 
desse princípio, e da cooperação intersubjetiva, fala a doutrina alemã de uma comunidade de 
trabalho (Arbeitsgemeinschaft) entre as partes e o tribunal para a realização da função processual.” 
(ALMEIDA, 2010, p. 288).
129 “O princípio da cooperação implica para as partes e demais intervenientes um dever de 
litigância de boa-fé, ou seja, um honeste procedere, traduzindo numa actuação processual pautada pela 
lisura e lealdade. As partes devem agir de boa-fé e observar os deveres de cooperação plasmados 
no art.º 226.º (art.º 226.º-A)” (ALMEIDA, 2010, p. 292-293).
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Evidente, assim, que a postura de todos aqueles que atuarem no processo 
administrativo no âmbito do município deve refletir tais compromissos 
com a boa-fé e com a cooperação para uma solução efetiva e justa do objeto 
do processo. Essa dicção traz enormes consequências para processos 
administrativos de licitação, pleitos de administrados durante a execução 
do contrato administrativo, requerimentos de servidores e cidadãos, pois a 
tônica será a utilização dos processos administrativos para a realização do 
Direito, sem espaço para ações estratégicas – no conceito de Habermas – 
voltadas para obter vantagens indevidas. 

Com isso, litigar de má-fé no processo administrativo municipal pode 
e deve ter consequências jurídicas graves para aqueles que pretenderem 
desvirtuar o objetivo do processo. Essas estipulações chegam muito mais 
longe. Os princípios, não obstante seu natural conceito aberto, determinam 
implicações objetivas e práticas relevantes nos processos. Por exemplo, é 
no princípio da cooperação que a doutrina encontrou sustentação para a 
instituição no direito processual brasileiro da distribuição dinâmica da carga 
probatória.

Com efeito, prevê o § 1º do art. 373130 a possibilidade de o juiz, mediante 
decisão fundamentada e sempre assegurando a parte a oportunidade de 
desincumbir-se do ônus, excepcionar a clássica regra do ônus da prova 
fundada no interesse nos casos: a) previstos em lei; b) de impossibilidade 
ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo pela regra geral; c) de maior 
facilidade de obtenção da prova do dato contrário. Tal deliberação não 
pode gerar situação na qual “a desincumbência do encargo pela parte seja 
impossível ou excessivamente difícil” (art. 373, § 2º). 

O NCPC ainda prevê a possibilidade de a distribuição do ônus da prova 
ser ajustada por convenção das partes (art. 373, §3º), antes ou durante o 
processo (art. 373, §4º), exceto quando recaia sobre direito indisponível da 
parte e/ou torne excessivamente difícil o exercício do direito a uma das 
partes. Essa dissociação da prova das partes e de seus interesses individuais 
se confirma no artigo 371.131 Com efeito, ao se distribuir o ônus da prova 
por critério distinto do interesse no esclarecimento do fato, permitindo-se 
que o mesmo seja atribuído à parte que não tem interesse na demonstração 
daquele fato, ao revés, ou, em outras palavras, quando se obriga uma das 
partes a trazer aos autos prova em favor da outra contra a qual está litigando, 
a natureza da relação jurídica se modifica, pois se transforma a produção 

130 “§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou à maior 
facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade 
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
131 “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a 
tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
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de prova em juízo, nesse caso, em dever da parte, como já reconhecem 
doutrinadores (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2015b, p. 253), 
corroborados pelo texto do art. 378 do NCPC,132 cuja sanção processual 
passa a ser a própria atribuição do ônus, que, ao final, pode acarretar o êxito 
da parte adversária na demanda. O dever de cooperação, nessa situação, 
atinge todos (art. 378), inclusive terceiros que podem ser sancionados por 
não colaborarem (art. 400, par. ún.).

Destarte, há substancial diferença entre perder uma ação por não ter 
feito a prova necessária para demonstrar a existência de seu direito de 
sucumbir na demanda e por não ter produzido nos autos a prova contrária 
àquela necessária e útil ao oponente. Isso porque, ao se compelir o litigante 
a colaborar com a Justiça contra si, precisa-se admitir que a conjugação dos 
princípios da verdade real e da cooperação tornaram a produção de provas 
um dever, não mais um ônus, a despeito do disposto no art. 379 do NCPC. A 
diferença é tamanha que Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (2015, 
p. 997) chegam a enxergar (sem razão133) inconstitucionalidade por violação 
ao princípio de direitos humanos vigente no Brasil de que ninguém pode ser 
obrigado a produzir prova contra si mesmo (CIDH, art. 8º, 2 g134), cujo teor, 
a rigor, veda apenas que o réu em acusações de delitos seja obrigado a depor 
contra si mesmo ou se declarar culpado. A distinção não tem conotação de 
crítica, pois ambos os princípios – verdade real e cooperação – se alinham 
perfeitamente com a instrumentalidade do processo,135 norte essencial da 
consagração do devido processo legal como meio de concretização do Direito, 
e não de sua postergação ou negação. O objetivo é o de fazer a reflexão para 
melhor compreender a nova dimensão e o alcance do instituto da cooperação.

De fato, a distribuição do ônus da prova por critério que não seja o 
interesse próprio da parte que precisa da prova muda a lógica natural do 

132 O texto repete o art. 339 do CPC/73, mas a distribuição dinâmica da prova lhe confere outro 
alcance.
133 Não obstante a opinião de Nelson Nery e Rosa Maria Nery, a distribuição dinâmica somente 
faz sentido quando determinar ônus distinto daquele previsto na lei, norteado pelo interesse. 
Taxar de inconstitucional toda distribuição que exigir prova contrária ao interesse esvazia o 
instituto em favor de um princípio que tem toda relevância no direito processual penal, mas que 
no processo civil inviabilizaria a aplicação do princípio da cooperação em matéria probatória, 
atingindo os princípios da verdade real e da instrumentalidade do processo, quando a garantia 
fundamental do processo penal não tem a mesma função ou alcance no processo civil. 
134 “Artigo 8. Garantias judiciais [....]. 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se 
presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda 
pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: [....] g. direito de não ser 
obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada.”
135 Mesmo deslocado o eixo do processo instrumento do juiz para processo instrumento da 
sociedade, toda ampliação do papel e da atuação das partes no processo não o desvinculou de sua 
finalidade como caminho para efetivação do direito, ao contrário; 
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processo, pois, a rigor, se está criando a obrigação de trazer a prova para 
o juízo/administração, como corolário dos princípios da cooperação, 
expressamente incorporado pelo artigo 6º do NCPC e da verdade real, cuja 
adoção na Lei n.º 13.105/15 se extrai da análise de dispositivos dispersos 
(como os arts. 345, IV; 349; 371; 380, par. ún.; 400, par. ún.; 403, par. ún.; 435, 
par. ún.; 479), ainda que, inexplicável e injustificadamente, o NCPC tenha 
previsto no direito processual civil a concepção de que a parte tem o amplo 
direito de não produzir prova contra si (art. 379136), de constitucionalidade 
duvidosa (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2015b, p. 256), mesmo 
que o artigo que a desobriga especificamente seja mais restritivo (art. 388137). 
A análise dos reflexos da boa-fé e da cooperação sobre a produção de provas 
no processo administrativo municipal apresenta um recorte, dentre inúmeros 
possíveis, para trazer à luz as possibilidades criadas por essa nova base de 
princípios para o processo. 

Duas considerações se impõem ainda: a) realçar a necessidade da decisão 
fundamentada nos termos do artigo 11 do NCPC, que, embora o dispositivo 
se refira aos requisitos da sentença, remete aos incisos do § 1º do art. 489 do 
NCPC, pois a tônica do código cidadão é a da legitimação da jurisdição pelo 
procedimento, pela fundamentação e até, em certos casos, pelo diálogo com 
terceiros interessados (art. 138) e com a sociedade (arts. 927, § 2º; 983, 1.038, 
II); b) registrar a necessidade de assegurar à parte para a qual se distribuir 
o ônus probante fora da regra geral a oportunidade de desincumbir-se do 
mesmo, refutando (DIDIER JR; BRAGA; OLIVEIRA, 2015, p. 125), assim, 
a redistribuição na sentença,138 corolário óbvio do princípio da ampla defesa 
infelizmente mal compreendido por parte da doutrina (NERY JUNIOR; 
NERY, 2015, p. 997) e da jurisprudência (apesar do STJ já ter repelido este 
entendimento139) construída sobre a interpretação do Código de Defesa 

136 “Art. 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte: 
I - comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado; II - colaborar com o juízo na 
realização de inspeção judicial que for considerada necessária;  III - praticar o ato que lhe for 
determinado.” (BRASIL, 2015). 
137 “Art. 388. A parte não é obrigada a depor sobre fatos: I - criminosos ou torpes que lhe forem 
imputados; II - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo; III - acerca dos quais 
não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente 
em grau sucessível; IV - que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas 
no inciso III. Parágrafo único. Esta disposição não se aplica às ações de estado e de família.” 
(BRASIL, 2015). 
138 Sem razão, portanto, Nelson Nery e Rosa Maria Nery (2015, p. 997), ao cogitarem da 
redistribuição do ônus na sentença, seja por ofensa literal aos próprios §§ 1º e 2º do art. 373 do 
NCPC, seja, aí sim, por violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da 
instrumentalidade.
139 STJ, 2ª Turma, AgRgREsp 1450473-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.9.14, 
DJUE 30.09.14.
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do Consumidor.140 Atendidos os requisitos, a redistribuição poderia ser 
determinada pelo juiz nas hipóteses do NCPC.

A incorporação dos princípios da boa-fé e da cooperação no processo 
administrativo municipal representa, portanto, uma revolução na forma e 
no conteúdo dos processos administrativos, permitindo um novo enfoque 
pautado essencialmente na finalidade dos procedimentos em curso no Poder 
Executivo, desenvolvidos sob inspiração de uma cooperação proativa e leal 
de administradores e administrados, dirigida por uma comunicação franca, 
sincera e de intencionalidade voltada à realização do Direito, notadamente, 
e de sede constitucional.

5.3 DIREITO À PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Em processo, verdade (no plano fático) associa-se à prova, já que 
controvérsia fática é a tônica das demandas judiciais e administrativas. A 
correlação verdade, prova, processo e direito transformou o direito à prova 
em um direito fundamental (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 
2015a, p. 504). Registra-se que verdade, direito e processo não são conceitos 
unívocos, não sendo diferente com prova “una famiglia di concetti e cui 
membri mostrano varie carattieristiche analoghe ma anche rilevanti differenze” 
(TARUFFO, 2014a, p. 75), motivo de serem referidos por gênero.

O direito à prova (em sua amplitude) contempla, entre outros aspectos, 
a correlação teleológica entre prova e verdade e a distribuição adequada do 
ônus da prova (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2015a, p. 505). 
Esse direito fundamental (DIDIER JR; BRAGA; OLIVEIRA, 2015, p. 41) 
também está previsto em tratados internacionais incorporados ao direito 
brasileiro, como a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São 
José da Costa Rica), incorporado pelo Decreto n.º 678/92, no seu art.8º, e o 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, incorporado pelo Decreto 
n.º 592/92, no seu art. 14.1, alínea “e”. O § 3º do art. 5º da Constituição 
Federal prevê que os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, equivalerão 
às emendas constitucionais.

Assim, o direito à prova, pela ótica das partes, assegura o direito à 
oportunidade de fazer a prova e levá-la aos autos, mas, no processo plural 
cooperativo, é também um direito da administração (e do juízo) de obter a 
prova para instruir o processo. Deve-se, realmente, ressaltar, especialmente 

140 É conhecido o entendimento – flagrantemente inconstitucional – de que o inciso VIII do art. 
6º do CDC permite a inversão do ônus da prova na sentença – encerrada a instrução, não obstante 
a violação ao princípio da ampla defesa. A ideia inspira proposta de texto de reforma do CDC em 
tramitação legislativa no qual tal aberração teria consagração literal no texto. Espera-se que o 
texto do NCPC freie este ímpeto.
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no âmbito do direito processual administrativo, que o direito à prova 
também é de titularidade do poder público, não apenas porque integra o 
processo administrativo, mas, acima de tudo, por ter deveres legais de 
concluir satisfatoriamente. Se o juiz, no processo judicial, precisa formar 
seu convencimento para decidir, sendo-lhe conferida a direção do processo 
e o acesso a todos os meios de prova permitidos, outra não é a situação 
da autoridade perante a qual tramita o processo administrativo, pois, ainda 
que não seja um “terceiro equidistante”, uma vez não ser a hipótese de 
heterocomposição, tem a atribuição legal (dever) de extrair do processo a 
aplicação concreta da lei, sob pena, inclusive, de responder por improbidade. 
A circunstância da autoridade, no processo administrativo, pratica ato 
próprio – de sua competência – não reduz, ao revés, aumenta, sua necessidade 
de acertar como se infere das substanciais diferenças dos efeitos do ato sobre 
sua própria responsabilização legal. Não é por acaso que o julgador somente 
responde pessoalmente pelos atos praticados da função judicante em caso de 
dolo ou culpa grave, enquanto o administrador será responsabilizado civil, 
administrativa e penalmente simplesmente por inobservar a legalidade.

Dessa maneira, o tipo de responsabilidade legal do administrador 
reforça e dá concretude à relevância de ser o mesmo destinatário do Direito 
de produzir provas para instruir o processo administrativo que irá apreciar, 
conferindo-lhe poderes não menos abrangentes que o do juiz, no tocante 
à instrução probatória, ainda que não acompanhados da coercitividade da 
ordem judicial. 

Com isso, registra-se que se o administrador não pode, por exemplo, 
determinar a condução coercitiva de uma testemunha recalcitrante ou 
determinar a busca e apreensão de documentos, tanto pode (e deve) valer-
se de medidas judiciais para tanto, quando necessário, como pode prever 
em instrumentos contratuais (ou em regras editalícias como outro exemplo) 
sanções administrativas e civis para a não cooperação (sendo essa também 
exigível por força do princípio anteriormente tratado). 

Desse modo, em processos de licitação, pode ser exigida da licitante a 
apresentação de planilha aberta de preços, sob pena de desclassificação, assim 
como, no edital e no contrato, ser previsto que a empresa contratada, para 
obter revisão de preços, deve reapresentar a mesma planilha acompanhada 
dos documentos comprobatórios dos custos sob pena não apenas do 
indeferimento do pleito, como de sanções contratuais, uma vez que se estaria 
inviabilizando, por falta de cooperação, a correta conclusão do procedimento 
administrativo com danos ao erário (inclusive de uma negativa a uma revisão 
devida, mas não comprovada, que, posteriormente, poderia ser objeto de 
demanda judicial a ser julgada em desfavor da administração, porque, no 
processo administrativo, não lhe foi permitido ter elementos para sua correta 
apreciação).
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Por essas razões, se aplica também no âmbito do processo administrativo 
municipal a possibilidade da distribuição dinâmica da carga probatória, o que, 
inclusive para evitar celeumas, recomenda-se também que seja feito por meio 
de negócios jurídicos processuais que podem ser encartados, por exemplo, 
em cláusulas de contratos administrativos, frutos de processos licitatórios.

De fato, os parágrafos do art. 373 do NCPC, como visto, inauguram 
uma abordagem diferenciada sobre a relação entre verdade, prova, processo 
e direito, permitem e requerem reflexões sobre sua contribuição para o papel 
do processo na construção e efetivação do direito material. 

A teoria da carga probatória dinâmica em sua gênese no direito 
portenho (OLIVEIRA, 2014, p. 21), no qual sua utilização nos 21 anos de sua 
criação tem sido excepcionalíssima, inspira-se no princípio da cooperação 
ao propor a determinação pelo juiz do ônus de provar para “aquele que 
estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo” (NERY JUNIOR, 
NERY, 2015, p. 997). A mesma situação, em muitas ocasiões, é exatamente 
aplicável ao administrador quando tiver competência para praticar o ato 
e necessitar de elementos para formar sua convicção cujo oferecimento 
aos autos somente possa ser feito por terceiros, muitas vezes o próprio 
administrado interessado. Esse direito a produzir a prova tem relação direta 
com a produção formal da verdade real no processo, uma das diretrizes do 
NCPC. De fato, além de apontar a preocupação do texto do novo Código de 
Processo Civil com a relação entre verdade, processo e direito, a proposta 
da carga probatória dinâmica, nesse contexto dos processos civil, eleitoral, 
trabalhista e administrativo,141se correlaciona-se com a busca da verdade 
real. No mesmo sentido e de forma mais específica, o NCPC reforçou o papel 
da busca da verdade na formação da decisão judicial e no ato administrativo 
(no que for aplicável) em diversas passagens, revelando, assim, a consciência 
do legislador dessa correlação e de sua importância na realização da missão 
dos Poderes Judiciário e Executivo. 

Com efeito, além de manter o dever de expor os fatos conforme a 
verdade, a Lei nº13.105/15 incluiu expressamente os procuradores entre os 
destinatários da norma (art. 77, I142), repetindo a alteração da verdade (art. 
80, II) como hipótese de má-fé processual sujeita à reparação de perdas e 
danos, honorários e multa (ampliada em até dez vezes – art. 81) em favor da 
parte contrária (art. 96). Até mesmo os efeitos da revelia, reconhecidamente 

141 No processo penal, substancial do direito penal, já que não há culpado sem decisão passada 
em julgado, em que o dever de provar é da acusação, pois a incerteza beneficia o réu, o papel da 
prova é outro e maior, pois desses enunciados deduz-se que não haverá incidência do direito penal 
sem a prova do crime, de sua autoria e da culpabilidade do réu. 
142 “Art. 77. Além de outros previstos nesse Código, são deveres das partes, de seus procuradores 
e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo 
conforme a verdade;”.
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duros no direito brasileiro, foram amainados no texto em favor da formação 
de uma verdade processual mais próxima da real, seja por meio de sua 
inaplicabilidade quando os fatos forem inverossímeis ou conflitantes com 
a prova dos autos (art. 345, IV),143 seja pelo reconhecimento do direito do 
revel à produção de provas (art. 349).144 O NCPC também passou a prever 
expressamente (art. 139, VI) a proatividade do juiz na condução do processo, 
comprometida com “maior efetividade à tutela do direito”, inclusive quanto à 
ordem de produção da prova. 

A aplicação de cada um desses artigos ao processo administrativo, 
exceto a questão dos honorários sucumbenciais (exclusivos da atividade 
jurisdicional), poderia até ser objeto de alguma controvérsia, se não fossem 
corolários das normas fundamentais elencadas entre os artigos 1º e 12 
do NCPC, podendo ser extraídas as que já não derivarem da boa-fé e da 
cooperação previstas nos artigos 5º e 6º, como visto anteriormente, do 
direito à obtenção de solução em prazo razoável (art. 4º), da paridade de 
tratamento do art.7º (compatibilizada com a presença do Estado no processo 
administrativo), o caráter finalístico e instrumental do processo (art. 8º), os 
princípios da não surpresa (art. 9º) e do efetivo contraditório (art. 10), sem 
mencionar a fundamentação das decisões (e atos administrativos) disposta 
no art. 11.

Todas essas normas fundamentais do processo afetam o direito 
administrativo processual ou os processos administrativos municipais, 
proporcionando uma revolução em suas bases, ampliando o alcance de seus 
institutos e comprometendo-o, ainda mais, com a produção através dos atos 
administrativos complexos que, por meio deles, são produzidos da solução 
efetivamente concretizadora da lei no plano objetivo da ação estatal. 

O destaque casuístico aos princípios da boa-fé, da cooperação e do 
direito à produção da prova é aleatório, não observa uma hierarquia que 
os coloque à frente dos demais, servindo, ao revés, apenas para realçar a 
necessidade de avançarmos também no estudo dos impactos das demais 
normas fundamentais no processo administrativo, notadamente municipal.

Essa aplicação e seu longo alcance não exclui a incidência no processo 
administrativo municipal no âmbito do município do Salvador, por ausência 
de regramento próprio, das demais regras do NCPC compatíveis com a 
lógica do processo perante a administração pública, cuja compreensão é 
igualmente necessária.

143 “Art. 345. […] IV – as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou 
estiverem em contradição com prova constante dos autos.”
144 “Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, 
desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a 
essa produção.” (BRASIL, 2015). 
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6 CONCLUSÃO

A antropológica abordagem inicial focada, com base nas ideias de Yuval 
Harari, na cooperação como fonte do sucesso evolutivo de nossa espécie, 
teve o escopo de realçar a relevância de aperfeiçoarmos continuamente os 
processos de interação intersubjetiva entre pessoas e entidades, reforçando 
os mitos construídos para nossa convivência pacífica. 

A apresentação da concepção de Estado como rede de Martin Loughlin, 
por sua vez, teve a intenção de propor uma alternativa à visão da tripartição 
de poderes, útil à compreensão dos complexos processos de interação 
institucional do Estado contemporâneo. 

A análise da criação do Direito para o caso concreto pelos Poderes 
Executivo e Judiciário serve de introdução da ideia do processo como locus e 
procedimento natural para a formação e manifestação da vontade do Estado, 
notadamente quando destinada a atos complexos. Sobre esses pilares é que 
se buscou trazer para reflexão a aplicação do novo Código de Processo Civil, 
mais particularmente suas normas fundamentais, ao processo administrativo, 
em especial no âmbito dos municípios, como o de Salvador, desprovidos de 
legislação processual própria, escolhendo-se, para destaque, os princípios da 
boa-fé, da cooperação e do direito à produção de prova.

Além de concluir pela plena aplicabilidade dos referidos princípios 
ao direito processual administrativo municipal, conclui-se, também, pela 
necessidade aprofundar os estudos sobre a aplicabilidade e o alcance dos 
demais princípios e do próprio NCPC.
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7
VISUAL LAW E A NOVA LINGUAGEM 

DO DIREITO

Gisane Tourinho Dantas145

 

1 INTRODUÇÃO 

A era digital ensejou grande evolução tecnológica, transformou as 
relações econômicas e sociais e a forma de comunicação, que está cada vez 
mais rápida, direta, em tempo real e visual, seja pelo uso de e-mails, redes 
sociais, etc. Não podemos olvidar que toda essa mudança foi acelerada, 
a partir do ano de 2020, com a pandemia da covid-19, a qual impactou o 
planeta, impulsionando que a sociedade global se adaptasse às restrições de 
convívio social, ao mesmo tempo em que os diferentes setores econômicos e 
profissionais se readequavam para continuarem suas atividades.

Assim, o uso da tecnologia e a pandemia da covid-19 também impactaram 
o Direito, especialmente com as consequências das relações trabalhistas 
afetadas pela pandemia, a realização de audiências virtuais (telepresenciais), 
a intensificação do uso do processo judicial eletrônico (e os poucos processos 
físicos existentes já estão sendo digitalizados) e o crescimento de uma nova 
área de atuação – direito digital. Contudo, pouco ou quase nada mudou, de 
forma consistente, na apresentação e na linguagem dos documentos jurídicos.

Com isso, é sobre essa perspectiva que surgiu o Visual Law, uma 
ramificação do Legal Design, que tem como principal objetivo tornar a 
linguagem jurídica mais simples, atraente, descomplicada e objetiva ao 
seu destinatário e, portanto, eficaz, sendo traduzida, por exemplo, em 
probabilidade de mais sentenças favoráveis a quem utiliza, redução de 
litígios, etc.

145 Procuradora do município do Salvador desde agosto de 2007. Atualmente, está lotada 
na Procuradoria Fiscal Judicial e é conselheira titular do Conselho Municipal de Tributos do 
município do Salvador (exercícios 2020/2021). Foi chefe da Representação da Procuradoria na 
Secretaria de Serviços Públicos e Prevenção à Violência (Sesp) até março de 2009. Foi defensora 
pública do estado de Sergipe, no período de setembro de 2006 a julho de 2007. É mestra em 
Direito pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), na área de Direito Ambiental Tributário. É 
especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (Ibet), em 
Direito do Estado pela Ufba e em Direito pela Emab/UCSal. Autora de vários artigos publicados 
em revistas e periódicos.
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Na sequência, trataremos a seguir um pouco mais sobre esse tema, 
abordando o Design Thinking, elencando ferramentas de Visual Law que 
podem e devem ser utilizadas nos documentos jurídicos, sejam eles contratos, 
petições e decisões judiciais, fazendo um panorama nacional e mundial de 
como o Visual Law já está sendo usado na prática.

2 DESIGN THINKING E VISUAL LAW: ORIGEM E DEFINIÇÃO

O vocábulo design, segundo o Dicionário Online de Português (2009-
2021), é a “disciplina que visa à criação de objetos, ambientes, obras 
gráficas etc. que sejam ao mesmo tempo funcionais, estéticas e estejam em 
conformidade com as demandas da produção industrial.”

Já no Dicionário Michaelis (2021), design é o “Conceito de qualquer 
produto de acordo com seu ponto de vista estético e sua funcionalidade.”

O Design Thinking é, segundo Erik Fontenele Nybo (2020), uma 
“metodologia focada em organizar o processo criativo (a criação de algo, 
por exemplo) e gerar soluções para problemas”. E esse processo criativo é 
dividido em etapas (NYBO, 2020):

Nelson Rosenvald (apud VENTURI, 2021), ressalta que o Design 
Thinking é uma metodologia que tem uma abordagem multidisciplinar 
fundada na empatia, colaboração e experimentação, buscando aplicar os 
princípios do design em prol do desenvolvimento de inovadoras técnicas, 
procedimentos, estratégias e produtos para atender às necessidades, resolver 
problemas ou dirimir conflitos entre as pessoas.

Embora a ideia de Design Thinking já existisse desde a década de 1970, 
ela apenas teve mais notoriedade a partir do ano de 2008. Segundo Nelson 
Rosenvald (apud VENTUR, 2021), esse destaque ocorreu em virtude da 
publicação, na revista Harvard Business Review, do artigo de Tim Brown, 
intitulado Design Thinking: Thinking like a designer can transform the way 
you develop products, services, processes – and even strategy, em que o autor 
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“defendeu o uso da sensibilidade e dos métodos do designer para combinar as 
necessidades das pessoas com o que é tecnologicamente viável”, convertendo-
se em valor do cliente e oportunidade de mercado.

Dessa forma, essa metodologia do Design Thinking acabou se espalhando 
entre diversas esferas, inclusive a do Direito. Assim, surgiu o Legal Design 
Thinking como uma ferramenta de reinvenção dos modelos de atuação dos 
operadores do sistema de justiça, com o objetivo preventivo e resolutivo de 
conflitos, a partir de métodos de design centrados no ser humano e com foco 
em soluções jurídicas.

Nesse diapasão, em 2013, a Universidade de Stanford, nos Estados 
Unidos, foi um dos primeiros ambientes a abordar e utilizar o Legal Design 
Thinking, onde foi criado o Legal Design Lab, um laboratório de pesquisa e 
inovação que reunia (e ainda reúne) um grupo multidisciplinar de designers, 
advogados e especialistas em tecnologia, com foco na construção de uma 
nova geração de produtos e serviços jurídicos (VENTUR, 2021). 

Uma das faces mais marcantes do Legal Design Lab é a professora 
Margaret Hagan, e, de acordo com ela, um projeto jurídico bem-sucedido 
decorre em grande parte de uma execução focada nas necessidades de 
seu público-alvo, na utilização de insights e aprendizados para formatar e 
adaptar a entrega das informações jurídicas de forma a atender, do melhor 
modo possível, às suas demandas (SOUZA, 2021. p. 42).

O Legal Design Lab, da Universidade de Stanford, utiliza o design 
centrado no ser humano e metodologia de desenvolvimento ágil para 
projetar novas soluções para serviços jurídicos, e o trabalho utiliza design 
exploratório e pesquisa empírica para reimaginar como o sistema jurídico 
poderia funcionar. São quatro os temas/objetivos desse laboratório de 
pesquisa e inovação: acesso à inovação da justiça, melhor internet jurídica, 
comunicação jurídica inteligente e interesse público em tecnologia (THE 
LEGAL DESIGN LAB, [201-?]).

O gráfico abaixo representa bem o conceito do trabalho multidisciplinar 
no Legal Design Lab. Vejamos:

Fonte: The Legal Design Lab – Stanford Law School ([201-]?). 
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O Visual Law surge como uma das ferramentas do Legal Design Thinking, 
e o seu maior objetivo é que qualquer pessoa tenha a compreensão clara do 
Direito, sendo que, para isso, são utilizados elementos visuais, simplificando 
a informação jurídica e deixando-a mais atrativa (ALENCAR, 2020). 

Essa é uma grande mudança de paradigma para a linguagem jurídica, 
que sempre se baseou em uma linguagem eminentemente escrita, burocrática 
e rebuscada. E essa abordagem é essencial para a nova era de comunicação 
em que vivemos, que é dinâmica, rápida, curta e muito audiovisual, razão 
pela qual a comunicação jurídica também deve acompanhar essa tendência, 
seja para a redação de contratos, petições e sentença com elementos de Visual 
Law.

No próximo tópico, abordaremos a utilização de elementos de Visual 
Law para tornar a linguagem dos documentos jurídicos mais clara, atrativa 
e eficiente, bem como saberemos de que forma ela está sendo utilizada no 
Brasil e no mundo.

3 PANORAMA DO USO DO VISUAL LAW NO BRASIL E NO MUNDO

Nas situações de comunicação, como é o caso do Direito, alguns 
elementos da Teoria da Comunicação são sempre identificados: emissor 
(alguém que emite a mensagem), o receptor ou destinatário (a quem se destina 
a mensagem), o código (é a maneira pela qual a mensagem se organiza, e é 
formado por um conjunto de sinais, dispostos de acordo com determinadas 
regras, em que cada um dos elementos tem significado em relação com os 
demais), canal de comunicação (que pode ser físico ou virtual, mas que deve 
garantir o contato entre emissor e receptor), a mensagem (é o objeto da 
comunicação, isto é, o conteúdo das informações transmitidas) e referente 
(é o contexto, a situação à qual a mensagem se refere) (AMARAL, [201-?]).

Ora, Direito é linguagem e, em assim sendo, é importante que a troca 
de informações seja eficaz. Paulo de Barros Carvalho (2007, p. 3) ensina que 
“o direito posto é uma linguagem prescritiva (prescreve comportamentos), 
enquanto a Ciência do Direito é um discurso descritivo (descreve normas 
jurídicas).” É por essa razão que o uso de elementos de Visual Law é 
importante para o Direito, a fim de que, por exemplo, nos processos judiciais, 
o juiz possa compreender bem as teses dos litigantes e decidir da melhor 
maneira possível, evitando falha/ruído na comunicação, que seria passível, 
por exemplo, de manejo de recursos, como os embargos de declaração que 
visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 
do CPC/2015).

A comunicação atual está muito voltada para o visual, basta perceber o 
design gráfico das revistas e jornais e a comunicação nas redes sociais. Um 
emoji pode comunicar tão bem quanto palavras. Com o uso crescente da 
tecnologia na vida humana, inclusive no ambiente jurídico, com processos 
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judiciais e administrativos eletrônicos, contratos online etc., surge, assim, 
uma nova geração de produtos e serviços jurídicos que necessitam de um 
modo mais claro e eficaz de comunicação, e, é claro, uma comunicação jurídica 
com uso de elementos visuais.

Desse modo, é preciso que os profissionais do Direito (advogados 
públicos e privados, membros do Judiciário e do Ministério Público) se 
atualizem e adotem documentos jurídicos que refletem essa nova necessidade 
de comunicação dinâmica, visual, rápida e efetiva.

A empresa de consultoria McKinsey & Company (GUIMARÃES, 2019) 
divulgou, em dezembro de 2018, um estudo que revelou que a automação, 
no Brasil, implicará a perda de quase 16 milhões de postos de trabalho até 
o ano de 2030, o que representa atual 14% da força de trabalho, mas, por 
outro lado, ressaltou que as pessoas com boas habilidades tecnológicas terão 
facilidade de se adaptar, levando em consideração suas habilidades humanas, 
que nos diferenciam das máquinas, as quais estarão em grande evidência, 
embora sejamos exemplo em habilidade de comunicação, trabalho em grupo, 
inteligência emocional e liderança ((GUIMARÃES, 2019). Portanto, mais 
do que nunca, o profissional do Direito deve saber manusear a tecnologia e 
ter a habilidade da comunicação eficaz.

Nesse sentido, Fernanda de Oliveira Lopes (2021, p. 52) aduz que “o 
Visual Law tem por objetivo melhorar a comunicação jurídica a partir de 
elementos visuais” e, para tanto, deve seguir os 06 (seis) ensinamentos 
de Margaret Hagan, professora do Legal Design Lab, da Universidade de 
Stanford: (a) linguagem simples, usando palavras fáceis e compreensíveis 
para pessoas leigas; (b) composição visual, equilibrando o uso de texto e 
elementos visuais; (c) uso de ferramentas interativas, personalizadas e 
responsivas que ajudam a compreender as informações; (d) assistência 
inteligente, fornecendo orientações específicas para a tomada de decisões; 
(e) jornada completa, que consiste em definir coordenadores de tarefas para 
proporcionar uma experiência contínua por meio de um processo e, por fim, 
(f) redesenho do sistema, que é a adoção de procedimentos reais, regras e 
formas mais úteis.

Mariana Zonari (2021) afirma que um dos primeiros casos paradigmáticos 
que se conhece de Visual Law é do ano de 2009, quando o Urban Justice 
Center, o Center for Urban Pedagogy e o designer Candy Chang decidiram 
se unir com o objetivo de simplificar as regras e regulamentos para mais de 
10 mil vendedores ambulantes na Cidade de Nova Iorque, fazendo com que 
a utilização dos elementos visuais fosse efetivamente capaz de fazer com que 
os ambulantes compreendessem seus direitos e deveres, em uma linguagem 
acessível, e, assim, evitassem penalidades altíssimas impostas pela prefeitura 
de Nova Iorque.

O documento jurídico em Visual Law foi em formato portátil e dobrável, 
escrito em cinco línguas (inglês, bengali, chinês, espanhol e árabe), ficou 
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conhecido como “Vendor Power”, teve mais de mil cópias impressas e se 
tornou popular entre vendedores de Nova Iorque (ZONARI, 2021). O 
“Vendor Power” decodificou as regras e regulamentos para 10.000 vendedores 
ambulantes de Nova Iorque, para que eles pudessem entender seus direitos, 
evitassem multas e trabalhassem honestamente (THE CENTER FOR 
URBAN PEDAGOGY, 2021).

 Vejamos como ficou o mencionado documento:

Fonte: The Center for Urban Pedagogy (2021)

No Brasil, já existem alguns laboratórios inspirados no Legal Design 
Lab de Stanford, como os laboratórios da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo146 e da Faculdade Mackenzie ([202-?]), com equipes 
multidisciplinares que visam mesclar conceitos de inovação, Direito e design.

Assim, o Visual Law utiliza os elementos visuais dos infográficos, 
gráficos, vídeos, QR codes, fluxogramas, imagens ou fotos, etc. O objetivo 
não é deixar o documento jurídico (contrato, petição, sentença, etc.) mais 
bonito, mas sim deixá-lo mais facilmente compreensível, claro e atrativo para 
a leitura. É preciso criar uma peça jurídica equilibrada com texto escrito e 
elementos visuais, dando o destaque das informações mais relevantes.

A construção do documento jurídico com elementos de Visual Law deve 
ser estruturada com componentes de design gráfico, com uma comunicação 
mais fragmentada, a diagramação deve ser agradável e didática, semelhante 
ao que o jornalismo tem feito nos jornais e revistas, por exemplo, em que 
há equilíbrio entre elementos visuais e texto escrito, visando descomplicar 
a linguagem jurídica, bem como proporcionando uma compreensão mais 
rápida e objetiva das informações.

146 No ano de 2020, o LAB da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo trabalhou com 
núcleos de Proteção de Dados, Legal Design e Ciência de Dados (FACULDADE, [202-?]).
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Por que e como comunicar visualmente? Como fazer uma comunicação 
eficaz? O advogado moderno (Legal Designer) pode fazer isso sozinho ou 
essa ação pode ficar a cargo de uma equipe multidisciplinar de Visual Law, 
composta por advogado, jornalista, design gráfico (outros olhares de áreas 
profissionais diversas podem trazer novo olhar que o advogado não tem).

Rachel Gilles cita um estudo realizado pela empresa 3M (GILLETT, 
2014), empresa que fabrica os bloquinhos de notas Post-it, no qual ficou 
comprovado que o cérebro humano se envolve mais contando histórias 
(narrativa é importante) do que com uma lista de fatos, sendo que o uso de 
recursos visuais adiciona um componente à narrativa que o texto não pode 
fazer: velocidade. Ou seja, o cérebro humano processa 60.000 vezes mais 
rápido imagens do que texto:

According to researched complied by 3M, the corporation behind 
Post-it Notes, visuals are processed 60,000 times faster than text, which 
means you can paint a picture for your audience much faster with an actual 
picture. It’s no surprise then that HubSpot’s social-media scientist Dan 
Zarrella found tweets with images are 94% more likely to be retweeted 
than tweets without. (GILLETT, 2014, grifo nosso).

No Brasil, um dos primeiros casos de uso de elementos do Visual Law foi o 
da contestação da empresa de assistência médica Amil. Segundo Bernardo de 
Azevedo (2019), o departamento jurídico da mencionada empresa elaborou, 
juntamente com o auxílio de designers, uma contestação com diversos 
elementos visuais (ícones, imagens e QR code). A referida contestação 
foi protocolada nos autos do processo nº 1007306-36.2019.8.26.0002, em 
tramitação na 10ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, em São 
Paulo (SP). 

Atualmente, vários profissionais do Direito e instituições já fazem 
uso do Visual Law em seus documentos, como aconteceu recentemente 
com o Supremo Tribunal Federal ao adotar Informativo de Jurisprudência 
com elementos visuais e ao lançar, em maio de 2021, uma compilação de 
jurisprudência sobre covid-19, em inglês, também com elementos de Visual 
Law (STF, 2021).

A Resolução n.º 347 do Conselho Nacional de Justiça (BRASIL, 2020), 
de 13/10/2020, recomenda, no parágrafo único do art. 32, sempre que 
possível, que deverão ser utilizados “recursos de visual law que tornem a 
linguagem de todos os documentos, dados estatísticos em ambiente digital, 
análise de dados e dos fluxos de trabalho mais claros, usuais e acessíveis”.

No âmbito dos processos de execução fiscal, por exemplo, já existem 
iniciativas como aquelas adotadas na 6ª Vara Federal do Rio Grande do 
Norte que criaram guias colaborativos, uniformizando o trabalho executado 
pelos servidores, ensejando, assim, maior rapidez no trâmite processual, bem 
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como explicando ao jurisdicionado o conteúdo dos documentos jurídicos, 
como ata de audiência e mandados, fazendo, dessa maneira, uso de linguagem 
clara, simples e com utilização de elementos visuais.

De acordo com o juiz federal titular Marco Bruno Miranda Clementino, 
da 6ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, após participação do IV Fonage 
– Fórum de Inovação e Gestão Estratégica, realizado em Vitória-ES, em 
2019, ele passou a implementar o uso do Visual Law já em 2019, com o 
Termo de Audiência, e, a partir disso, foi criada uma equipe para reelaborar 
todos os documentos (JUSTIÇA FEDERAL, 2020).

Nesse sentido, entendo que todos os profissionais que atuam na área 
do Direito, seja na esfera do contencioso ou do consultivo, como nós 
procuradores do município, devem se atualizar, estudar o tema e, aos poucos, 
começar a adotar o Visual Law nos nossos documentos jurídicos, tendo 
em vista o imenso volume de processos que atolam o Poder Judiciário, por 
exemplo, e que não permitem que os juízes, promotores, defensores públicos 
e os procuradores tenham condições de ler cuidadosamente todas as peças 
e documentos que constam do processo. Por isso, documentos mais simples, 
diretos e objetivos, com uso de elementos visuais, provavelmente serão mais 
bem aceitos e lidos com atenção, até porque não deverão conter palavras e 
textos desnecessários.

No âmbito da Procuradoria-Geral Federal (AGU, 2021), órgão da 
Advocacia Geral da União, foi criado em abril de 2021 o projeto Linguagem 
Jurídica Inovadora, que adota o formato “Visual Law” na elaboração das 
petições, utilizando elementos visuais para tornar a linguagem jurídica mais 
clara, compreensível e acessível, a exemplo do uso de vídeos, infográficos, 
fluxogramas, storyboards, bullet points e QR Codes. 

Dessa forma, com o uso do Visual Law em suas petições, o Departamento 
Trabalhista da Procuradoria-Geral da União, por exemplo, reduziu a 
quantidade de folhas de seus memoriais, perante o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), para, no máximo, quatro folhas (antes variavam entre 10 e 
12 páginas).

Portanto, acredito que será um enorme avanço a criação de um núcleo 
multidisciplinar de Visual Law, na Procuradoria do município do Salvador, 
formada dor designers, procuradores, analistas de TI e até mesmo jornalistas, 
a fim de criar modelos de peças processuais e/ou pareceres mais usuais, 
com o intuito de elaborar peças jurídicas mais específicas para os casos 
complexos, estratégicos e mais importantes para o município. Por exemplo, 
no município do Salvador, entendo que seria interessante reelaborar a 
petição inicial de execução fiscal. A linguagem e as informações não parecem 
claras para quem não trabalha na área; as informações do imóvel tributado 
(inscrição imobiliária e exercícios fiscais), por exemplo, ficam perdidas no 
meio de muito texto. É importante ter em mente que o destinatário da 
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execução fiscal é, primeiramente, o próprio executado (contribuinte) que 
precisa compreender o que está sendo cobrado dele judicialmente e, em 
segundo plano, o magistrado, que irá conduzir o processo e julgar as teses e 
questões discutidas no seu bojo.

Em janeiro de 2021, um grupo de pesquisa formado por advogados, 
estudantes, designers e professores de 17 estados brasileiros divulgou o 
resultado de um estudo realizado no ano de 2020, junto aos juízes federais 
para investigar o que os magistrados pensam a respeito do uso de elementos 
visuais em petições, e a conclusão foi muito positiva.

Segundo a mencionada pesquisa (SOUZA, 2020), os maiores 
problemas destacados pelos magistrados com as petições atuais eram uso 
de argumentação genérica (71,90%), emprego de redação prolixa (71,24%), 
número excessivo de páginas (62,09%), uso de transcrição excessiva de 
jurisprudência (43,79%), má formatação de peças (30,72%) e uso excessivo 
de destaques no texto (21,57%).

Desse modo, a pesquisa revelou que, para 77,12% dos magistrados 
participantes, o uso de elementos visuais, desde que utilizados com moderação, 
facilita a análise da petição. 43% dos magistrados aceitam qualquer tipo de 
elemento visual, 39,2% aprovaram o uso do QR code, 34,6% aprovaram o 
uso de vídeos em petições e apenas 3,3% dos magistrados participantes da 
pesquisa desaprovam o uso e acham que nenhum elemento visual deva ser 
utilizado (SOUZA, 2020, p. 9-10).

No cenário mundial, a transformação da área jurídica também está em 
alta. O Ministério da Justiça do Reino Unido, por exemplo, em parceria com a 
plataforma Tech Nation, lançou em novembro de 2020 o “Lawtech Sandbox 
Pilot”, um programa pensado e planejado para acelerar a transformação 
digital no setor jurídico, sendo que seu objetivo é fornecer suporte a startups 
que estão desenvolvendo tecnologias jurídicas para o mercado britânico, 
com o intuito de criar um ambiente de teste para novas ideias, modelos e 
soluções (LAWTECH, 2020). 

A Irlanda do Norte, segundo Bernardo de Azevedo Souza (2021), através 
do “Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Nicts)”, vinculado ao 
Departamento de Justiça, lançou um artigo apresentando sua visão para o 
futuro dos tribunais; e os objetivos são diversos, como: melhoria no acesso 
à justiça por meio da tecnologia; análise célere das causas de baixo valor ou 
de menor complexidade; existência de opções para resolver conflitos das 
partes; remodelação dos processos de entrega dos serviços; reconfiguração 
dos tribunais físicos para atender às demandas modernas e oferecimento de 
suporte necessário para servidores, partes e magistrados etc. 

Percebe-se, portanto, que as influências tecnológicas no âmbito do 
Direito são reais e ensejam também uma readequação da linguagem para 
melhor comunicar nos novos canais. Então, mãos à obra, colegas!
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mundo do Direito também já está inserido e vivendo no universo 
tecnológico. No entanto, a maioria dos profissionais da área ainda não 
percebeu que é imprescindível também alterar a linguagem dos documentos 
jurídicos.

O mundo atual está acelerado, a comunicação é rápida, efetiva e visual, e 
é nesse cenário que entra o Visual Law, que é uma das ferramentas do Legal 
Design Thinking, sendo que o seu maior objetivo é que qualquer pessoa tenha 
a compreensão clara do Direito e, para isso, são utilizados elementos visuais, 
simplificando a informação jurídica e deixando-a mais atrativa. Existem 
diversas iniciativas no Brasil e no mundo com o uso do Visual Law. 

Assim, a utilização de elementos visuais como infogramas, fluxogramas, 
vídeos, QR codes etc., com redução consciente do texto escrito, torna o 
documento jurídico (contrato, petição, sentença, etc.) com linguagem mais 
clara, objetiva e atrativa. 

Por fim, o Direito, enquanto linguagem que é, visa a comunicação efetiva, 
e nada melhor do que traduzir essa linguagem com o auxílio de elementos 
visuais, para, quiçá, alcançar seus objetivos elencados no contrato ou mesmo 
defendidos nas petições judiciais.
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8
EFETIVIDADE DO FORTALECIMENTO 

DO MUNICÍPIO NA FEDERAÇÃO 
BRASILEIRA: REFORMA E 

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL147

 Marcus Vinícius Americano da Costa148

1 QUESTÕES TEMÁTICAS: CONSIDERAÇÕES GERAIS

Modificações no sistema tributário nacional, a iniciar-se na Constituição 
Federal, que robusteçam a pretensa independência financeira dos Municípios, 
em um regime republicano trôpego, abalado por sucessivas crises 
institucionais, em que o poder central é exercido por uma classe política 
desacreditada pela opinião pública mais participante, sob outro viés, caso 
interfiram ou reduzam o fluxo desproporcional de recursos da União e dos 
estados, traduzem um significativo complicador, a ser submetido a pressões 
de toda sorte.

Devido ao comprometimento da fórmula tripartite de governo nesse 
ambiente propício à prática censurável da barganha política com o Legislativo, 
mascarando-a em nome de uma falsa governabilidade, de outro lado, com 
os juristas a condenar o Executivo Federal excessivamente fortalecido por 
meio de numerosas atribuições destinadas privativamente à União, com 
forte teor econômico (art. 22, CF.), ao contrário do abstencionista, nas hostes 
do inglês Stuart Mill e do norte-americano Adam Smith, que se limitava 
a controlar as atitudes e coibir abusos individuais, originou-se a figura do 
Estado empresário, com roupagem jurídica pertencente ao Direito Privado, 
através das sociedades de economia mista e empresas públicas, sobremodo 
constituídas sob a modalidade de S/A (principal instrumento do capitalismo 

147 Com os ajustes e adaptações que se fizeram necessários, agora, na íntegra, o conteúdo do 
presente artigo corresponde ao Projeto de Pesquisa de Doutorado, apresentado e aprovado em 
2018 pelo PPGD-UFBA.
148 Procurador do Município do Salvador. Advogado. Professor. Mestre em Direito (UFBA). 
Doutor Honoris Causa em Ciências Jurídicas (Brasília). Consultor Jurídico. Autor de diversos 
livros e trabalhos jurídicos.
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contemporâneo), que passou, ao lado da iniciativa privada, a praticar 
diretamente a atividade comercial, atípica da Administração Pública.

A possibilidade legal de criação daqueles órgãos também pelos estados 
e municípios, prevista na RAF implantada e alterada pelos Decretos-
Leis nos 200/1967 e 900/1969, não teve o condão de conter a hipertrofia 
intervencionista do Governo Federal, mesmo após a privatização de 
importantes empresas públicas durante a política neoliberal de Fernando 
Henrique Cardoso (1995 a 2002). Corolário de uma virulenta carga tributária 
espelhando a sanha arrecadadora do Fisco (tributos e contribuições sociais), 
a polarização da renda nacional pela União contribui para a atrofia financeira 
dos estados e da grande maioria dos municípios. 

Inobstante a inclusão de normas derrogatórias de Direito Privado, o 
expansionismo da ação interventiva do Estado, explorando setores básicos 
da economia, gerou transformações em arcaicas instituições e formas 
jurídicas (a exemplo das teorias do contrato, do direito das obrigações e da 
propriedade privada), deflagrando-se, como consequência, os fenômenos 
paralelos e correlatos da publicização do Direito Privado e privatização 
do Direito Público. Com razão, na linha da teoria monista de Kelsen, a 
clássica dicotomia do Direito em público e privado, útil e necessária para 
sistematizar o estudo e a regulação da convivência social, não pode subsistir 
na diferenciação desses dois ramos, pois a ordem jurídica é unitária e deriva 
da mesma norma fundamental.

Isso não significa tsunami algum na estrutura jurídica do país; não elide 
a assertiva de encarar com naturalidade o fato de o Direito socorrer-se de 
expedientes e presunções ou se subsidiar de artifícios, ficções e equiparações 
no intuito de disciplinar as relações sociais, alinhando-as às mudanças de 
época. Elucidativas são as hipóteses: o reconhecimento da personalidade de 
pessoa jurídica, porque sua aquisição depende de imputação da lei; o avanço 
da teoria da desconsideração da personalidade jurídica de sujeitos de direito 
e suas repercussões na fixação da responsabilidade civil ou penal em diversos 
ramos do Direito; a formação de sociedade comercial (no mínimo, associação 
entre duas pessoas), de origem norte-americana, com apenas um sócio; a 
empresa, individual ou coletiva, o grupo econômico, os profissionais liberais 
e outras entidades sem fins lucrativos na qualidade de empregador, pois que, 
se o consolidador assim não o conceituasse, por extensão, sem compensação 
para equilibrar a hipossuficiência socioeconômica, deixaria fora da proteção 
da legislação uma legião considerável de trabalhadores (art. 2º, CLT). A 
mesma coisa sucede na tutela dada ao consumidor nas relações consumeristas 
regidas pela Lei nº 8.078/1990.

Nesse prisma, a gravitar em torno dos profligados desacertos da 
democracia liberal e do neocapitalismo, este impulsionado pela força 
propulsora do modelo evoluído dos EUA, muito bem enfocado pela doutrina 
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importada de Georges Ripert (1947) e Adolfo A. Berle Jr. (1954), e nacional 
de Fábio Konder Comparato (1970), diametralmente oposta à socialização 
dos bens de produção profetizada por Karl Marx e Friedrich Engels, 
ao conclamar a união dos proletários de todos os países (1848), a CF/88 
abraçou o princípio da livre concorrência de mercado, facultando-se, nos 
casos previstos, a atuação estatal para atender aos imperativos da segurança 
nacional ou do interesse da coletividade (ou para suprir, supletivamente, 
insuficiência dos particulares), conforme definição legal (arts. 170, IV, e 173, 
caput, CF). 

Inegavelmente, do surgimento de um novo modelo de política 
denominado dirigista, marcado pela nítida inserção, na ordem jurídica, de 
normas estatais cogentes ou imperativas, emergiram transformações de 
vulto, notadamente no campo da autonomia da vontade e liberdade de cada 
qual contratar, com impacto nos princípios pacta sunt servanda, lex inter partes, 
fato do príncipe, das teorias da revisão e imprevisão nos negócios jurídicos 
firmados pelas partes.

Sob a regência do Estado à frente de um sistema planificado ou de 
massa, sendo o Direito apenas um meio de sua programação econômica, 
verifica-se a preocupação de o constituinte pátrio conciliar os interesses nas 
relações entre a liberdade da atividade privada e a sociedade como um todo. 
Siga-se a lição, para nos valermos dos escritos de Orlando Gomes (1977, 
p. 43), de não mais padecermos do mal do fenômeno da alienação cultural, 
consistente da transposição mecânica de normas e instituições de povos 
culturalmente desenvolvidos, mas, contraditoriamente, distanciados da 
realidade subjacente, tal qual aconteceu na Constituição alemã de Weimar 
(1919), e na extração de certos direitos contidos na Constituição americana 
(7 artigos e 27 emendas) durante a Era Republicana até os idos de 1930. Não 
tiveram e não têm qualquer pragmatismo, mesmo que seu conteúdo induzisse 
ao exercício de outras funções: conscientização educativa, programática e 
ideológica. 

2 AUTONOMIA POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO 
MUNICÍPIO – AMPLIAÇÃO CONSTITUCIONAL NA DISTRIBUIÇÃO DAS 
RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Na medida em que as diversas questões previamente formuladas 
realçam a importância na elaboração do trabalho, a que se propõe dar-lhe 
caráter científico e que seja útil a sua teorização, inclusive já levantadas por 
outros analistas, brotam, outrossim, para o desenvolvimento da pesquisa, as 
hipóteses com as quais se irá debruçar e oferecer sugestões a fim de resolvê-
las ou, no mínimo, atenuá-las, inobstante as dificuldades bastante conhecidas 
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nesse setor de avaliação diante das controvérsias e pugnas doutrinárias 
existentes.

Pela carência de políticas públicas efetivas durante a vigência da 
Constituição Federal promulgada em 1988, sobremodo no campo fiscal e 
do sistema de distribuição de receitas tributárias entre os entes federativos, 
observa-se um quadro caótico e uma crescente paralisia no âmbito 
municipalista nacional, mais que suficientes para se firmar o compromisso 
irrenunciável de desencadear uma ampla investigação que terá o intuito 
de comprovar a adequação dos casos, no alinhamento de respostas com a 
perspectiva de viabilizar ações e medidas concretas para solucionar as 
dúvidas suscitadas, à mercê de uma linha de pensamento mais otimista, 
porém, sempre realista. 

Apesar da aparente insegurança, numa análise mais percuciente 
da problemática exposta, concluir-se-á que opiniões distintas podem se 
harmonizar com os ganhos advindos pelo aumento da produtividade 
e do crescimento econômico e social dos municípios como unidades 
federativas, o que, a título de compensação, implicará redução do nível de 
interferência dos outros entes e, consequentemente, restringirá a perda de 
receitas públicas pelo critério do repasse ou redistribuição de arrecadação 
tributária. Paralelamente, como bem assinalou Rafael Carrera (2013, p. 3-4), 
a administração fazendária precisa modernizar-se em gestões estratégicas 
e estruturais, melhorando o aparelhamento de seu sistema na fiscalização, 
manutenção e cobrança de seus tributos, principalmente em relação aos 
contribuintes e inadimplentes mais poderosos. 

Na colocação particularizada, descartada qualquer repercussão na 
crônica condição de contribuinte (ou responsável), a redistribuição e o 
aumento da arrecadação tributária mediante o remanejamento de institutos 
e mecanismos constitucionais, reluzindo como paradigma a adoção de 
medidas concretas quanto à forma de transferência pelos estados e a União 
do FPM, formado a partir da receita gerada pelo IR e do IPI, constituem 
pressuposto indeclinável à implementação de políticas públicas voltadas, 
única e exclusivamente, para o efetivo alargamento do processo de sua 
libertação. 

As adversidades existentes certamente estimularão o ânimo daqueles 
munícipes que vivem a postular do Governo Central mais incentivos fiscais 
e programas governamentais no que tange à tutela das receitas e despesas 
públicas (mesmo as de custeio ou com pessoal), a exemplo do incremento 
de repasse das fontes tributárias contempladas pela Constituição, a fim 
de, chancelando investimentos próprios, executar as atividades básicas em 
benefício da coletividade, principal meta das premissas e formulações capazes 
de viabilizar uma autossuficiente dotação orçamentária dos entes municipais 
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(cerca de 5.600, exceto o DF, entre os 26 estados), considerando-se a notória 
presença de acentuadas diferenças e diversidades socioculturais entre eles.

Para se ter uma ideia da situação difícil ou crítica em que se encontram os 
municípios, objetivando avaliar a administração dos tributos que arrecadam, 
a Bahia, no total de 417, é um dos três Estados que concentram o maior 
número de cidades com baixo investimento (94,5%). Relativa ao exercício de 
2016, a média estadual foi inferior à nacional, pois, de acordo com o Índice 
Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), baseado em dados oficiais declarados pelas 
prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional, foi anunciado, em 10 de agosto 
de 2017, pelo sistema da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 
que apenas 16 prefeituras (5,5%) registraram boa condição fiscal, enquanto 
50,7% registraram estado de precariedade, cujos indicadores a influenciar 
tal resultado recaem na baixa capacidade de geração de receitas próprias, 
no elevado comprometimento do orçamento com despesas de pessoal e no 
reduzido volume de investimentos. Entretanto, Salvador alcançou o terceiro 
melhor IFGF entre as capitais, só perdendo para Manaus e Rio de Janeiro, 
tendo registrado gestão boa ou de excelência em seus indicadores, exceto no 
item referente aos investimentos.

Entre outros atos administrativos, foi publicada, no Diário Oficial da 
União de 13 julho de 2017, a Medida Provisória nº 786, criando um fundo 
de R$ 11,7 bilhões, recursos do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), em financiamentos para os municípios aplicarem na área de 
saneamento e mobilidade urbana, e a cifra de R$ 10 bilhões já havia sido 
anunciada pelo Ministério do Planejamento no 4º Encontro dos Municípios 
com o Desenvolvimento Sustentável, de abril de 2017. Desse montante, 
R$ 180 milhões foi o limite previsto pela referida MP para apoiar obras 
de infraestrutura das prefeituras, através de concessões e parcerias público-
privadas. 

O desafio de vencer os obstáculos não se quedará silente ou omisso, 
tampouco sofrerá o melancólico desencanto de espíritos idealistas que visam 
à consagração de valores e elementos conceituais do presente assunto, cuja 
contribuição, por si só, objetiva alcançar e avalizar o mérito da argumentação 
convincente durante uma amostragem. 

Sucedido de sólida argumentação técnica, o diálogo amadurecido é a 
forma ideal para solução dos entraves e conjugação de interesses opostos. 
Daí é que cresce a responsabilidade dos juristas em geral, após a elaboração 
e difusão de trabalhos científicos que vão sucedendo-se.

Perante a CF/88, a que se contrapõe o Estado Unitário, em que a 
descentralização é passível de controle pelo Poder Central, ao lado da União, 
dos estados e do DF, repartindo-se as competências legislativas e matérias, 
os municípios também são entidades autônomas que compõem a nossa 
estrutura organizacional, ainda que, a rigor, não sejam vistas, por parte da 
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doutrina, como absolutas unidades federais, como pontuado por José Afonso 
da Silva (2000, p. 476-477).

Partindo-se da premissa de assegurar-se autonomia político-
administrativa aos municípios na CF, apesar das restrições de opositores, 
prevalece a corrente de admiti-los também como unidades federativas, 
conforme Joaquim Castro Aguiar (1993, p. 41-52), Celso Ribeiro Bastos 
(1988, p. 232) e André Ramos Tavares (2006, p. 954-955). 

Em exaltação ao postulado da intangibilidade do Pacto Federativo 
(cláusula pétrea), o poder constituinte originário, inicial e ilimitado, vedou 
ao constituinte derivado ou reformador, limitado e condicionado (chefe do 
Executivo e parlamentares), qualquer iniciativa de proposta de emenda 
constitucional (EC) veiculada com o objetivo de extinguir – ou até modificar 
– essa forma de composição estatal (art. 60, § 4º, I, CF).

Inspirado no modelo adotado após a independência das treze colônias 
dos Estados Unidos da América do Norte em 4 de julho de 1787 (no início, 
confederação), livrando-as das amarras de decisões inglesas, no Brasil, nem 
os estados desfrutavam de autonomia plena, enquanto os municípios nem 
sequer a possuíam politicamente; havia, apenas, a garantia de tal prerrogativa 
prevista na Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891 (o imortal 
Rui Barbosa foi um dos expoentes da Era Republicana), ao transformar o 
país numa federação, conquanto fosse de competência dos estados naquilo 
considerado de peculiar interesse da comuna (art. 68).

De fato, o substrato jurídico da autonomia de que o município é dotado 
até deve ser desproporcional àquele conferido aos estados e ao Distrito 
Federal, desde que não o impeça de autogovernar e movimentar-se com a 
sua própria engrenagem política, administrativa e financeira.

Em que pese o evolver da moderna dogmática, a perspectiva sombria 
delineada pelo inexorável empobrecimento dos municípios, oriundo do 
imobilismo de ações humanas ou de certos desvios comportamentais, sinaliza, 
sintomaticamente, o afloramento de um panorama de crises administrativas 
e econômicas, cuja antinomia, no futuro, se de progênie normativa, em casos 
específicos, deverá ser solvida pelos critérios, na ordem, da hierarquia, da 
cronologia e da especialidade, porquanto ainda depende de alternativas para, 
no mínimo, reduzir-se as fecundas desigualdades sociais. 

No horizonte flamejado de otimismo, remanescerão reflexões 
formalmente inclinadas à elaboração de uma nova ordem constituída que, 
decerto, na exegese racional e cotidiana das leis pelos tribunais, influenciarão 
no esclarecimento da necessidade de ajustes ao aperfeiçoamento da federação 
brasileira nos moldes esculpidos pelas civilizações contemporâneas 
progressistas.

Por simples conjectura análoga, se utópica ou ilusória, à destinação 
ao remígio em alturas e páramos celestiais ou à conquista das glórias 
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olímpicas, como a fórmula mágica indicada por Jair Eduardo Santana (2013, 
p. 113-114), referente à inscrição da política pública – como programa de 
governo – no Plano Plurianual, ao menos, subsista a salutar convicção em 
lutar bravamente contra a peregrinação árdua de caminhos tortuosos que 
conduzam aleatoriamente os municípios ao apogeu do caos similar a uma 
tragédia da mitologia grega ou então que deságuam no desabafo simbólico 
e alegórico de Eures Ribeiro, ex-presidente da União dos Prefeitos da Bahia 
(UPB) e ex-prefeito de Bom Jesus da Lapa em uma das marchas à Brasília: 
“O governo é a casa grande e nós, os municípios, a senzala pobre, negra, 
esquecida” e, posteriormente, a perceber o risco de comprometimento da 
despesa com a folha de pessoal, em ascensão a queda de 13% do FPM em 
abril de 2018, prenunciou “o fim dos municípios”. 

Alardeou-se movimento que foi encampado por prefeitos baianos, no 
limiar do segundo semestre de 2017, e foi apresentada ao Congresso Nacional 
uma PEC propondo o aumento no valor de repasses do FPM em 1%. À 
primeira vista, pareceu pouco, entretanto, a pretensa inovação constitucional 
surgiu como uma amostra eloquente do muito que representa a matéria a ser 
investigada pela tese sob comento. 

No meio de dúvidas e incertezas que cercam a proposta de reforma 
tributária anunciada pelo atual Governo Federal, não devemos olvidar que, 
antes, realizou-se, em Salvador, nos dias 21 e 22 de setembro de 2017, o 6º 
Congresso Baiano de Direito Municipal, evento promovido pela Associação 
Baiana de Auditores Municipais (ABAM) e Associação dos Procuradores 
do Município do Salvador (APMS), em que foram debatidos temas como a 
incorporação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) a um 
imposto único a ser arrecado pela União, o Imposto sobre Bens e Serviços 
(IBS), que seguiria um modelo de Imposto sobre Valor Agregado (IVA). 

A iniciativa visa neutralizar a perda de autonomia da principal fonte de 
receita dos municípios, sobretudo os de médio e grande porte, e do repasse 
de 25% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de 
competência dos estados, mas propõe-se, como troca ou compensação, um 
repasse do Governo Central superior ao que eles arrecadam com os dois 
tributos.

Em detrimento de 118 que iriam registrar redução em suas cotas, 
mediante resolução que fixa os percentuais do IPM, aprovada em dezembro 
de 2017 pelo TCE-BA (uma das poucas Cortes de Contas do país a elaborar 
tais cálculos), 299 municípios desse estado tiveram, em 2018, aumento de 
participação na arrecadação proveniente do rateio de 25% do ICMS a que 
tinham direito. Na maioria dos estados, a apuração é de responsabilidade das 
respectivas Secretarias da Fazenda. 

Não se pode negar, dependendo de um debate técnico mais amplo, por 
mais que se tenda à simplificação tributária, que muito já se investiu em 
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modernização fiscal, em especial pelo crescimento vertiginoso no setor de 
serviços, a fim de prevenir-se contra o surgimento de outras distorções, a 
exemplo da taxação sobre o consumo e produção que carece de uma redução 
na cobrança, sem qualquer observância aos princípios da igualdade e 
progressividade, ou, contraponto de outro nas grandes fortunas, de advogar-
se pelo aumento da incidência, proporcional ao tamanho, sobre a renda e 
patrimônio dos contribuintes.

Diante de certos questionamentos, já que o Poder Central e os regionais 
perderiam a receita e, ainda, no empenho de arrecadar tributos que não lhes 
pertenceriam, viu-se com desconfiança a proposição de que os Impostos 
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA), ambos estaduais, sejam respectivamente 
arrecadados pela União e pelos estados, porém, integralmente repassados 
aos municípios. Por prudência, aguarda-se o envio do texto final e o que for 
aprovado pelo Congresso Nacional. 

Mas nada disso adiantará se não houver também uma inversão de 
comportamentos e um efetivo controle para frear os excessos de gastos 
públicos, pois os dados alarmantes. Em 2016, só em despesas com vereadores 
de 3.771 municípios foram gastos R$ 11,6 bilhões, sendo 3 bilhões em 21 das 
27 capitais. Com apoio do SEBRAE e Ministério da Fazenda, em estudo da 
Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), 
das unidades municipais que regularmente prestam contas ao Tesouro 
Nacional (as demais nem isso o fazem), em 707 (19%) o consumo supera a 
própria receita gerada de fontes tributárias de sua competência e 218 gastam 
acima de 80%. Para conter o contumaz desperdício, o então presidente 
daquela entidade de apoio às empresas propusera que o Congresso Nacional 
apresentasse um projeto no sentido de fixar o limite legal de gastos dos 
municípios com as Câmaras baseado apenas na receita própria, excluindo-se, 
portanto, as transferências constitucionais da União.

3 O DIREITO COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE SOCIAL E A 
SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO

Manifestação dos fenômenos sociais, o Direito, que é uma ciência 
dinâmica, não exata, porque pertencente ao plano ontológico, resultando a 
lógica do ser e o idealismo do dever ser, portanto, mutável no tempo e espaço, 
como não poderia deixar de ser, qualquer que seja o sistema econômico e 
regime de governo, mantém o status de principal instrumento de controle 
da sociedade. Além disso, exerce também o papel de canal condutor às 
reformulações do ordenamento jurídico para sintonizar-se – às vezes, 
transcender – com realidade de cada conjuntura ou, mediante a edição de 
leis criteriosas e bem dosadas, avançar na direção de promover mudanças de 
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relevo no tecido social. Incisivo, ponderou o francês René Savatier (1943, p. 
5), “O Direito é adaptação humana da justiça. Adaptação humana, portanto, 
imperfeita”.

No entanto, vale lembrar que, com a proliferação normativa do 
positivismo jurídico, principalmente motivada pela ingerência estatal na 
economia, ressoam ainda avivadas as palavras de Jean Carbonnier de que “as 
férias do Direito são hoje uma necessidade da higiene social”, enquanto, há 
muito, alertara Gaston Morin da revolta dos fatos contra o conservadorismo 
dos códigos, historicamente vinculado à doutrina romanista de Savigny, esta 
desconectada do pensar de Bentham, que acreditava na eficiência das leis 
para vencer o anacronismo social. 

Pois bem, ante o processo simbiótico de fundamentação e derivação das 
normas jurídicas, no qual elas se entrelaçam e dão validade umas às outras, a 
prevalecer o Direito escrito ou positivo, encontra-se a Constituição Federal 
no ápice da estrutura piramidal do sistema jurídico brasileiro, fonte normativa 
de grau superior às demais normas, que lhe devem, hierarquicamente, 
obediência em relação ao processo de gestação, interpretação e aplicabilidade.

Por ser a Lei Suprema (nos dias atuais, com o vigor legado pelo 
neoconstitucionalismo, gênese do pós-positivismo), trilhando o pensamento 
jurisfilosófico clássico, inaugurado por Del Vecchio e Stammler, na visão 
do purismo metodológico da norma hipotética fundamental de Hans Kelsen 
(1962, p. 7),149 artífice da Constituição da República da Áustria, e seus ardorosos 
séquitos (Alfred Verdross, Josef  Kunz, Adolfo Merkl, Félix Kaufmann e Fritz 
Schreier), fruto de um pressuposto lógico-transcendental, o conjunto ou 
sistema de normas positivas regem a produção do Direito, ou seja, o Direito 
regula o comportamento humano e a sua própria criação há de preservar 
o ciclo evolutivo de consagradas teorias, como a da separação dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário (art. 2º, CF), harmônicos e independentes 
entre si, pautada no sistema de freios e contrapesos ao recepcionar a obra de 
Montesquieu (1748), e a do controle de constitucionalidade (concentrado e 
difuso) e suas destacadas particularidades, base de sustentação dos direitos e 
garantias fundamentais, individuais e coletivos, enfeixados, implicitamente, 
pelo constituinte (art. 5º, § 2º, CF). 

149 Contraponto do normativismo, entre nós sul-americanos, de projeção internacional, surgiu 
o antagonismo da Escola Egológica do jusfilósofo argentino Carlos Cossio, para quem o objeto 
do Direito é a conduta em sua interferência intersubjetiva, ao passo que, formulada como 
um juízo disjuntivo, a norma conceitua a ação humana ao emprestar-lhe um sentido jurídico: 
faculdade, prestação, ilícito e sanção. Essa teoria, através do princípio ontológico (“tudo que 
não está juridicamente proibido, está juridicamente facultado”), esclarecendo o vaticínio de sua 
hermética plenitude, nega a existência de lacunas lógicas – não axiológicas – na ordem jurídica 
(1964). Adeptos do egologismo, assim se expressaram Afitalión, Olano e Vilanova (1960, p. 56): 
“El Derecho, como objeto real a estudiar, no es la regulación de la conducta, sino la conducta 
regulada”.
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Apesar da permanente supremacia da Constituição e o caráter vinculante 
e cogente de suas normas, considerando-as, indistintamente, como rígidas e 
providas de juridicidade, isto é, normas jurídicas obrigatórias, seguido de 
erudição doutrinária, Dirley da Cunha Júnior (2017, p. 24) leciona que a 
variação na estrutura, tipos, função, natureza ou do grau de eficácia de que 
são modeladas não as desconstituem como tais. 

Todas as normas constitucionais, sem exceção, mesmo as permissivas, 
são dotadas de imperatividade, por determinarem uma conduta positiva ou 
uma omissão, de cuja realização são obrigadas todas as pessoas e órgãos às 
quais elas se dirigem. 

4 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DOS ESTADOS E ÓRGÃOS DO PODER 
JUDICIÁRIO – EXCLUSÃO DOS MUNICÍPIOS 

Nada muda, influi ou acrescenta o princípio da autonomia municipal 
quanto à composição no Senado Federal (81 cadeiras, 3 para cada unidade 
federativa) ser eleita majoritariamente (duas legislaturas: 8 anos) por 
representantes apenas dos estados e do Distrito Federal – ou na Câmara 
pelos deputados federais (mínimo de 8 e máximo de 70 – total de 513), 
com mandato de 4 anos, sistema mantido na eleição passada (2018), eleitos 
pelo controvertido voto de legenda como representantes do povo, mediante 
distribuição proporcional à população nos estados (territórios, se houver) e 
no Distrito Federal (arts. 32, 33, 45 e 46, CF, e LC nº 78/1993, arts. 1º e 3º). 
Isso também pode ser dito em relação à inexistência de Poder Judiciário nos 
municípios e de previsão legal na apresentação de proposta para emendar a 
Constituição (v. art. 60, I, II e III, CF). 

Primeiro, porque a representação política por aqueles entes federativos 
é também suficiente para atender, direta e indiretamente, aos interesses e 
necessidades dos municípios que porventura os integram, pois são suas 
unidades territoriais. Seria um despautério enorme imaginar-se uma Câmara 
Alta com tantos senadores – e deputados naquela considerada Câmara Baixa. 

Sob outro ângulo, só para argumentar, haveria a possibilidade de única 
Casa Legislativa no âmbito federal, baseada nos princípios da unidade e 
indivisibilidade da soberania popular ou nacional, adotados pelo sistema 
do unicameralismo, embora a organização bicameral ou dualista seja a 
predominante, sobremaneira nas nações de maiores dimensões territoriais e 
mais populosas, como nos Estados Unidos da América do Norte e em quase 
todos os países europeus (a exemplo da França, da Suécia, da Holanda e da 
Bélgica). No Brasil, a tradição remonta da Constituição Imperial de 1824 até 
a Republicana de 1988, que mantém o Legislativo unicameral denominado de 
Assembleia Legislativa nos estados, DF de Câmara Distrital e nos municípios 
de Câmara de Vereadores (arts. 27, 29 e 32, CF).
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4.1 OMISSÃO NA CF DE CONTROLE DIRETO DE 
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS

Por seu turno, os órgãos da justiça estadual e federal satisfazem no 
atendimento do volume das lides ajuizadas envolvendo os municípios, o que, 
entretanto, na substância, não desnatura a polêmica ideia de um controle 
de constitucionalidade das leis municipais, por via de ação direta (método 
concentrado pelo STF), em conflitos normativos com a Constituição Federal, 
que se manteve omissa nesse desiderato, como também não previu nas ADCs 
e ADINs por omissão, exceto nas ADPFs, em virtude de disposição expressa 
no inciso I do parágrafo único, art. 1º, da Lei nº 9.982/1999, quando relevante 
for o fundamento da controvérsia sobre a lei ou ato normativo municipal.

Na leitura do art. 102, I, “a”, da Lei Maior, ao estabelecer a competência 
do STF para processar e julgar, originariamente, a ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, Regina 
Maria Macedo Nery Ferrari (2003, p. 97), depois de ter a impressão de que 
se admitiu tal arguição incidentum tantum ou exceção, em casos concretos, 
considerou como “[...] falha do Legislador Constituinte, pois determinou 
até mesmo o controle genérico frente à Constituição Estadual”. 

4.2 SITUAÇÕES COMPROMETEDORAS DA INDEPENDÊNCIA DO 
JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO

Aliás, sob outra vertente, ninguém desconhece o relativo 
comprometimento do atributo da independência do Judiciário, levando-se em 
conta que a forma e os critérios de composição e promoção de membros 
dos Tribunais de Justiça dos estados e do Distrito Federal, TRFs e TRTs, 
especialmente dos Tribunais Superiores sediados em Brasília, incluindo a 
representação pelo quinto constitucional (MP e OAB), dão-se sempre mediante 
o nefasto tráfico de influência e prestígio político (arts. 94, 104, II, 107, I, 
111-A, I, CF). Os da Suprema Corte, no total de 11 ministros, “nem se fala”. 
Transformando-a em órgão político, os ministros são indicados e nomeados, 
precedidos do amém senatorial, ao alvedrio do presidente da República, sem 
precisar ser magistrados (arts. 52, III, “a”, e 101, parágrafo único, CF). 

Fato interessante e frequente que tem despertado o interesse da 
comunidade jurídica é caracterizado como judicialização da política, quando 
o STF é acionado para se pronunciar sobre querelas políticas envolvendo 
o Executivo e o Legislativo a ponto de usurpar funções interna corporis ou 
de competência desses Poderes na normatização de suas decisões. Volta e 
meia, a esdrúxula atividade legiferante tem acontecido em outros episódios 
isolados nos litígios entre particulares.
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4.3 PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 
INDEPENDÊNCIA RELATIVA NA ESCOLHA E NOMEAÇÃO DO 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

De passagem, acresça-se, ao abrigo da Lei Magna também se encontra 
o Ministério Público, instituição permanente a exercer, com liberdade, as 
numerosas funções essenciais e jurisdicionais que lhe foram atribuídas, 
asseguradas as garantias e vedações de seus integrantes, assim como o 
advogado erigido à nobre condição de indispensável à administração da 
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no labor da profissão, 
tudo nos limites da lei (arts. 128, 130 e 133, CF). 

Se o órgão que o representa é titular de tantas prerrogativas 
constitucionais, sem vinculação estrutural a qualquer dos Poderes da 
República, vislumbra-se um contrassenso de efeitos práticos a escolha e 
nomeação do procurador-geral do MP pelo presidente da República, depois 
de aprovado o nome pela maioria absoluta do Senado Federal, para mandato 
de dois anos, permitida a recondução, apesar de recair entre os componentes 
do seu quadro de carreira (arts. 52, III, “e”, e 128, § 1º, CF). 

5 EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA 
MUNICIPAL 

A relevância e o enfoque jurídico do assunto a que nos propusemos 
apresentar agasalham, como de costume, uma singela parcela de contribuição 
que pode ajudar, senão na almejada solução integral, que seria demais, pelo 
menos na equalização de problemas contornáveis e, simultaneamente, na 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que povoam as cidades, envolvendo 
a parte teórica propriamente dita; em suma, vista como pressuposto ou base 
de sustentação dos próprios fundamentos que a circunscrevem. 

Daí a principal razão de coletar referências em tais contribuições, 
na procura incessante de detalhar e resumir subsídios teóricos e práticos 
ainda não suficientemente explorados ou supridos pela literatura jurídica, 
na tentativa, dentro do possível, de preencher lacunas identificadas na 
proposição, com o máximo de aproveitamento do que tem de positivo nesses 
mesmos elementos já cobertos, enfim, com o reconhecimento formal das 
significativas análises, sem as quais a sua conclusão jamais seria possível ou 
mesmo satisfatória. 

Talvez, com algumas exceções, as questões municipais, desdobrando-se 
em vários aspectos, objeto constante de reflexões, têm sido alvo de frequentes 
e importantes pesquisas e até de preocupações nas diversas obras veiculadas 
na vasta área do Direito Constitucional, mas carecem de fundamentação 
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mais acurada e aprofundada nos estudos, no que se refere ao cerne ou núcleo 
dos problemas: a eficácia do princípio da autonomia municipal.

Apesar das controvérsias, o ideal para confiança do fortalecimento da 
causa federativa exsurge da imperiosa efetividade de determinados direitos 
quanto à divisão mais equilibrada de atribuições constitucionais asseguradas 
às unidades políticas, sem descurar dos contornos, limites e diretrizes gizadas 
pelo legislador constituinte, a que estão adstritos em sua atuação, citando 
o rigorismo no combate à corrupção sistêmica e endêmica praticada por 
gestores perdulários e inescrupulosos, numa dimensão inimaginável irrigada 
por organizações políticas criminosas, subproduto do pluripartidarismo 
exacerbado e atrelado a um processo eleitoral caduco e falido (art. 17, CF), 
à observância dos princípios norteadores da Administração Pública em 
geral, insculpidos pelo art. 37 da Lei Maior e da eficaz aplicação da Leis de 
Licitação (nº 8.666/1993), de Improbidade Administrativa (nº 8.429/1992), 
de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), das Inelegibilidades e da Ficha 
Limpa (LCs nos 64/1990 e 135/2010). 

Em clima de euforia embalada por um novel constitucionalismo que 
busca a concretização de suas normas, mormente as de aplicação imediata, 
no arcabouço da principiologia, segundo Manoel Jorge e Silva Neto (1999, 
p. 35), a máxima efetividade é “o princípio mais importante na interpretação 
da constituição, se se quiser visualizar, no mundo físico, os efeitos próprios e 
esperados pelo constituinte originário quando lançou as bases e o programa 
da comunidade política”. 

Louvável, também, o raciocínio de Luís Roberto Barroso (2009, p. 221), 
que condiciona a efetividade da Constituição sobre alguns pressupostos 
como senso de realidade do legislador, técnica legislativa, vontade política para 
se concretizar os mandamentos constitucionais e o exercício de cidadania, 
exigindo-se, “[...] por via de articulação política e de medidas judiciais, da 
realização dos valores objetivos e dos direitos subjetivos constitucionais”.

Despicienda a instalação de uma nova Assembleia Nacional 
Constituinte, sugere-se, no momento, sob os influxos vigorosos de um 
movimento popular organizado, por iniciativa de um dos Poderes da 
República, se necessária, situação extremamente delicada em que se requer 
todo cuidado na preservação da democracia, com a proteção e garantia das 
Forças Armadas (art. 142, CF), a convocação de uma assembleia de estudos 
com ampla representatividade da sociedade civil, no sentido de que, o mais 
breve possível, mediante a edição de emendas constitucionais, seja discutida 
e elaborada uma reforma política e institucional mais aprofundada para a 
correção de vícios, distorções e inversão de valores existentes na legislação 
constitucional e infraconstitucional, que, infelizmente, maculam a lisura 
das eleições e contaminam a cidadania passiva exercida pelos mandatários, 
blindados pelo manto protetor da inviolabilidade civil e criminal, imunidade 
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parlamentar e do foro privilegiado (espécie em extinção) nas ações penais 
comuns (arts. 53 e 102, I, “b”, CF). 

Quase trinta e três anos de vigência da Carta Magna, talvez em 
menor escala à outrora, e inúmeros são os problemas enfrentados pela 
municipalidade, agravados pelo crescimento populacional – êxodo rural 
e concentração explosiva nos grandes centros urbanos (segundo Censo 
do IBGE de agosto de 2015 são 206.081.432 habitantes) – desprovido de 
qualquer planejamento familiar em uma nação de vasta dimensão territorial 
(8.515.767,049 km2), com rarefação demográfica e renda per capita mal 
distribuída, somando-se às múltiplas dificuldades financeiras, ponto fulcral 
da questão a ser combatida pelo ecoar vibrante de vozes representativas dos 
vários segmentos da sociedade, não raro, através de movimentos de iniciativa 
da Federação Nacional dos Municípios (FNM).

5.1 EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA

Hoje, salta aos olhos a valoração do homem e do labor da cidadania nos 
regimes de governo das sociedades ocidentais, em que os princípios jurídicos 
se destacam e justificam iniciativas e movimentos culturais progressistas, 
notadamente o da efetividade da dignidade da pessoa humana, centro em cuja 
órbita giram os demais. 

A dignidade da pessoa humana, não vista como instrumento ou objeto 
que, segundo o filósofo Immanuel Kant (1724-1804), “é um fim em si 
mesmo”, com o evolver dos fenômenos e teorias sociais, teve consagraras 
a sua importância e a sua efetividade pelos sistemas jurídicos modernos e 
de feição democrática, irradiando focos coloridos de luzes, sem exagero, em 
todos os ramos do Direito.

Fatos históricos que tanto contribuíram para o apogeu desse princípio 
foram, entre outros, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
(1789), inspirada na Revolução Francesa (1789), a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da ONU (1948) e a Lei 
Fundamental Alemã de 1949. Sem dúvida, as atrocidades praticadas pelo 
regime totalitário nazista durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
foi o estopim para a consolidação da principiologia constitucional emanada do 
pós-positivismo e neoconstitucionalismo.

À luz da Constituição Federal de 1988, encontra-se esse princípio 
considerado como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, da 
qual os municípios, ao lado da União, dos estados e do Distrito Federal, são 
entidades integrantes, constituindo-se em Estado Democrático de Direito 
(arts. 1º, III, e 170, caput, CF), a confirmar a necessidade de fortalecimento 
da eficácia ou efetividade do princípio da autonomia municipal quanto à 
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defesa de que sejam aprovadas e implementadas as sugestões e reformas 
sustentadas no bojo deste texto. 

No que se refere à sua essência e aos resultados esperados, as nossas 
preocupações cifram-se em analisar e contraditar teses antagônicas quanto 
à atual posição dos municípios diante do modelo federativo do Brasil, numa 
proposta de natureza original, sustentada por consistente argumentação 
jurídica, para, afinal, no pórtico da vigente Constituição Federal, apresentar 
teorias, técnicas e instrumentos legais que possam ser acionados, estes 
robustecidos por consagrados métodos hermenêuticos de interpretação, a 
fim de superar os desafios a que se propõe enfrentar e direcionado ao seu 
fortalecimento onímodo, efetivando-se, com mais amplitude, o princípio da 
autonomia municipal. 

Externando metas especiais que, se cumpridas, conduzirão ao 
atendimento dessa finalidade, espera-se que tais lacunas sejam preenchidas, 
assim como exsurja proposição de reformulações nos critérios e formas 
de distribuição relativas à arrecadação tributária plasmada pelo sistema 
federativo em vigor, visando combater o déficit orçamentário e fomentar o 
desenvolvimento social e econômico dos municípios, em conformidade com 
o texto constitucional.

6 POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE

Em especial, porque da maior importância, há de se priorizar a defesa de 
implantar uma política mais eficiente na área, tão precária, da saúde pública, 
pois a plenitude do exercício da cidadania, em seus multiformes aspectos, dá-
se nos municípios; justo neles é que as pessoas habitam e vivem, revestindo-
se, assim, de destacada representatividade institucional diante da União.

Se a vida é o bem inalienável e mais precioso da pessoa humana, cuja 
inviolabilidade é uma das garantias assentadas no princípio da igualdade de 
todos perante a lei (caput do art. 5º, CF), por extensão, torna-se compreensível 
que o constituinte pátrio considere a saúde pública um direito social, de 
caráter subjetivo público, inserindo-a no elenco dos direitos fundamentais 
do indivíduo e dever inolvidável do Estado (a sua assistência está liberada à 
iniciativa privada: art. 199, CF), a ser assegurado mediante políticas públicas 
e econômicas para prevenção de certas enfermidades (art. 196, CF). A sua 
proteção pode ocorrer, consoante precedentes jurisprudenciais, tanto de 
forma individualizada quanto coletiva, a exemplo da legitimidade ativa do 
Ministério Público no ajuizamento de ações civis públicas (cf.: STJ, REsp 
124-236/MA 04.05.1998, p. 84). 

Teoricamente correta, a segunda parte do art. 196 da Constituição 
abraçou o princípio universal igualitário, ou seja, os recursos e iniciativas na 
saúde pública são reservados aos cidadãos em geral – antes se prestigiava 
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determinados grupos ou os que recorriam a hospitais públicos como 
contribuintes da previdência social – e, estando em condição clínica idêntica, 
receberão o mesmo atendimento na disponibilização dos recursos, exames, 
consultas médicas, ambulatoriais etc.

Justamente pelo relevante fato de competirem ao Poder Público as ações 
e serviços de saúde, e sua regulamentação, fiscalização e controle serem 
dispostas na forma da lei, integrando uma rede regionalizada e hierarquizada 
num sistema unificado, cuja organização se dá pela descentralização dirigida 
por cada ente federativo, oferecendo atendimento integral à população, a 
regra é a prevalência das atividades preventivas e os serviços assistenciais, e 
a participação comunitária. 

Nesse contexto, de igual sorte, os municípios anualmente investirão 
recursos mínimos decorrentes da aplicação de percentuais calculados sobre 
o produto dos impostos arrecadados de IPTU, ITIV (exceto os de garantia, 
cessão de direitos à sua aquisição e a título de ICMS), e ISS, cuja aplicação 
será reavaliada a cada 5 anos, através de Lei Complementar (arts. 197 e 198, 
§ 2º, III, e § 3º, I, II e III, CF). 

Metaforicamente, estão umbilicalmente ligados o modelo fiscal e o atual 
de discriminação de rendas tributárias pelas unidades federativas ao sistema 
de saúde pública, ficando, como desdobramento, comprometido tal direito 
fundamental em face da escassez de recursos necessários para financiar, com 
o padrão de qualidade desejável, as ações e serviços nos municípios. 

Na formação do nosso sistema distributivo de recursos às entidades 
políticas da federação, sem descuidar do aspecto doutrinário material, sempre 
presente na ocorrência do fato gerador, decorrente ou não da atividade 
estatal, por causa das variáveis de se aferir a extensão das espécies tributárias, 
antes de equipará-las às instituições hispânicas, como sugere André Portella 
(2008, p. 6-7), é compreensível que o critério teleológico de sua classificação 
considere de grande relevo a finalidade de determinado tributo, exaltando-
se a diversificação no financiamento público, na medida em que a destinação 
da receita de cada uma delas seja elevada à condição de fundamento para a 
criação de gravames. 

As duas vertentes, acima de tudo, em situações necessárias ao 
desenvolvimento econômico e social dos municípios, podem e devem estar 
sincronizadas. Há de se recordar que, depois de muita polêmica acerca de sua 
natureza, desvirtuada de sua finalidade, a extinta Contribuição Provisória 
de Movimentação Financeira (CPMF) foi criada para que os recursos 
arrecadados fossem investidos na área da saúde pública. 

Por derradeiro, deve-se estabelecer comparação entre os dois modelos 
descentralizadores híbridos (o atual versus o proposto) para aquilatar a 
possibilidade de auferir vantagens ou benefícios pela adoção das proposições 
que deverão ser expressamente sugeridas às entidades competentes.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ponto nodal da questão é o de se referendar a efetividade da autonomia 
municipal intencionada pelo legislador constituinte, e, por extensão, dar 
o devido destaque ao poder vigorante da principiologia (e antinomias), a 
ser, afinal, ardorosamente defendido para alcançar os fins colimados, pois 
o elevado grau de independência postulada tem como pilar, intimamente 
ligado, o princípio da máxima efetividade para concretização dos direitos 
conquistados. 

Sem embargo, advindos dos arroubos do pós-positivismo e 
neoconstitucionalismo, os princípios são muito mais do que a própria norma; 
representam a base ou núcleo do sistema em que os preceitos legais a 
eles se subordinam. Muitas vezes, em razão da força que têm, servem de 
inspiração e fundamentação à formação concreta dos próprios comandos 
normativos, dobrando-se o seu poderio, enquanto, em outras situações, os 
princípios jurídicos, de forma integrada, interpretam contradições entre 
eles e exercem a função de suprir eventuais lacunas ou omissões da lei, ao 
contrário da antinomia entre regras normatizadas em que uma exclui a(s) 
outra(s), posto que, consoante Ricardo Mauricio Freire Soares (2017, p. 
70-83), eles se completam e convivem harmonicamente, através de síntese 
valorativa (dimensão de peso), utilizada no caso concreto, caracterizando o que 
se convencionou chamar de “juízo de ponderação”. 

Não seria correto um mandamento constitucional desatender princípios 
contidos na própria Constituição. A supremacia dos princípios constitucionais 
sobre as leis ordinárias ou até mesmo as leis constitucionais está muito 
bem sintetizada no tirocínio de José Souto Maior Borges (1975, p. 13) e 
Celso Antônio Bandeira de Mello (p. 284). O primeiro deles afirmou que 
violar um princípio constitucional significa rasgar a própria Constituição, 
representando, assim, uma inconstitucionalidade maior do que a desobediência 
a uma simples norma, mesmo constitucional, enquanto o outro entende que 
a violação ao princípio é muito mais grave que transgredir uma norma, 
implicando ofensa a todo o conjunto de comandos. Tal burla, a depender do 
princípio transgredido, supera a ilegalidade ou inconstitucionalidade, indo 
de encontro a valores fundamentais de todo o sistema. 

Agora, para o êxito da proposição em tela, torna-se fundamental 
a adesão e efetiva participação de entes representativos das causas 
municipais, credenciados a reflexões, discussões e oferecimento de opiniões 
que contribuam com a delineação de um formato de federalismo ideal à 
organização político-administrativa do Estado brasileiro.

Por fim, torna-se imperioso dedicar-se, com afinco, à tutela de melhores 
condições de vida nos municípios, em benefício do tão sofrido povo que habita 
e mora no território nacional, de modo a priorizar o acesso à saúde pública, 
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com a dignidade da pessoa humana como princípio constitucional matriz dos 
direitos fundamentais do cidadão. Sim, apesar das dificuldades já descritas, 
a esperança não morreu e jamais sucumbirá. Há de se manter firme e fiel ao 
nacionalismo extremista que sonha por um novo Brasil consentâneo com o 
verdadeiro Estado Democrático de Direito. 
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9
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOBRE O 
ADICIONAL DE UM TERÇO A TÍTULO 

DE FÉRIAS

José Antônio Garrido150

1 RELATÓRIO. CONSULTA

Versam os presentes autos acerca de pedido formulado pela XXXXXX, 
tendo por objeto o pedido de esclarecimento a respeito da exigência de 
contribuição social previdenciária do regime próprio de previdência social 
(RPPS) sobre o adicional constitucional de um terço de férias.

Sustenta que os associados sofreram essa exigência quanto aos 
recebimentos da referida verba ocorridos nos exercícios de 2020 e 2021, 
malgrado o STF tenha se posicionado pela impossibilidade dessa exigência.

O GAB/PGMS, por sua vez, bem pontuou que: 

[...] especificamente no âmbito do RPPS a matéria foi tratada pelo STF, 
ao fixar a tese no bojo do Tema 163 da repercussão geral, no sentido de 
que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável 
aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 
férias”, “serviços extraordinários”, “adicional noturno” e “adicional de 
insalubridade”. (RE nº 593.068, DJe de 21/3/2019).

 Registrou, outrossim “que o STF, em sessão virtual encerrada em 
31/8/2020, concluiu a apreciação do Tema nº 985 com repercussão geral 
para considerar, no âmbito do RGPS, ‘legítima a incidência da contribuição 
social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’” (fl.9).

150 Advogado. Procurador do Município de Salvador. Especialista em Direito Tributário pelas 
Faculdades Jorge Amado/Juspodivm. Mestre em Direito Público pela UFBA. Doutor em Direito 
Público pela UFBA. Professor em diversos cursos de Pós-Graduação em Direito Tributário, 
Direito Público, Direito Empresarial e Direito Municipal:  E-mail: joseantoniogarrido@jag.adv.
br. 
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Em função disso, solicitou pronunciamento “a fim de esclarecer e orientar 
– inclusive para os fins do disposto no art. 30 do Decreto-Lei nº 4.657/42 
(LINDB) – se a cobrança de contribuição previdenciária descontada dos 
servidores efetivos submetidos ao RPPS encontra amparo legal e está em 
consonância com os entendimentos vinculantes do STF” (fl.9).

Eis a delimitação da controvérsia.
É o sucinto relatório. Passa-se ao opinativo.

2 FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

De início, importa esclarecer: 1) a natureza jurídica das contribuições ao(s) 
regime(s) próprio(s) de previdência social; 2) o regime jurídico-constitucional 
aplicável às contribuições ao(s) regime(s) próprio(s) de previdência social. 
Com base na fixação dessas duas premissas epistemológicas, será possível 
examinar as decisões do C. STF, ambas em regime de repercussão geral, bem 
definindo o âmbito de aplicação de cada qual delas.

2.1 NATUREZA JURÍDICA DAS CONTRIBUIÇÕES AO(S) REGIME(S) 
PRÓPRIO(S) DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: TRIBUTO

Tem-se por natureza jurídica o resultado da redução eidética151 de 
determinado instituto jurídico, a partir do exame do ordenamento jurídico 
realizado pela ciência do direito. A natureza jurídica, portanto, é o primeiro 

151 Eidos, portanto, indica a essência que se torna evidente ao se utilizar a chamada redução 
fenomenológica (neutralização da atitude natural). Redução eidética significa reduzir ao máximo 
a análise sobre o objeto a fim de alcançar sua essência. O método proposto por Husserl visa 
objetivar ao máximo a análise do objeto, tornando o sujeito cognoscente o mais neutro possível, 
de modo a viabilizar o acesso à verdadeira essência (ontologia) do objeto cognoscido. Confira-
se, nesse particular, a crítica de Husserl à fenomenologia da evidência: “Reconhece-se então 
também que, mais uma vez, as leis eidéticas regulam a referência daqueles atos posicionais 
desprovidos dessa eminente constituição àqueles que a possuem; que, por exemplo, existe algo 
como consciência do ‘preenchimento da intenção’, da legitimação e corroboração especificamente 
referida aos caracteres téticos, assim como existem os caracteres contrários correspondentes, a 
deslegitimação e a infirmação. Reconhece-se, consequentemente, que os princípios lógicos exigem 
uma explicação fenomenológica profunda e que a proposição de contradição, por exemplo, nos 
remete a encadeamentos eidéticos de verificação e infirmação possível (ou a uma supressão 
racional). Pode-se em geral obter a evidência de que não se trata absolutamente aqui de fatos 
contingentes, mas de eventos eidéticos, que estão em concatenação eidética e que, portanto, aquilo 
que ocorre no eidos, opera para o factum como norma absolutamente inexcedível. Também fica 
claro neste capítulo fenomenológico que nem todo vivido posicional (por exemplo, um vivido de 
juízo qualquer) pode se tornar evidente da mesma maneira e, especialmente, de maneira imediata; 
fica claro, além disso, que todos os modos de posição racional, todos os tipos de evidência imediata 
ou mediata radicam em nexos fenomenológicos, nos quais se separam noético-noematicamente 
regiões de objeto fundamentalmente diferentes”. (HUSSERL, 2006, p. 320-321).
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passo epistemológico exigido no exame de qualquer questão jurídica que se 
descortine a partir do exame do direito positivo e da práxis jurisprudencial.

Há de se definir, portanto, a natureza jurídica das contribuições sociais 
ao RPPS. Nesse mister, o exame do ordenamento jurídico é imperioso, a 
começar pela Constituição Federal de 1988. 

Inequivocamente integrando a categoria de exações públicas – uma vez 
que se trata de exigência de prestação pecuniária em uma relação de direito 
público –, a investigação da natureza jurídica perpassa, pois, necessariamente, 
pelo exame de seu caráter tributário ou não.

Tributo é conceito jurídico-positivo. Não decorre, contudo, do mero 
exame das normas jurídicas infraconstitucionais. A construção do conceito 
decorre ineludivelmente da interpretação dos dispositivos constitucionais 
destinados à tributação. Geraldo Ataliba (2002, p. 33) já assinalava isso: 
“[...] constrói-se o conceito jurídico-positivo de tributo pela observação e 
análise das normas jurídicas constitucionais”; e mais adiante pontua:

O conceito de tributo é nitidamente um conceito jurídico-positivo. Há de 
ser formulado, hoje, de modo diverso, relativamente ao passado. Sofreu 
evolução. Pode modificar-se e até desaparecer. Aquele, aqui vigente, pode 
não ser extensível a todos os sistemas atuais. Sua compreensão é maior 
ou menor aqui e alhures. Como todo conceito jurídico-positivo, é mutável, 
por reforma constitucional. (ATALIBA, 2002, p. 40).

O art. 3º do Código Tributário Nacional (CTN) esboça um conceito 
legal de tributo. Com efeito, dispõe que tributo é “toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, 1966).

Forma de obtenção de receita pública da categoria das derivadas, o 
tributo, segundo o conceito do CTN, seria uma prestação pecuniária, isto é, 
sempre em dinheiro, que não seja sanção decorrente de ato ilícito (lato sensu), 
instituída através de lei e exigida por meio de uma atividade realizada pela 
Administração Pública sem espaço para o exercício de discricionariedade. 
Sucede que esse conceito, até mesmo por ser delimitado por uma norma 
editada muito antes da CF/88 – ainda sob a vigência da CF/46 e desde então 
não ter sofrido alteração –, sofre severas críticas da doutrina.152 Interessante 
registro é feito por Misabel Abreu Machado Derzi, aludindo expressamente 
à imprestabilidade do conceito do CTN para as contribuições especiais e 
para o empréstimo compulsório:

152 Cf. MACHADO, 2003, p. 105; CARVALHO, 2005, p. 24-31; MARTINS, 1998, p. 103; 
AMARO, 2005, p. 19-25.
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Assim a zona cinzenta, hoje, que obscurece a clareza do conceito, 
não abrange mais as contribuições e os empréstimos compulsórios, 
inquestionavelmente absorvidos pelo campo de abrangência dos tributos, 
mas refere-se a questões clássicas como a distinção entre taxas e preços 
forçados ou misto de tributos; depósitos compulsórios, como aqueles 
feitos pelos bancos privados junto ao Banco Central; ou a questões mais 
recentes que apontam para a dificuldade de distinguir entre sanções e 
imposto progressivo – no tempo – sobre a propriedade territorial urbana, 
destinado a desestimular a manutenção de imóveis não edificados ou 
subutilizados, em desacordo com a função social da propriedade (previsto 
no art. 182 da Constituição Federal). (BALEEIRO, 2003, p. 63-64).

Assim, à vista da obsolescência do conceito de tributo insculpido 
expressamente no direito infraconstitucional,153 urge extrair das 
características constitucionalmente impostas a este instituto jurídico o seu 
conceito, jurídico-positivo, com pretensão de validade no Brasil, enquanto 
se mantiver esse sistema constitucional. E bem o faz Ricardo Lobo Torres 
(2005, p. 588-589),154 conjugando deliberadamente o enunciado do CTN 
com os traços constitucionais:

Tributo é o dever fundamental, consistente em prestação pecuniária, 
que, limitado pelas liberdades fundamentais, sob a diretiva dos princípios 
constitucionais da capacidade contributiva, do custo/benefício ou da 
solidariedade e com a finalidade principal ou acessória de obtenção de 
receita para as necessidades públicas ou para as atividades protegidas pelo 
Estado, é exigido de quem tenha realizado o fato descrito em lei elaborada 
de acordo com a competência específica outorgada pela Constituição.

Esse enunciado pode ser considerado a redução eidética do instituto 
tributo no ordenamento jurídico brasileiro.

153 Registre-se a advertência de Edvaldo Brito (1999, p. 39): “[...] tenho insistido, desde o advento 
da Constituição de 1988, na tese que se deve repensar a definição contida nesse dispositivo do 
Código”. 
154 O autor, embora reconheça que a maioria da doutrina o faz e que foi produto do texto 
constitucional, questiona a inclusão das contribuições especiais no rol de tributos: “Sucede que 
o art. 149, da CF, estendeu demasiadamente a noção de tributo, ao nela incluir as contribuições 
econômicas e sociais, o que torna necessário que se considerem alguns elementos que estariam 
melhor fora do sistema tributário, como sejam o princípio da solidariedade social ou econômica 
e a finalidade não essencialmente pública; mas, desde que o constituinte, afinado com as ideias 
estatizantes e de ampliação do papel do Estado, em voga em 1988, colocou topograficamente 
aquelas contribuições especiais no bojo do sistema fiscal, não resta outra solução ao intérprete que 
dilargar o conceito de tributo, que, mesmo amplíssimo, não chega a desestruturar o Estado fiscal 
embora o torne obeso e ineficiente”. (TORRES, 2005, p. 566-567). A respeito do tratamento do 
imposto como um dever fundamental do indivíduo, ver Nabais (2004. 
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 Vê-se, portanto, que o conceito constitucional de tributo alberga, 
inexoravelmente, a noção da exação como o “preço da liberdade”,155 um 
dever fundamental, ínsito a qualquer ordem constitucional; além disso, é 
pautado pelos princípios constitucionais da capacidade contributiva, do 
custo-benefício ou da solidariedade – muito importante em se tratando de 
contribuições especiais. 

Como bem salienta J. J. Gomes Canotilho (2003, p. 532-533), a 
Constituição não consagra, entrementes, um catálogo de deveres fundamentais 
à semelhança dos direitos fundamentais; há apenas o que qualifica de deveres 
fundamentais de natureza pontual, necessariamente baseado em uma norma 
constitucional ou em uma lei mediante autorização constitucional. Adverte 
o constitucionalista português, por outro lado, que não se deve estabelecer 
uma relação correspectividade entre os direitos e deveres fundamentais; 
vale dizer, é incorreto afirmar que o particular está vinculado aos direitos 
fundamentais como destinatário de um dever fundamental – vale o princípio 
da assimetria entre direitos e deveres fundamentais. Nada obstante, J. J. 
Gomes Canotilho (2003, p. 532-533) segrega os deveres fundamentais em 
duas categorias: deveres autônomos e deveres conexos com direitos. O dever 
fundamental de pagar tributos estaria na primeira categoria.

Quando Ricardo Lobo Torres (2005) diz que o tributo pode se apresentar 
“com a finalidade principal ou acessória de obtenção de receita para as 
necessidades públicas ou para as atividades protegidas pelo Estado”, deixa 
claro que o tributo pode trazer como propósito não apenas gerar receita 
para o Estado custear as despesas públicas ou as atividades protegidas pelo 
Estado. Outros objetivos podem assumir o posto de principais em se tratando 
de imposição tributária. Quando isso ocorre, dá-se o fenômeno conhecido 
como extrafiscalidade, a respeito do que se falará mais adiante.

Do conceito depreende-se, por fim, a exigência de efetiva ocorrência 
do fato gerador descrito na norma “elaborada de acordo com a competência 
específica outorgada pela Constituição” para que o tributo seja exigido; são 
os princípios da tipicidade tributária e da legalidade estrita.

O conceito constitucional de tributo atrai para o manto desse instituto 
exações como as contribuições sociais, as contribuições no interesse 
de categorias econômicas e profissionais, assim como as contribuições 

155 Em trabalho anterior, Ricardo Lobo Torres (1991, p. 138) faz alusão a essa ideia: “Alguns 
teóricos do liberalismo, no exame do problema do fundamento jurídico da tributação, afirmam que 
o imposto é o preço da liberdade. Adotam a teoria do benefício e vinculam o pagamento do tributo 
à contraprestação estatal representada pela segurança dos direitos individuais ou pela entrega 
de bens e serviços públicos. [...] O tributo é o preço da liberdade para efeito de lhe fixar 
a finalidade ética e econômica e a dimensão existencial de instrumento de alienação do 
cidadão diante do Estado”. 
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interventivas.156 Como são tributos vinculados a uma destinação 
constitucional específica, constrói-se, no estudo dessa figura, a noção de 
destinação constitucional do tributo e, paralelamente a isso, a regra de verificação 
através da validação finalística.

A questão de se identificarem as espécies de tributo é, sobretudo, tema 
constitucional. Se o conceito de tributo, como visto, é construído a partir do 
texto constitucional, a delimitação das espécies tributárias se faz, de igual 
modo, segundo as características indicadas pela CF/88. Conforme leciona 
Geraldo Ataliba (2002, p. 124126):

O próprio sistema constitucional adota uma classificação dos tributos e 
faz derivarem consequências do discernimento que estabelece entre as 
espécies e subespécies tributárias. Isto é: o texto constitucional consagra 
uma determinada classificação e atribui regimes jurídicos diferentes a 
serem aplicados às espécies tributárias. No próprio texto constitucional 
estão princípios e regras diferentes, e peculiares, aplicáveis com 
exclusividade – e relevantes efeitos – às diversas espécies e subespécies 
de tributos.

Muito se discutiu a respeito de quantas seriam as espécies de tributos. 
Embora não se possam qualificar classificações como “certas” ou “erradas”,157 
o tema é de extrema relevância devido à sua utilidade para a identificação 
de princípios e regras (constitucionais) próprias das contribuições especiais, 
notadamente às contribuições sociais previdenciárias instituídas pelas 

156 Ricardo Lobo Torres (2005, p. 583), conquanto critique, admite que o texto constitucional 
reputa a contribuição social e a CIDE figuras tributárias: “No Brasil, a CF/1988 criou e consolidou 
a anomalia de atribuir natureza tributária às contribuições sociais e às de intervenção no domínio 
econômico, com incluí-las no bolo da Constituição Tributária (art. 149). Quer dizer: a própria CF 
trouxe para o campo da fiscalidade a parafiscalidade (contribuições sociais) e a extrafiscalidade 
(contribuições de intervenção no domínio econômico)”. 
157 “Las clasificaciones no son ni verdaderas ni falsas, son servicialis o inútiles; sus ventajas o 
desventajas están supeditadas al interés que guía a quien las formula, e a su fecundidad para 
presentar un campo de conocimiento de una manera más fácilmente comprensible o más rica en 
consecuencias prácticas desables [...]. Decidir-se por una clasificación no es como pregerir un 
mapa fiel a uno que no lo es. Porque la fidelidad o infidelidad del mapa tiene como test una cierta 
realidad geográfica, que sirve de tribunal inapelable, con sus ríos, cabos e cordilleras reales, que 
el buen mapa recoge y el mal mapa olvida. Decidir-se por una clasificación es más bine como 
optar por el sistam métrico decimal frente al sistema de medición de los ingleses. Si el primero 
es preferible al segundo no es porque aquél sea verdadero y éste falso, sino porque el primero 
es más cómodo, más fácil de manejar y más apto para satisfacer con menor esfuerzo ciertas 
necessidades o conveniencias humanas. Las disputas classficatorias de los juristas pueden 
ser interdminables si en lugar da allegar argumentos valorativos en de un modo de 
clasificar, los contendores se empeñan en mostrar que la classificación propia – y no la 
ajena – refleja la verdadera ‘natureza de las cosas’, o es la única clasificación compatible 
con la ‘esencia’ de los objetos clasificados. Mucho tiempo y mucha titna de habrían 
ahorrado con sólo recordar cosas tan simples”.  (CARRIÓ,1994, p. 99).
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pessoas políticas para o custeio do regime próprio de previdência de seus 
servidores. 

 Há quem entenda, a exemplo de Alfredo Augusto Becker,158 serem 
apenas duas as espécies: impostos e taxas. De outro lado, parte da doutrina 
– como Roque Antonio Carrazza,159 Rubens Gomes de Souza160 e Aliomar 
Baleeiro161 –, seguindo orientação induzida pelo texto do próprio CTN 
(art. 5º), considera existirem três espécies tributárias: impostos, taxas e 
contribuições (de melhoria). 

Há quem defenda haver quatro espécies de tributos no sistema brasileiro, 
como o faz Luciano Amaro,162 que traz as contribuições de melhoria para a 
categoria das taxas. No mesmo sentido – quatro espécies tributárias – parece 
intuir Paulo de Barros Carvalho (2005, p. 44), ao reconhecer a natureza 
tributária dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais, 
ressaltando, contudo, que estas últimas “podem assumir a feição de impostos 
ou taxas”, não se lhes reconhecendo, pois, em um primeiro momento, 
autonomia como espécie tributária.

Interessante formulação nos traz Edvaldo Brito (1999, p. 39). 
Para esse autor, as prestações compulsórias previstas na CF seriam: a) 
prestações pecuniárias compulsórias – que se dividiriam em (a.1) tributárias, 
compreendendo os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, bem 
assim a contribuição social do salário-educação e (a.2) não tributárias, 
compreendendo os empréstimos compulsórios, contribuições sociais stricto 
sensu, contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições 
de interesse das categorias profissionais; b) prestações pecuniárias pela 
assistência vital, sticto sensu, que se subdividiriam em (b.1) preços e (b.2) 
tarifas. Para Edvaldo Brito, portanto, há contribuições de natureza tributária, 
a exemplo de contribuição social do salário-educação e outras destituídas 
dessa natureza. Ressalta que “será, sempre, na matriz constitucional que 

158 “No plano jurídico, todo e qualquer tributo pertencerá a uma destas duas categorias: imposto 
ou taxa”. (BECKER, 2002, p. 381).
159 “Parece não haver dúvida de que os tributos, no Brasil, ou são impostos, ou são taxas (de serviço 
e de polícia), ou são contribuições de melhoria”. (CARRAZZA, 2002, p. 543).
160 “No estado atual de elaboração do direito financeiro, o gênero tributo compreende três 
espécies: os impostos, as taxas e as contribuições”. (GOMES DE SOUZA, 1975, p. 163).
161 “Doutrinariamente, pode sustentar-se, e no Brasil tem sido sustentado, que as chamadas 
‘contribuições especiais’ e as ‘contribuições parafiscais’ não assumem caráter específico: ora são 
impostos, ora taxas, não sendo impossível a consorciação destas com aquelas”. (BALEEIRO, 
2003, p. 70-71).
162 “Com esse objetivo, identificamos quatro grupos de espécies tributárias, que permitem, por 
sua vez, variadas subdivisões, conforme o nível de análise ou o critério de discriminação que seja 
eleito: 1º) impostos; 2º) taxas (de serviço, de polícia, de utilização de via pública e de melhoria); 
3º) contribuições (sociais, econômicas e corporativas); 4º) empréstimos compulsórios.” (AMARO, 
2005, p. 81).
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se hão de encontrar os elementos constitutivos de cada categoria dessas 
prestações compulsórias” (BRITO, 1999, p. 39).

Sucede que, tomando como ponto de partida o sistema constitucional 
contemplado na CF/88, depreende-se não serem apenas três – ou quatro – 
as espécies tributárias. 

Conquanto a análise isolada no art. 145 da CF/88, sobretudo uma 
interpretação literal, possa induzir à divisão tripartite das espécies 
tributárias, não é a essa conclusão que parece conduzir o sistema. As espécies 
tributárias pós-CF/88 não se limitam mais a impostos, taxas e contribuições 
de melhoria. Misabel Abreu Machado Derzi, em notas de atualização 
da obra de Aliomar Baleeiro, chama a atenção para o fato de que o texto 
constitucional de 1998 deixou várias dúvidas acerca do caráter tributário 
das contribuições ditas especiais (porque distintas das contribuições de 
melhoria): “São tributos porque se enquadram no conceito constitucional 
de tributo e, mais importante do que isso, porque se determina que a elas se 
aplique o regime jurídico-tributário”.163

O Supremo Tribunal Federal (STF), em célebre julgado realizado após a 
entrada em vigor da CF/88, sob a relatoria do ministro Carlos Mário da Silva 
Veloso – e, portanto, já analisando o sistema contemplado pelo novo texto 
constitucional –, consolidou o entendimento segundo o qual são cinco as 
espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições 
especiais (contribuições sociais, contribuições corporativas e as contribuições 
de intervenção no domínio econômico) e empréstimos compulsórios. O 

163 “Por ora, o importante, é realçar que, antes da Constituição de 1988, dentro do gênero 
tributo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal somente incluía os impostos, as taxas e 
a contribuição de melhoria, dele afastando as contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico, além dos empréstimos compulsórios. A Constituição de 1988 colocou a polêmica 
sob novo enfoque, porque, pela primeira vez, tratou as contribuições em geral – sociais, inclusive 
de custeio da Seguridade Social, de intervenção no domínio econômico e corporativas – como 
tributo, de forma insistente e inequívoca, integrando-as aos princípios e normas que regem o 
sistema tributário nacional. [...] A Constituição de 1988 afastou a discussão sobre a natureza 
das contribuições sociais em geral, deixando irrefutavelmente reconhecido o seu caráter 
tributário. [...] O atual dispositivo constitucional (o citado art. 149) usou da seguinte técnica 
para, definitivamente, encerrar a polêmica e deixar claro e insofismável o caráter tributário dessas 
contribuições: ao invés de simplesmente inseri-las no Capítulo do Sistema Tributário Nacional, 
expediente de que já se valera a Constituição de 1967, com a redação que lhe deu a Emenda n.º 
1, de 1969 (expediente que não foi suficiente e que não logrou êxito absoluto, como já referimos, 
especialmente após o advento da Emenda Constitucional nº 8/77), o art. 149 manda, de forma 
literal e expressa, que se apliquem às contribuições os mais importantes princípios constitucionais 
tributários – da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade – além de todas as normas 
gerais em matéria de Direito Tributário. E, como se isso não bastasse, a Constituição nesse artigo 
remete o intérprete ao art. 195, encartado em outro Título da Constituição. Denominado da 
Ordem Social, e lá no art. 195, inserido no Título da Ordem Social, remete, de novo, o intérprete, 
ao Sistema Tributário Nacional”. (BALEEIRO, 2003, p. 71-72).
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julgado põe as contribuições de melhoria com as contribuições especiais, 
embora internamente as segregue (RE nº 138.284-CE).164

O texto de 1988 consagrou, de forma inequívoca, as contribuições 
especiais como uma espécie tributária, à qual todo o regime jurídico-
constitucional tributário há de ser aplicado. Nessa categoria estão 
as contribuições sociais, as contribuições no interesse de categorias 
profissionais ou econômicas (corporativas) e as contribuições de intervenção 
no domínio econômico. Nessa linha de pensamento encontra-se a maioria 
dos doutrinadores, dentre os quais podem destacar-se Fábio Fanucchi,165 
Ives Gandra da Silva Martins166 e Sacha Calmon Navarro Coelho.167

164 “Os tributos, nas suas diversas espécies, compõem o Sistema Constitucional Tributário 
brasileiro, que a Constituição inscreve nos seus artigos 145 a 162. Tributo, sabemos todos, 
encontra definição no artigo 3º do CTN, definição que se resume, em termos jurídicos, no 
constituir ele uma obrigação que a lei impõe às pessoas, de entrega de uma certa importância em 
dinheiro ao Estado. As obrigações são voluntárias ou legais. As primeiras decorrem da vontade 
das partes, assim, do contrato; as legais resultam da lei, por isso são denominadas obrigações ex 
lege e podem ser encontradas tanto no direito público quanto no direito privado. A obrigação 
tributária, obrigação ex lege, a mais importante do direito público, ‘nasce de um fato qualquer da 
vida concreta, que antes havia sido qualificado pela lei como apto a determinar o seu nascimento.” 
(ATALIBA, 1979). As diversas espécies tributárias, determinadas pela hipótese de incidência ou 
pelo fato gerador da respectiva obrigação (CTN, art. 4º), são: a) os impostos (CF, art. 145, I, arts. 
153, 154, 155 e 156), b) as taxas (CF, art. 145, II), c) as contribuições, que são c.l) de melhoria (CF, 
art. 145, III), c.2) sociais (CF, art. 194), que, por sua vez, podem ser c.2.1) de seguridade social 
(CF, art. 195, CF, 195, § 4º) e c.2.2) salário educação (CF, art. 212, § 5º) e c.3) especiais: c.3.1.) de 
intervenção no domínio econômico (CF, art. 149) e c.3.2) de interesse de categorias profissionais ou 
econômicas (CF, art. 149). Constituem, ainda, espécie tributária, d) os empréstimos compulsórios 
(CF, art. 148).” (ADI 447, voto do Min. Carlos Velloso, DOU 05/03/93). As diversas espécies 
tributárias, determinadas pela hipótese de incidência ou pelo fato gerador da respectiva obrigação 
(CTN, art. 4º) são as seguintes: a) os impostos (CF arts. 145, I, 153, 154, 155 e 156); b) as taxas 
(CF, art. 145, II); c) as contribuições, que podem ser assim classificadas: c.1. de melhoria (CF, art. 
145, III); c.2. parafiscais (CF, art. 149), que são: c.2.1. sociais, c.2.1.1. de seguridade social (CF art. 
195, I, II, III), C.2.1.2. outras de seguridade social (CF, art. 195, § 4º), c.2.1.3. sociais gerais (o 
FGTS, o salário-educação, CF, art. 212, § 5º, contribuições para o SESI, SENAI, SENAC, CF art. 
240); c.3. especiais; c.3.1. de intervenção no domínio econômico (CF, art. 149) e c.3.2. corporativas 
(CF, art. 149). Constituem, ainda, espécie tributária: d) os empréstimos compulsórios (CF, art. 
148).” (RE nº 138.284-CE, voto do Rel. Min. Carlos Velloso, DOJ 28/08/92). 
165 “Em conclusão: embora os tributos, segundo citação da lei complementar, sejam de três 
espécies (impostos, taxas e contribuições de melhoria), são de cinco espécies as composições de 
natureza tributária de nosso sistema, todas observando as regras de cobrança insertas no Código 
Tributário Nacional: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e 
contribuições parafiscais.” (FANUCCHI, 1971, p. 32).
166 “Por fim, uma quinta corrente, a que me filio entende que há no direito brasileiro uma divisão 
quinquipartida constituída por impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais 
e empréstimos compulsórios”. (MARTINS, 1998, p. 118).
167 “Em segundo lugar, verifica-se que o tributo é categoria genérica que se reparte em espécie: 
impostos, taxas e contribuições de melhoria. [...] Mais à frente, como já visto, o constituinte se 
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Calha, pois, fazer um brevíssimo escorço das cinco espécies tributárias, 
pontuando as características impostas pelo texto constitucional:168 

a) Impostos são os tributos cuja materialidade da hipótese de incidência 
fato gerador constitui-se como qualquer evento econômico dissociado de 
atuação estatal referida ao contribuinte, sendo certo que também é vedada a 
previsão de destinação específica para o produto da arrecadação (arts. 16 e 
4º, II, do CTN). 

b) Taxas, por seu turno, são tributos necessariamente vinculados a uma 
atuação estatal específica dirigida ao contribuinte, por expressa disposição 
constitucional; a materialidade da hipótese de incidência do fato gerador 
da taxa será sempre ou serviço público específico e divisível efetivamente 
prestado ou posto à disposição do contribuinte, ou efetivo exercício regular 
do poder de polícia (art. 145, II, do CF/88 e 77 do CTN). 

c) Contribuições de melhoria têm como materialidade da hipótese de 
incidência, necessariamente, uma obra pública que implique valorização de 
imóvel pertencente ao contribuinte; é, pois, tributo vinculado a uma atuação 
específica dirigida ao contribuinte, consistente em obra pública que tenha 
por efeito a valorização de imóvel pertencente ao contribuinte; malgrado 
não haja previsão constitucional para destinação da receita, do produto da 
arrecadação, o CTN, contudo, como norma geral, parece intuí-la ao fixar 
como limite global de arrecadação o custo da obra (art. 81 do CTN). 

d) Empréstimos compulsórios são tributo de competência exclusiva da 
União, instituídos somente através de lei complementar, e cuja materialidade 
da hipótese de incidência não precisa ser vinculada a nenhuma atividade 
estatal específica dirigida ao sujeito passivo; por imposição constitucional, 
o produto da arrecadação deve ter destinação específica prevista em lei 
(art. 148, parágrafo único da CF/88), bem como ter previsão de restituição 
quando da sua instituição. 

e) Contribuições especiais,169 as quais, como já dito, subdividem-se em 
contribuições sociais, contribuições de intervenção no/sobre o domínio 
econômico (CIDE) e contribuições no interesse de categorias profissionais 
e econômicas. A materialidade da hipótese de incidência desses tributos não 
precisa estar vinculada a uma atuação estatal; o texto constitucional não 
o exige; este, entretanto, impõe que a lei que instituir tais contribuições 

referirá aos empréstimos compulsórios, às contribuições especiais e aos impostos extraordinários 
e residuais, todos da competência exclusiva da União.” (COELHO, 2005, p. 35).
168 Sobre a classificação quinária construída a partir da análise do texto constitucional, cf. 
MARQUES, Márcio Severo. Classificação constitucional dos tributos. São Paulo: Max 
Limonad, 2000, p. 167-202, et passim.
169 Há doutrinadores que denominam o gênero contribuições especiais e de contribuições sociais. 
Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 27. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Malheiros, 2006, p. 85-86. 
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deve contemplar uma finalidade para o tributo (art. 149 da CF/88) e deve 
haver destinação específica para o produto da arrecadação; as contribuições 
especiais, por conseguinte, constituem-se tributos cuja criação deve ser 
animada por uma finalidade específica, prevista na respectiva lei e autorizada 
constitucionalmente.

Afirmar a autonomia de determinada espécie tributária, especificamente 
das contribuições especiais, envolve sobretudo tratar das características que 
a distinguem das outras modalidades tributárias. Essas peculiaridades, de 
rigor, devem ser buscadas, necessariamente, no texto constitucional. 

Como já dito, segundo a classificação constitucional dos tributos, são 
cinco os tipos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 
compulsórios e contribuições especiais (sociais, interventivas e corporativas).

E as contribuições especiais? O que a CF/88 coloca como suas 
características essenciais e, portanto, marca sua autonomia?

De rigor, a nota característica das contribuições especiais – contribuições 
sociais, contribuições corporativas e contribuições de intervenção no domínio 
econômico – é a imposição constitucional para a norma que a crie já prever 
uma destinação específica, uma finalidade do tributo.

As contribuições especiais são tributos finalísticos. A exação serve 
sempre a atender um para que específico. A instituição dessa espécie de 
tributo não se dá de forma causal; institui-se a contribuição e arrecadam-
se os recursos não para o atendimento de despesas públicas em geral; 
cada contribuição é instituída com uma finalidade específica, para angariar 
recursos para o atendimento de certas funções. Caso alguma contribuição 
seja instituída por lei sem que tenha uma finalidade, um propósito específico 
e autorizado pelo texto constitucional, essa norma jurídica tributária será 
inquinada de invalidade em função da inconstitucionalidade. Há sempre, por 
conseguinte, uma destinação constitucional para as contribuições especiais e 
para os recursos oriundos delas. 

É justamente aí que, ontologicamente, reside a diferença entre essa 
espécie tributária e os demais tipos de tributos. Enquanto para nenhum 
deles (impostos, taxas etc.) há autorização para predestinação das receitas 
respectivas, para as contribuições especiais, ao contrário, essa predestinação 
é própria de sua estrutura jurídica e deverá ser observada, sob pena de 
inconstitucionalidade. Nesse sentido, a doutrina majoritária,170 conforme 
Luciano Amaro (2005, p. 85-86): 

170 Conforme Coelho (2002, p. 249-256). Também José Eduardo Soares Melo (2003, p. 37), em 
outra obra: “Conquanto o tipo tributário seja identificado por sua materialidade, umbilicalmente 
ligada à base de cálculo, na contribuição o produto de sua arrecadação deve estar expressamente 
previsto na lei que a instituiu. Se isto não ocorrer estará configurada esta espécie tributária, e 
agredido o texto constitucional”. Segundo Barreto (2006, p. 101), “[...] f) nas contribuições, o 
foco reside na causa para a instituição do tributo, no exame da necessidade e adequação do tributo 
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É a circunstância de as contribuições terem destinação específica que as 
diferencia dos impostos, enquadrando-as, pois, como tributos afetados 
à execução de uma atividade estatal ou paraestatal específica, que pode 
aproveitar ou não ao contribuinte, vale dizer, a referibilidade ao contribuinte 
não é inerente (ou essencial) ao tributo, nem o fato gerador da contribuição 
se traduz na fruição de utilidade fornecida pelo Estado.

Para Geraldo Ataliba (2002, 203): “Portanto, não é o nome de 
contribuição que o legislador dá ao tributo que cria, que fixa seu regime, 
mas a destinação especial dos recursos que o tributo vai gerar”.

A regra inserta no art. 4º do CTN, que determina a irrelevância da 
destinação legal do produto da arrecadação do tributo para a definição 
de sua natureza jurídica e privilegia apenas ao fato gerador, há de ser 
interpretada em consonância com o texto constitucional. Sobrevive a 
regra infraconstitucional dentro de um contexto em que se subtraem 
as contribuições especiais das categorias jurídicas tributárias; porém, as 
contribuições têm natureza tributária, de modo que essa disposição do CTN 
não se mantém in totum dentro da atual conjuntura constitucional.

Em termos de tributo, não se pode empreender uma classificação que 
despreze as imposições constitucionais básicas para os diversos conjuntos de 
tributos. Isso já foi dito em diversas passagens. 

Dessarte, nenhuma classificação que se faça dos tributos poderá relegar 
ao oblívio a previsão constitucional para que as contribuições especiais – todas 
elas – sejam instituídas com uma finalidade específica, “como instrumento 
de sua atuação nas respectivas áreas” (art. 149, CF/88), “para o custeio do 
serviço de iluminação pública” (art. 149-A, CF/88) etc.

Em uma só nota, se o texto constitucional é assaz claro ao colocar a 
necessidade de destinação específica como elemento indissociável das 
contribuições especiais, tal peculiaridade não pode ser menosprezada, máxime 
pela ciência do Direito Tributário. Eis a razão da autonomia dessa espécie 
tributária com essa mesma característica, o que, inclusive, já foi reconhecido 
pelo próprio Supremo Tribunal Federal no já citado julgamento do RE nº 
138.284-80-CE, sob a relatoria do ministro Carlos Velloso.

para o custeio de uma atividade estatal específica. As materialidades, quando referidas, configuram 
limite adicional a ser respeitado; g) as receitas públicas geradas com a arrecadação de impostos não 
podem ser vinculadas a órgão, fundo ou despesa, ao passo que, nas contribuições, tais vinculações 
são constitucionalmente exigidas”. Para Horvath (apud BARRETO; BOTALLO, 2004, p. 46), “A 
identidade das contribuições reside na sua destinação constitucional (fundos, entidades, categorias 
profissionais, verba orçamentária específica, assistenciais), ao contrário das demais espécies 
tributárias em que a destinação é irrelevante para tipificar o regime tributário. [...] Entretanto, 
a destinação constitui um plus (constitucional), a nota característica das contribuições, ainda que 
sua instituição normativa preveja a arrecadação pelo Tesouro.” Ver, também Melo (2003, p. 357).
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A doutrina costuma dividir, com base no art. 149 da CF/88, as 
contribuições especiais nas seguintes subespécies: contribuições sociais, 
contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições 
corporativas. Cada uma delas toma em linha de conta, obviamente, a 
finalidade já respectivamente traçada pela Constituição. 

As contribuições sociais são aquelas destinadas a custear a seguridade 
social e programas sociais mantidos pelo Estado, relacionados com os 
direitos sociais. São instrumentos para angariar recursos para o Estado 
e para as estatais, a fim de fazer reservas para o atendimento de despesas 
públicas atinentes a essas funções voltadas para a satisfação dos direitos 
sociais. Assim, por exemplo, podem ser citadas as contribuições a que se 
referem os arts. 195 e 212, § 5º, ambos da CF/88.

Nesse campo, inserem-se as contribuições destinadas ao custeio dos 
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, previstas no art. 149, § 1º, 
da CF/88.171 

São tributos porque se inserem perfeitamente no contorno constitucional 
dessa exação pública. Valendo-se dos elementos trazidos no conceito acima, 
tem-se que 1) é dever fundamental, porque decorrente inexoravelmente da 
situação jurídicoconstitucional subjetiva de servidor público; 2) consiste 
em prestação pecuniária, uma vez que o elemento central da obrigação é 
obrigação de dar dinheiro; 3) limitado pelas liberdades fundamentais, haja 
vista que os direitos e garantias individuais, como a igualdade, a dignidade 
da pessoa humana, a preservação do mínimo vital operam como contentores 
da exigência; 4) são submetidos aos princípios constitucionais da capacidade 
contributiva e da solidariedade; 5) tem a finalidade principal de obtenção de 
receita para necessidades públicas relacionadas com o custeio dos benefícios 
previdenciários dos servidores públicos; 6) é exigido de quem tenha 
realizado o fato descrito em lei, qual seja do servidor público que aufere 
sua remuneração; 7) a lei que a prevê deve ser elaborada de acordo com a 
competência específica outorgada pela Constituição.

São contribuições especiais, porque tributos com finalidade 
predeterminada e a ela vinculada; da subcategoria de sociais, porque 
relacionadas com o custeio de direitos sociais (dos servidores públicos), e de 

171 “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento 
de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem 
prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. § 1º 
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições 
para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos 
aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da 
base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.”
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caráter previdenciários, porque destinadas ao custeio do regime próprio de 
previdência social.

Fixada a natureza tributária, calha definir qual o regime jurídico-
constitucional a que se submete justamente para que se afira os limites que 
são impostos ao legislador tributário dotado de competência específica para 
esse tipo de exação.

A seguir, ao se examinar sucintamente o regime jurídico-constitucional 
tributário voltado para as contribuições sociais previdenciárias destinadas ao 
custeio do regime próprio de previdência social, inferir-se-á serem poucos 
os dispositivos constitucionais dedicados exclusivamente a essa espécie 
tributária.

 
2.2 REGIME JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DAS CONTRIBUIÇÕES 
AO(S) REGIME(S) PRÓPRIO(S) DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: 
DISTINÇÃO ENTRE OS REGIMES JURÍDICO-TRIBUTÁRIOS DAS 
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS E DAS CONTRIBUIÇÕES AO RPGP

Natureza jurídica não se confunde com regime jurídico. Embora, em 
regra, a natureza jurídica determine o regime jurídico ao qual determinado 
instituto deverá ser submetido, não há uma equivalência semântica entre 
ambos. Enquanto a natureza jurídica define a essência do instituto, o regime 
jurídico indica o conjunto de normas-princípio e normas-regra que deverá 
ser aplicado àquele instituto e, consequentemente, as normas que deverão ser 
observadas na práxis jurídica toda vez que o caso envolver aquele instituto 
(GRECO, 2000, p. 71).

A natureza jurídica do instituto subordinará o regime jurídico ao 
qual deverá ser submetido. É possível, contudo, desde que respeitadas as 
normas constitucionais de competência, que determinado instituto jurídico 
que inequivocamente ostente certa natureza seja submetido a um regime 
jurídico diverso por razões superiores de segurança jurídica ou mesmo por 
um princípio de justiça/igualdade. Dois exemplos – um no campo tributário 
e outro na seara cível – são elucidativos: o empresário individual, que não 
constitui personalidade jurídica própria distinta da de seu titular, submete-se 
ao regime jurídico-tributário da pessoa jurídica fosse; navios e aeronaves, os 
quais ostentam a natureza jurídica de bens móveis, são submetidos ao regime 
próprio de bens imóveis (hipoteca) quanto aos direitos reais de garantia.

Fixado que as contribuições destinadas ao custeio dos regimes próprios 
de previdência social dos servidores públicos da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, previstas no art. 149, § 1º, da CF/88, 
têm natureza tributária, é intuitivo que o regime jurídico a elas aplicável é o 
jurídico-constitucional tributário, mesmo porque o texto constitucional não 
contém nenhuma regra determinando a aplicação de outro regime.
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A submissão ao regime constitucional tributário, portanto, implica dizer 
que às contribuições ao RPPS aplicam-se as seguintes regras e princípios 
constitucionais (arts. 145-150 da CF/88, principalmente): a) competência 
tributária, de modo que somente as pessoas políticas que dispõem de RPPS 
podem criar as contribuições para o respectivo custeio; b) princípio da 
legalidade, eis que somente por lei que defina todos os elementos da obrigação 
o tributo pode ser criado; c) princípio da tipicidade tributária, que garante 
ao contribuinte somente ser tributado se, no plano fenomênico, ocorreram 
todos os elementos de fatos contidos na previsão normativa; d) princípio 
da irretroatividade, eis que não se poderão exigir contribuições sobre fatos 
ocorridos antes da vigência da norma que tiver instituído ou aumentado a 
contribuição, ou mesmo alterado algum de seus elementos; e) princípio da 
anterioridade, que garante ao contribuinte somente sofrer a tributação nova 
ou a elevação da carga quanto a fatos ocorridos após um intervalo mínimo 
desde a publicação da respectiva lei de instituição ou majoração do tributo; 
f) princípio da isonomia tributária, que garante ao contribuinte a uniformidade 
de tratamento em relação aos demais contribuintes que se encontrem na 
mesma situação fática, da mesma forma que garante tratamento distinto 
àqueles que se encontrem em situação diferenciada exatamente na medida 
da dessemelhança; g) princípio da capacidade contributiva, haja vista que as 
contribuições ao RPPS, máxime em consideração à carga tributária global, 
devem observar a parcela da renda apta ser gravada, razão por que a 
alíquota deve ser graduada segundo essa diretiva; h) princípio da vedação ao 
confisco, pois, a depender do grau de desrespeito ao princípio da capacidade 
contributiva, a contribuição ao RPPS pode assumir caráter confiscatório; i) 
princípio da validação finalística, pois, como contribuição especial, é tributo 
qualificado pela sua finalidade, de sorte que é instituído para um propósito 
específico, qual seja o custeio do RPPS; j) imunidades específicas para as 
contribuições ao RPPS previstas no texto constitucional, conforme destacado 
mais adiante.

Indaga-se, no entanto, se o regime constitucional tributário aplicável 
seria aquele idêntico ao das contribuições para o regime geral de previdência 
social, que englobaria, além do art. 149, caput, §§ 2º, 3º e 4º, também e 
sobretudo o art. 195 da CF/88 (inserido no Título da Ordem Social) ou se 
outro regime constitucional tributário distinto.

Isso se dá porque, dentro do subsistema constitucional tributário, 
existem regras e princípios que se aplicam a todo e qualquer tributo (como 
os princípios da legalidade e da irretroatividade), assim como existem 
conjuntos de regras e princípios aplicáveis apenas a determinadas categorias 
de tributos.

Para isso, é importante verificar que a CF/88 segrega os regimes – 
ambos tributários – das contribuições sociais previdenciárias destinadas 
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ao regime geral de previdência e das contribuições sociais previdenciárias 
destinadas aos regimes próprios de previdência.

A começar pela própria norma de outorga de competência, vê-se que 
o fundamento das contribuições sociais previdenciárias do RGPS está no 
caput do art. 149 da CF/88, ao passo que o fundamento das contribuições 
sociais previdenciárias destinadas aos RPPSs encontra-se no § 1º do art. 149 
da CF/88.

O art. 195 da CF/88, por sua vez, delimita a outorga da competência para 
instituição das contribuições sociais previdenciárias do RGPS, discriminando 
possíveis fatos geradores e bases de cálculo e determinando que novas fontes 
de custeio somente poderão ser criadas por lei complementar, não tendo 
por fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos discriminados na 
CF/88; e devem respeitar a técnica da não cumulatividade (art. 195, § 4º, c/c 
154, inciso I, da CF/88). 

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, os poucos 
dispositivos especificamente dirigidos às contribuições sociais previdenciárias 
destinadas aos RPPSs eram o próprio § 1º do art. 149 do CF, que previa 
a competência comum dos entes políticos, a finalidade e a necessidade de 
observância do princípio da legalidade, além do art. 40, § 18,172 que previa a 
tributação incidente sobre os benefícios recebidos pelos servidores inativos, 
garantindo a imunidade da parcela do benefício do RPPS que não superasse 
o teto de benefício do RGPS. 

Com a referida Emenda Constitucional nº 103/2019, novos dispositivos 
foram inseridos no art. 149 para tratar exclusivamente das contribuições 
sociais previdenciárias destinadas aos RPPSs, basicamente: a) reduzindo 
a imunidade tributária relativa aos benefícios recebidos pelos servidores 
inativos para o valor correspondente ao salário mínimo, quando houver 
déficit atuarial; b) quando essa primeira providência não for suficiente para 
equacionar o déficit, permite-se (competência tributária extraordinária), 
no âmbito da União, a instituição de contribuição extraordinária cobrada 
dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas, medida 
essa que deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para 
equacionamento do déficit e vigorará por período determinado a partir de 
sua instituição.173 

172 “§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo 
regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido 
para os servidores titulares de cargos efetivos.”
173 “§ 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e 
pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que 
supere o salário mínimo. § 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para 
equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da 
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Vê-se, portanto, que, embora contribuições especiais, as contribuições 
ao RPPS e as contribuições ao RGPS não se submetem rigorosamente ao 
mesmo regime jurídico-constitucional.

RPPS e RGPS, pois, com o perdão da tautologia, são regimes 
previdenciários distintos, com fontes de custeio igualmente distintas, embora 
ambas de natureza predominantemente tributária e não necessariamente 
submetidas aos mesmos princípios e regras constitucionais.  

Nesse passo, convém destacar duas regras, de natureza previdenciária, 
previstas no art. 40, §§ 3º e 12, da CF/88, que bem destacam a distinção 
dos regimes: a) segundo o §3º, “as regras para cálculo de proventos de 
aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo”, 
deixando clara a autonomia e competência de cada ente federativo – desde 
que, evidentemente, respeitadas as regras constitucionais – para a disciplina 
da mensuração dos proventos de aposentadoria; b) de acordo com o § 12, 
“além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de 
previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o 
regime geral de previdência social”, de modo que as regras constitucionais 
para a implantação de benefícios do RGPS somente serão aplicadas 
supletivamente e no que não houver conflito com as regras constitucionais 
do RPPS.

Por essa razão, é importante diferenciar as manifestações do C. STF 
quanto à incidência de contribuições de ambos os regimes sobre o terço 
constitucional de férias.

Conforme dito no expediente de fl. 9, o C. STF enfrentou, em 21/03/2019, 
o Tema nº 163 com repercussão geral, no âmbito do julgamento do RE 
nº 593.068, assim delimitado: “Contribuição previdenciária sobre o terço 
constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, 
o adicional noturno e o adicional de insalubridade”.

A questão foi enfrentada à luz do regime previdenciário próprio dos 
servidores públicos civis, conforme a ementa do referido julgado deixa claro:

Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. 
Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições 
previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 

1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-
se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 
sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 

União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. § 1º-C. A contribuição 
extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas 
para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua 
instituição.”
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2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 
claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 
previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 
“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 
verbas que não se incorporam à aposentadoria. 

3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 
cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 
qualquer benefício, efetivo ou potencial. 

4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar 
no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 

5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a 
seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 
como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, “adicional noturno” e 
“adicional de insalubridade”.

6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar 
a restituição das parcelas não prescritas. (RE nº 593068, Relator(a): 
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, 
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 
DJe-056 DIVULG. 21-03-2019 PUBLIC. 22-03-2019). 

Tanto assim que, na formulação da tese, infere-se de modo claro 
e inequívoco a alusão ao servidor público, ao se fixar que: “Não incide 
contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.

Destaca-se do julgado a premissa segundo a qual:

[...] a leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, 
deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da 
contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que 
tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas 
as verbas que não se incorporam à aposentadoria.

Por sua vez, o C. STF enfrentou questão similar ao tratar do Tema nº 
985 com repercussão geral, assim delimitado: 

Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou 
gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal - 
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 97, 103-A, 150, § 
6º, 194, 195, inc. I, al. a e 201, caput e § 11, da Constituição da República, 
a natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou 
gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
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No âmbito do Tema nº 985, fixou-se a tese segundo a qual “é legítima 
a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores 
pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”.

Mais uma vez, os próprios signos empregados na redação da tese deixam 
claro o âmbito de aplicação do entendimento: “empregador” e “empregado”. 
No âmbito do serviço público, é cediço, não existem “empregador” e 
“empregado”, mas sim o servidor público e a Administração Pública.

Não fosse isso suficiente, o exame do acórdão também elucida que o 
entendimento é restrito às contribuições sociais previdenciárias relacionadas 
com o RGPS: 

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. 
É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, 
sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional 
de férias gozadas. (RE nº 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, 
Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG. 01-10-2020 
PUBLIC. 02-10-2020).

Examinando o inteiro teor do voto, inclusive do voto do relator, infere-
se que a questão foi examinada à luz do regime jurídico-tributário aplicável 
às contribuições sociais que custeiam o RGPS.

Dessarte, não se vislumbra ter sido caso de revisão do precedente, de 
distinção ou de superação. De rigor, são situações de fato distintas: de um lado, 
trabalhadores submetidos ao regime celetista e, portanto, filiados obrigatórios 
ao RGPS, bem como os respectivos empregadores quanto ao recebimento/
pagamento do acréscimo de 1/3 (um terço) previsto constitucionalmente à 
remuneração de férias; de outro lado, servidores públicos civis ocupantes de 
cargos de provimento efetivo, filiados obrigatórios ao RPPS, bem como os 
respectivos entes administrativos com os quais mantêm vínculos estatutários, 
quanto ao recebimento/pagamento do acréscimo de 1/3 (um terço) previsto 
constitucionalmente à remuneração de férias; assim como envolvem regimes 
jurídicoconstitucionais tributários distintos: o aplicável às contribuições 
sociais previdenciárias do RGPS e o aplicável às contribuições sociais 
previdenciárias do RPPS. Trata-se, portanto, de dois precedentes diferentes, 
com ratio decidendi distintas e, sobretudo, aplicáveis a situações diversas.

Há de se respeitar, portanto, o precedente fixado pelo C. STF, no Tema 
nº 163 com repercussão geral, ao julgar o RE nº 593.068: “Não incide 
contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.
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3 OUTRAS QUESTÕES: O PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO

Por meio do expediente que inaugura o feito também se pleiteia 
a restituição dos valores descontados a título de contribuição social 
previdenciária ao RPPS incidente sobre o terço de férias, considerando 
tratar-se de cobrança indevida.

É certo que o art. 165 do CTN174 garante ao contribuinte que pagou 
indevidamente o tributo ou fê-lo a maior tem direito à restituição, inclusive 
acrescido de correção monetária e juros de mora (art. 167 do CTN).175 

Reputando-se indevida a cobrança em função do quanto estabelecido 
pelo C. STF ao apreciar o Tema n.º 163 com repercussão geral, tem-se por 
devida a restituição dos valores cobrados, exsurgindo, nesse particular, duas 
questões importantes: a) os critérios de atualização e contabilização de juros 
de mora; b) a repercussão do pedido de repetição para os servidores que não 
têm direito à integralidade dos proventos de aposentadoria. 

Quanto ao primeiro, urge destacar que a posição final do Pretório 
Excelso foi no sentido de não modular os efeitos do julgamento do RE 
nº 870.947, com repercussão geral, que cuidava do tema relacionado com 
os critérios de correção monetária e contabilização de juros de mora nas 
condenações judiciais pecuniárias impostas à Fazenda Pública.176

174 “Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição 
total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto 
no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo 
indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou 
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; - erro na edificação do sujeito 
passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração 
ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; III - reforma, anulação, revogação 
ou rescisão de decisão condenatória.”
175 “Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, 
dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter 
formal não prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único. A restituição vence juros não 
capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.” 
176 Eis, pois, as ementas julgadas do RE nº 870.947 e dos respectivos embargos de declaração: 
“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA 
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA 
LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE 
DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE 
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE 
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO 
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS 
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO 
ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO 
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR 
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PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo 
essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, 
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é 
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem 
observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas 
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o 
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 
extensão, o disposto legal supramencionado.  2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, 
art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 
nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada 
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.  
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua 
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento 
de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, 
por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, 
a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de 
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. 
São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: 
Prentice Hall, 2006, p. 29).  4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos 
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar 
a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária 
devem consubstanciar autênticos índices de preços.  5. Recurso extraordinário parcialmente 
provido.” (RE nº 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG. 
17-11-2017 PUBLIC. 20112017). “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 
REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O 
acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso 
Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não 
há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, 
o art. 27 da Lei nº 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência 
da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da 
confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.  4. 
Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de 
julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica 
prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria 
norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre 
novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as 
razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a 
jurisprudência da CORTE.  5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que 
é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas 
constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao 
impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus 
argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não 
vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção 
monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no 
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Assim, a respeito do Tema nº 810177 com repercussão geral, foram 
fixadas as seguintes teses: 

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, 
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações 
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos 
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos 
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito 
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, 
art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração 
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 
pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 
dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 
que se destina.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça também já resolveu 
definitivamente a questão no julgamento do REsp nº 1.492.221, apontado 
como representativo da controvérsia, sob o Tema Repetitivo nº 905, por 
intermédio do acórdão publicado em 20/03/2018.178

julgamento de mérito deste RE nº 870.947 e das ADIs nº 4357 e nº 4425, pois virtualmente 
esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários 
da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela 
modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas 
Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. 
Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 
nº 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, 
Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG. 31-
01-2020 PUBLIC. 03-02-2020) (grifos acrescidos)
177 “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações 
impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação 
dada pela Lei nº 11.960/2009.”
178 Este julgado restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. 
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO 
DADA PELA LEI Nº 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA 
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL 
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção 
monetária: o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins 
de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, 
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de 
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correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser 
aplicados a título de correção monetária não implica prefixação (ou fixação apriorística) de taxa 
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a 
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações 
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto 
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação 
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a 
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração 
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a 
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, 
a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a 
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), 
na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com 
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações 
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais 
de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em 
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao 
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período 
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora 
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período 
posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da 
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais 
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores 
e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos 
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a 
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem 
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se 
justifica a incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), 
nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de 
natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 
posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos 
juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 
nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza 
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos 
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo 
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do 
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é 
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. 
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária 
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, 
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Foram fixadas, portanto, para o Tema 905 do STJ,179 as seguintes teses 
por decisão transitada em julgado no âmbito do STJ: 

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada 
pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável 
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente 
de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser 
aplicados a título de correção monetária não implica prefixação (ou fixação 
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão 
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária 
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às 
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC 
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o 
fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a 
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice 
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios 
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, 
a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, 

cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, 
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO 
CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-
se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração 
clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se 
deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/
STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não 
permitir a exata compreensão da controvérsia”. 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar 
que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos 
juros de mora, no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, o Tribunal de origem 
determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, 
impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009). 
Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está 
em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. 
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime 
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
179 “Aplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, 
em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para 
fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.”
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mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu 
expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 
nº 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora 
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração 
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda 
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se 
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao 
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de 
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a 
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e 
anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes 
à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período 
posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o 
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária 
com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, 
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% 
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no 
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência 
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: 
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de 
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; 
correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e 
indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e 
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios 
e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F 
da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), nem para 
compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no 
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que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 
incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem 
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 
nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição 
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança 
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os 
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do 
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da 
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua 
cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e 
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta 
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha 
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/
legalidade há de ser aferida no caso concreto. (Grifos aditados).

Vê-se, portanto, que, para o caso em questão, os critérios de atualização 
monetária e contabilização de juros para o crédito pecuniário são: “A correção 
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos 
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago 
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são 
calculados à taxa de 1% ao mês” (art. 161, § 1º, do CTN).

Examinando o Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador 
(CTRMS) – Lei Municipal nº 7.186/2006 –, inferem-se os critérios para 
contabilização dos encargos moratórios dos créditos tributários municipais: 
correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
expedido pelo IBGE, e juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês 
(arts. 17, §§ 1º e 6º). Estes, segundo o mesmo CTRMS, coincidem com os 
critérios de atualização monetária e contabilização de juros de mora do 
indébito tributário, destacando que os juros de mora, nesse caso, incidem a 
partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar (art. 21). 

Quanto à segunda questão acima levantada, cumpre registrar que há 
repercussão do pedido de repetição para os servidores que não têm direito à 
integralidade dos proventos de aposentadoria.

Com efeito, é cediço que os servidores ingressos no serviço público após 
a vigência da EC nº 41/2003 perderam as garantias da integralidade e da 
paridade dos proventos de aposentadoria com a remuneração dos servidores 
públicos em atividade.
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O valor dos proventos de aposentadoria, para esses servidores, portanto, 
passou a ser calculado segundo a média das contribuições vertidas ao RPPS. 
Portanto, para servidores que se enquadrem nessa condição, o eventual 
exercício do direito de repetição de indébito poderá impactar em glosa dos 
valores recolhidos e posteriormente repetidos, repercutindo no cálculo do 
benefício previdenciário. Aqueles ingressos após a EC n.º 41/2003 que 
optaram por não efetuar a repetição, por outro lado, terão tais recolhimentos 
contabilizados para fins de cálculo do benefício.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas ponderações jurídicas feitas acima, é possível concluir 
que: 

1) Na forma do precedente fixado pelo C. STF, no Tema nº 163 com 
repercussão geral, ao julgar o RE nº 593.068: “Não incide contribuição 
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria 
do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, 
‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, de modo que a cobrança 
empreendida pelo município há de ser considerada como indevida. 

2) Sobre os valores eventualmente a repetir deverão incidir correção 
monetária segundo a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), expedido pelo IBGE, e juros de mora à razão de 1% (um por cento) 
ao mês.

3) Para servidores ingressos no serviço público após a vigência da 
EC nº 41/2003, os quais não têm direito à integralidade e à paridade de 
vencimentos com os servidores em exercício, o eventual exercício do 
direito de repetição de indébito poderá impactar em glosa dos valores 
recolhidos e posteriormente repetidos, repercutindo no cálculo do benefício 
previdenciário; quanto àqueles ingressos após a EC nº 41/2003 que optaram 
por não efetuar a repetição, tais recolhimentos deverão ser contabilizados 
para fins de cálculo do benefício.

Por se tratar de questão já decidida pelo C. STF com repercussão geral 
– portanto, de efeito vinculante para o Poder Judiciário – e com o objetivo 
de evitar a judicialização da questão com o objetivo de ver declarada a 
inexistência de relação jurídica tributária que tenha por objeto a contribuição 
ao RPPS sobre o terço constitucional de férias, com a formação de um passivo 
de demandas administrativas e judiciais  e, consequentemente, de um passivo 
financeiro para o Município de Salvador a ser suportado com acréscimos 
moratórios previstos no Código Tributário e de Rendas do Município de 
Salvador – por se tratar de indébito tributário –, eventual ressarcimento de 
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custas processuais e pagamento de honorários advocatícios de sucumbência 
(para as demandas judiciais), sugere-se a elaboração de um plano ou programa 
para a devolução de valores indevidamente cobrados de todos os servidores 
públicos municipais submetidos ao RPPS do Município de Salvador.

Submete-se o presente opinativo ao crivo da COREP/PGMS para fins 
de apreciação, subordinando-se a eficácia jurídica do presente parecer à 
expressa homologação.
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Conheça também:

Esta publicação traz registros do novo contexto social vivido pelo mundo e, em espe-
cial, pela Cidade do Salvador. O conteúdo dessa 12.ª edição de publicações jurídicas da 
Associação dos Procuradores do Município do Salvador reflete a importância do procu-
rador enquanto advogado público, que trabalha em prol da causa pública e, consequen-

temente, pelo bem de toda a sociedade.

A obra reúne peças processuais, pareceres e artigos elaborados por associados na área 
do Direito Público Municipal; alguns, inclusive, abordam atuações voltadas para a 

pandemia do novo Coronavírus nas diversas áreas em que o procurador esteve atuando: 
assistência social, saúde, fiscal e administrativa.



Conheça também:

Chegamos à décima primeira edição da publicação editorial especializada da Associa-
ção dos Procuradores do Município do Salvador. O objetivo é registrar e disponibilizar 

a produção intelectual dos procuradores municipais, na forma de peças processuais, 
pareceres, produções científicas, artigos com temas ligados à Administração Pública 

Municipal. 

No momento atual em que se encontra o país e que exige uma Advocacia Pública for-
talecida, esta edição vem reforçar o papel social do procurador, que trabalha em prol da 

causa pública e, consequentemente, pelo bem de toda a sociedade.




