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Apresentação

É com imenso prazer que apresentamos o primeiro exemplar da 
Revista da Escola Nacional da Magistratura, um sonho que agora se 
torna realidade, com o apoio da Petrobras.

Temos a certeza de que esta é mais uma contribuição concreta 
da ENM ao aperfeiçoamento e à atualização dos juízes de todos os 
segmentos da magistratura: uma ferramenta útil ao exercício profissional 
da categoria. 

Nas diferentes edições da revista, que será publicada semestralmente, 
buscaremos aprofundar as discussões de temas diversos na área jurídica, 
como a reforma processual, as possíveis modificações no campo 
legislativo penal, a necessidade de simplificação dos recursos judiciais e 
demais questões que digam respeito à agilização e ao aperfeiçoamento 
da prestação jurisdicional.

Como não poderia deixar de ser, a revista enfocará também 
reflexões sobre temas de crucial relevância para a ENM, como aquelas 
relacionadas a seleção, recrutamento, formação e  aperfeiçoamento 
dos juízes, assuntos que mobilizam os debates durante os encontros de 
diretores de escolas.

É importante ressaltar que esta publicação se concretiza num 
momento privilegiado para a ENM, pois que a instituição cada vez 
mais se credencia como um legítimo fórum de idéias para onde se 
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canalizam as propostas e experiências concentradas das escolas regionais 
e dos diferentes segmentos da magistratura. 

Neste primeiro exemplar, trazemos artigos de nove juristas de peso, 
sobre temas diversos. O surgimento de um novo Direito, sem privilégios 
nem exclusões, as linhas mestras para a formação da Escola Nacional da 
Magistratura Trabalhista, a importância da formação continuada e do 
aprimoramento constante dos magistrados no exercício da judicatura 
são só alguns dos vários assuntos que o leitor encontrará nesta edição 
de lançamento. 

Aproveite e contribua enviando sugestões para o e-mail da Escola 
Nacional da Magistratura: enm@amb.com.br. Fomentar o debate 
teórico e técnico capaz de cada vez mais qualificar a magistratura para o 
exercício de sua função social é o nosso principal objetivo.

Luis Felipe Salomão
Diretor-Presidente 

Escola Nacional da Magistratura (ENM)

Rodrigo Collaço
Presidente 

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
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1. Chegada de um novo Direito
 Quando terminou o ciclo das revoluções burguesas, no final do 

século XVIII, tinha-se como estabelecido o governo de leis, que substituiria o 
governo de homens e assim sepultaria o absolutismo. Como bem observa Yves 
Lemoine em Le complot des juges, um pormenor bem expressivo é o fato de que 
a partir de então os estudantes de Direito passaram a ser formados na “devoção 
ao Código”, expressão máxima do novo Direito que começava a se formar. 
Consagrou-se, então, o chamado “princípio da legalidade”, importante e 
benéfico enquanto barreira ao poder exercido arbitrariamente, mas negativo e 
oposto aos ditames da Justiça quando concebido, como passou a ser de modo 
predominante, como fundamento de uma concepção puramente formalista 
do Direito, considerando não-jurídicas as preocupações com valores éticos 
e sociais. Esta concepção foi a que prevaleceu na França e teve acolhida em 
todos os países que, por vários motivos, se filiaram à cultura francesa, entre 
eles o Brasil.

Um sinal concreto dessa mentalidade e de sua sobrevivência é o currículo 
dos cursos jurídicos no Brasil, complementado pela metodologia de ensino 
ainda predominante. A Constituição, que todos os teóricos afirmam ser a 
“lei maior”, é estudada durante seis meses, ao passo que o Código Civil é 

A HORA DO JUDICIÁRIO

Dalmo de Abreu Dallari
Jurista
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estudado durante quatro anos, artigo por artigo, preparando aplicadores da 
lei. Continua a “devoção ao Código”. 

Por força dessas concepções, o juiz passou a ter na Europa continental o 
papel que já lhe era dado na Inglaterra no começo do século XVII, devendo ser 
um aplicador da lei, preso à forma e proibido de analisar criticamente os textos 
legais para buscar a aplicação mais justa, conforme os valores sociais vigentes. 
Foi por esse caminho que se chegou ao juiz “escravo da lei”, expressão absurda 
incompatível com a condição de juiz e que torna irrelevantes o valor moral ou 
intelectual do magistrado e serviu, como ainda tem servido, para reduzir os 
juízes à condição de serviçais passivos dos “fabricantes de leis”. 

Para se ter bem claro o que isso representa, basta lembrar que no ano de 
1988 a imprensa brasileira denunciou a “compra de legisladores” efetuada 
pelo Executivo federal brasileiro, sendo membro ativo do setor de compras 
o ministro Sérgio Motta, o “Serjão”. Apesar da gravidade das informações 
divulgadas e de seu efeito desmoralizante, o ministro não tomou qualquer 
providência para responsabilizar o jornalista denunciante. Além disso, usou 
da força do governo no Congresso Nacional para impedir uma investigação 
parlamentar, o que permite a suposição de que as denúncias eram verdadeiras. 
Nesse caso, o juiz que agir como escravo da lei, preso ao mais estrito 
formalismo, sem considerar os princípios constitucionais que informam o 
processo legislativo, ignorando eventuais alegações de ilegitimidade, estará, na 
realidade, assumindo a condição de “escravo do Serjão” ou de qualquer outro 
comprador de leis.

De certo modo, as teorias jurídicas, as citações eruditas, a argumentação 
acadêmica, tudo isso passou a ser intensamente utilizado, já no século XIX, 
para dar brilho intelectual às decisões judiciais. Com muita freqüência a 
leitura mais atenta de uma sentença ou acórdão revela que o julgador já tinha 
sua decisão construída praticamente como um silogismo, segundo o mais 
estrito formalismo. E o recurso a citações foi usado apenas como “argumento 
de autoridade”, para dar um toque erudito à decisão, que seria exatamente 
a mesma sem a invocação de autores consagrados. Esse foi o padrão de 
julgamento criado a partir do legalismo formalista.  

A interferência do Executivo no processo legislativo, às vezes corrompendo 
legisladores, mas, com maior freqüência, através de usurpação das funções 
legislativas, passou a ser característica do Estado a partir do final do século 
XIX. Os graves desequilíbrios sociais, decorrentes dos padrões econômico-
sociais do capitalismo e agravados pelas características da sociedade industrial, 
já evidentes nas primeiras décadas do século passado, levaram à mobilização 
e organização dos trabalhadores para protestos e reivindicações. Em 
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conseqüência, os empresários exigiram maior presença do Estado, para conter 
os movimentos mais exaltados, mas também para dar resposta às principais 
demandas dos assalariados e das camadas mais pobres da população.

Precisando de regras para agir e sem obter uma resposta rápida e eficiente do 
Legislativo, o Executivo assumiu também uma função normativa, diretamente 
relacionada com as condições materiais de cada circunstância. Procurando-
se dar o cunho de normalidade a esse procedimento, Constituições foram 
adaptadas, ampliando a participação formal do Executivo no processo 
legislativo e, afinal,  passando a dar ao Executivo uma posição privilegiada 
nesse processo. O Legislativo ficou em plano secundário e isso estimulou novos 
avanços do Executivo, o que está claramente visível na realidade brasileira 
de hoje, quando se vê o Executivo editando uma enxurrada de medidas 
provisórias, praticamente todas inconstitucionais, sem que o Congresso 
Nacional e o Supremo Tribunal Federal cumpram seu dever constitucional 
de impedir esse abuso. Desse modo, o Direito vigente no Brasil passou a ser o 
Direito produzido pelo Executivo, ficando ignorados os princípios, as normas 
e as próprias formalidades constantes da Constituição.

Em alguns Estados esse abuso do Executivo é semelhante ao que se tem 
no Brasil. Em outros ele é mais discreto. Mas o que se tem hoje, em grande 
parte do mundo, é a forte presença do Executivo como fonte normativa, 
freqüentemente ignorando os valores e as características da realidade social ou 
indo mesmo frontalmente contra esses dados. Estabelecendo ou garantindo 
privilégios, promovendo injustiças, é o próprio Executivo quem estabelece as 
normas que supostamente deveriam limitar e condicionar suas ações e impedir 
os privilégios e as injustiças. Fingindo submeter-se ao Direito, o Executivo, de 
fato, só leva em conta sua própria legalidade, criada por ele para atender aos 
interesses que ele quer proteger ou promover.

Foi essa degradação do Direito que fez surgir, na metade do século XX, uma 
forte reação, que, em grande parte, pode ser constatada por meio da afirmação 
e do crescimento do sistema normativo dos direitos humanos. Toda sociedade 
humana necessita de normas, entretanto, estas não devem ser impostas 
arbitrariamente nem podem ser uniformes para todos os lugares e todas as 
épocas. Não basta a existência de leis, pois para que elas se justifiquem e sejam 
respeitadas é preciso que tenham origem democrática e sejam instrumentos 
de Justiça e de paz. Essas lições, que decorrem com evidência dos últimos 200 
anos da história da humanidade, já estavam claras há meio século, quando 
terminou a Segunda Guerra Mundial.

Foi com base nas lições da História que se começou a cogitar de um novo 
Direito, condizente com a dignidade dos seres humanos, sem privilégios nem 
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exclusões, e ajustado a cada realidade. Esse Direito exige controle constante 
de sua legitimidade e aferição permanente de sua conformidade às exigências 
da Justiça. Além disso, para aplicação justa e eficaz das normas jurídicas é 
indispensável ter em conta os valores humanos e sociais e as circunstâncias 
de cada realidade. No aparato de poder, governo e administração até hoje 
usado pela humanidade, nenhuma instituição parece mais adequada para o 
reconhecimento e a aplicação do Direito que convém aos seres humanos do 
que o Judiciário. Por isso merece reflexão a observação de Antoine Garapon, 
Secretário Geral do Instituto de Altos Estudos sobre a Justiça, sediado na 
França, quando, em La question du juge formula a seguinte hipótese: “Se o 
Direito liberal do século XIX foi o do Poder Legislativo, o direito material do 
Estado-providência do século XX foi o do Executivo, o que se anuncia poderá 
bem ser o do juiz”.

2. Um juiz novo para um novo Direito
O Direito novo já é, em grande parte, uma realidade. Ao lado da construção 

de sistemas normativos que expressamente se baseiam nos valores fundamentais 
da pessoa humana, cuja universalidade não exclui a particularidade das 
expressões condicionadas por circunstâncias de tempo e lugar, há também 
manifestações de condenação enfática do positivismo formalista, que tem 
servido de pretexto para a imposição de injustiças legalizadas. E é cada vez 
maior o número de pessoas que exigem o reconhecimento e o respeito de 
sua dignidade intrínseca, questionando a imposição de normas, de aparatos 
políticos e de ordens sociais e econômicas que visam a assegurar a continuidade 
de injustiças há muito estabelecidas.

Entre os sinais dos novos tempos podem-se indicar o alargamento das 
atribuições dos juízes, em termos de reconhecimento de direitos e de sua 
caracterização, bem como o considerável aumento da procura de proteção 
judicial. Esses dois dados, altamente positivos, têm sido apontados muitas 
vezes, de boa ou de má-fé, como sinais de “crise do Judiciário”, em sentido 
negativo. Deficiências e dificuldades do Judiciário são apontadas como se 
fossem reveladoras de que a magistratura, de modo geral, não está preparada 
para as novas responsabilidades que começam a pesar sobre ela e, além disso, 
só deseja manter seus privilégios, ganhando muito, trabalhando pouco e nada 
fazendo para servir melhor o povo.

A realidade é que a organização judiciária, em quase todo o mundo, é 
deficiente em relação às novas demandas que lhe são dirigidas e às novas 
responsabilidades que decorrem, inclusive, de inovações constitucionais. 
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Há inegáveis e graves inadequações na organização e nos procedimentos de 
órgãos judiciários, em parte relacionadas com os sistemas processuais, mas em 
grande parte devidos à secular acomodação da magistratura, que se ajustou ao 
formalismo, valorizou demasiadamente as aparências, aceitou a submissão ao 
Legislativo e ao Executivo e distanciou-se do povo.

Essa orientação formalista predominante na magistratura nunca sofreu 
forte contestação porque sempre foi muito conveniente para as camadas 
superiores da sociedade, que, tendo o domínio do Poder Legislativo, definiram 
como “direitos” os seus privilégios. Baseados no argumento da “neutralidade 
política” os juízes deram cobertura jurídica a esse artifício, fazendo a 
aplicação formal das leis sem a crítica de seu conteúdo, sem considerar sua 
compatibilidade com as exigências da Justiça e com os princípios políticos 
expressos ou inerentes na Constituição. Na realidade, esse procedimento tem 
significado a neutralização do Poder Judiciário, mas no sentido de anulação de 
suas funções de guarda da Constituição e controlador dos outros Poderes. Essa 
neutralização é complementada pelo modo de escolha dos juízes dos tribunais 
superiores, pois sempre são escolhidas pessoas ostensivamente ligadas aos 
grupos políticos dominantes ou que jamais fizeram qualquer contestação ao 
conteúdo de injustiça das regras vigentes.

Não há dúvida, também, que as cúpulas judiciárias se encastelaram 
em feudos bem protegidos, criando a possibilidade de deslizes éticos e o 
descumprimento de deveres funcionais estabelecidos em normas legais, 
corrompendo a função jurisdicional. Mesmo em casos de escandalosa 
evidência desses deslizes, tem predominado uma atitude de solidariedade 
corporativa, expressamente referida por Thomas Jefferson no século XVIII 
como um risco inerente à independência do Judiciário. Tal solidariedade se 
tem revelado por meio de ações ou omissões dos dirigentes dos tribunais, 
visando à proteção dos pares, chegando a caracterizar-se uma cumplicidade, 
fazendo-se o acobertamento das faltas funcionais e das ilegalidades cometidas 
por juízes, sob pretexto de que a publicidade seria desmoralizante para o 
Judiciário, e garantindo-se a impunidade dos faltosos e dos corruptos, uma 
vez que os corregedores ou órgãos de disciplina existentes em tribunais 
superiores só exercem vigilância sobre juízes de primeiro grau.

A esse respeito é importante e oportuno lembrar que, recentemente, um 
tema que suscitou intenso debate no Brasil foi o controle do Judiciário, havendo 
várias propostas de criação de órgãos de controle, com a participação de juízes 
e também de pessoas estranhas à magistratura. Disso resultou a criação do 
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004. No correr dos debates, houve algumas manifestações indignadas de 
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membros da magistratura, considerando inaceitável o que se identificava como 
controle externo da magistratura. Os que defendiam a criação do Conselho 
rejeitavam a expressão “controle externo”, pelo fato de que em todos os 
projetos ficava assegurada a maioria de juízes no Conselho, com participação 
minoritária de não-juízes, mas alegavam, como principal argumento, que 
não se falaria em controle externo ou nem se cogitaria mesmo a criação do 
Conselho se houvesse efetivo controle interno, coibindo e punindo desvios 
éticos de magistrados.

Outro aspecto importante que deve ser ressaltado é que o Executivo, 
tradicionalmente habituado à submissão e à cumplicidade do Judiciário, não 
se conforma e reage como se estivesse sendo traído quando os juízes cobram o 
respeito à Constituição e às leis e concedem proteção aos que são injustamente 
e ilegalmente feridos em seus direitos. 

Como exemplo dessa atitude, e também das ambigüidades do Executivo 
em relação aos direitos, vem a propósito lembrar fatos ocorridos no governo 
Fernando Henrique Cardoso. Seu antecessor, Itamar Franco, quando exercia 
a Presidência da República concedeu aumento de vencimentos somente aos 
servidores militares, contrariando norma expressa da Constituição, que exige 
igualdade de tratamento entre civis e militares. Com base no desrespeito 
ao princípio da isonomia, alguns servidores civis pediram ao Judiciário que 
lhes assegurasse igualdade de tratamento e obtiveram êxito. O presidente 
Cardoso reagiu indignado e tornou pública sua indignação, criticando a 
falta de patriotismo dos juízes, que, segundo suas palavras, não pensavam no 
Brasil e concediam aumento da remuneração aos servidores, prejudicando o 
equilíbrio das finanças públicas. Essa crítica foi reproduzida com estardalhaço 
e endossada por grandes órgãos da imprensa.

Posteriormente, já em plena campanha eleitoral para sua reeleição, 
o  presidente Cardoso estendeu aquele aumento de vencimentos a todos 
os servidores civis. Em primeiro lugar, o Judiciário não poderia ter sido 
criticado por conceder aumentos, pois realmente ele não fez isso, mas apenas 
reconheceu que o Executivo tinha praticado uma  inconstitucionalidade 
óbvia. Em segundo lugar, se era verdade que a concessão do aumento igual 
ao dos militares a alguns servidores civis comprometia o erário, com maior 
razão deveria causar indignação e ser considerado falta de patriotismo o ato do 
presidente da República, concedendo o aumento a todos os servidores civis. E 
a imprensa se limitou a publicar um pequeno registro, esquecida das críticas 
injustas feitas ao Judiciário.

Quanto à possibilidade de que os juízes venham a assumir um novo papel 
social e político muito mais ativo, em face do Direito novo, não há dúvida 
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de que essa possibilidade existe, mas, evidentemente, há necessidade de 
adaptação às novas circunstâncias. Essa adaptação começa pela formação dos 
futuros juízes, que não poderão ser “devotos do Código”, legalistas formais 
ou “escravos da lei”, mas deverão preparar-se adequadamente para conhecer 
e avaliar com sensibilidade os fenômenos sociais que informam a criação do 
Direito e estão presentes no momento de sua aplicação, sem esquecer que a 
prioridade deve ser dada à pessoa humana, sem privilégios e discriminações.

Assim, por exemplo, no ano de 2004, um desembargador integrante do 
Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu habeas                        corpus 
a um político e rico empresário, notório infrator das leis, para livrar esse 
personagem, denunciado por mais uma ilegalidade, de ir a uma repartição 
policial prestar depoimento. Como único fundamento da concessão, escreveu 
o desembargador que se trata de “uma pessoa da sociedade, que não poderia ser 
tratada como criminoso”. Esse é, evidentemente, um comportamento típico 
de um juiz do Direito velho, discriminatório e injusto, que compromete a 
autoridade, a eficiência e a imagem do Judiciário. E assim vai-se definindo o 
Judiciário do século XXI.

Para concluir, é preciso deixar expresso que seria injusto e contrário à 
realidade não reconhecer que já existe no Brasil um grande número de juízes 
que não concorda com procedimentos como esse e tem outro padrão ético. 
Já é bem grande o número de juízes que, além de procurar aperfeiçoar-se 
intelectualmente, acompanha as inovações que ocorrem no mundo, está atento 
aos valores sociais e às exigências da dignidade da pessoa humana e procura 
contribuir para a modernização, democratização e conseqüente valorização do 
Judiciário.
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A Reforma do Judiciário resultante da Emenda Constitucional nº 
45/2004 não foi a profunda reforma estrutural da Justiça Brasileira. 
Não atendeu a todas as expectativas. Desalentou aqueles que nutriam 
enorme esperança de que a Justiça seria completamente outra a partir 
de sua promulgação.

Nada obstante, ela tem um inegável mérito. Sinaliza as exigências do 
constituinte em relação ao juiz do futuro.

Qual seria o juiz do futuro?
Segundo o constituinte, aquele capaz de assegurar a todos a razoável 

duração do processo e de implementar os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação1.

Essa é uma ponderável transformação das expectativas da nação a respeito 
de seus juízes. Mas não é a única. O constituinte também se deteve a traçar 
atributos do juiz do futuro. Eles seriam, dentre outros, o desempenho, a 
produtividade, a presteza no exercício da jurisdição, além de assiduidade e 
aproveitamento em cursos de Aperfeiçoamento2.

São qualidades nem sempre contempladas pela sistemática vigente de 

A FORMAÇÃO DO JUIZ 
APÓS A EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 45/04
José Renato Nalini

Desembargador do TJ-SP

1 Inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição da República, acrescentado pela Emenda nº 45/2004.
2 Alínea “c” do inciso II do artigo 93 da Constituição da República, com a nova redação da Emenda  

Nº 45/2004.
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recrutamento. Não é praxe preocupar-se o Tribunal com o futuro desempenho 
do profissional a ser selecionado. Menos ainda com sua produtividade. A partir 
de agora, tais requisitos – apesar de seu subjetivismo semântico – passam a 
reclamar interpretação consistente, pois residem no texto constitucional 
reservado à magistratura.

Quem é que deverá recrutar o juiz do futuro?
Na visão do constituinte não será a universidade. Esta se preordena 

a outra missão: estimular a formação de pesquisadores, de docentes, de 
intelectuais atualizados com o pensamento universal contemporâneo. 
Mas não é missão da Universidade entregar juízes prontos e acabados ao 
Judiciário. É missão da própria Justiça formar os seus juízes.

É preciso estar atento ao preceito constitucional que se preocupa com 
a formação de juízes. O que significa formar juízes? O constituinte adotou 
o paradigma da formação continuada. Esta consiste em preparar – até 
semanticamente, a preparação é prévia ao concurso –, formar durante a 
carreira e aperfeiçoar enquanto o juiz estiver em exercício.

A grande missão da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados é a de encarar o desafio dessa nova concepção de formação de 
juízes. Os passos iniciais da nova Escola serão: 1) estabelecer critérios para 
o ingresso na carreira; 2) estabelecer critérios para a promoção na carreira. 
Mas a sua missão integral é ser, verdadeiramente, uma Escola. 

Desde logo, uma distinção. O constituinte estabeleceu uma diferença 
entre cursos oficiais e cursos reconhecidos. A Constituição não contém 
palavras inúteis. O constituinte derivado exigiu cursos oficiais de preparação 
para ingresso e de preparação para promoção, mas admitiu cursos oficiais 
ou reconhecidos para aperfeiçoamento. 

A manutenção dos cursos preparatórios não poderá ser delegada, nem 
poderá ser objeto de credenciamento. Já os cursos de aprimoramento 
podem resultar de parcerias com a Universidade, com outras instituições e 
entidades encarregadas da educação e do ensino.

A Emenda nº 45/2004 representa uma profunda alteração no sistema de 
preparação do juiz. Até seu advento, o juiz era recrutado a partir da produção 
das Faculdades de Direito. Desse universo é que são recrutados os novos 
profissionais das áreas jurídicas. E a formação jurídica ainda é bastante arcaica 
e conservadora. Atende a um modelo dogmático-positivista, a pressupor uma 
sociedade estável, para a qual a codificação é suficiente. O jurista gerado pela 
escola coimbrã trabalha com o paradigma da subsunção e do silogismo. Daí as 
dificuldades encontradas para enfrentar o mundo novo.

O que mudou no mundo do Direito?
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O paradigma pós-moderno é também pós-positivista. As fórmulas 
abstratas da lei já não trazem todas as respostas. O pós-positivismo caracteriza-
se por normatizar os princípios. A lei já não constitui resposta adequada para 
solucionar todas as questões. 

Duas observações se impõem. O Parlamento moderno afeiçoou-se à 
função de julgar e, além de investir na fiscalização do Executivo, atua na 
proliferação das CPIs. O Executivo, para poder administrar, vê-se obrigado 
a legislar e abusa na edição das Medidas Provisórias. Resta ao Judiciário 
administrar e o faz mediante as medidas liminares e a antecipação de tutelas. 
Para isso contribuem a imperfeição e a ambigüidade do fruto do Parlamento. 
A lei moderna já não é a expressão da vontade geral. Não é mais a relação 
necessária que se extrai da natureza das coisas. É uma resposta pontual, tópica 
e possível para uma questão concreta. É o fruto do compromisso entre setores 
de interesses antagônicos, nem sempre íntimos com a intenção de atender o 
interesse coletivo. 

Tudo isso gera perplexidades na função tradicional reservada a cada Poder. 
Mas não é só. A Constituição do Brasil de 1988 é prenhe de princípios e adota 
o modelo dirigente. É mais uma promessa do que um documento jurídico. 
Enquanto as leis se submetem ao modelo do tudo ou nada, ou valem ou 
não valem, os princípios se subordinam ao esquema da ponderação. As leis 
são rígidas, os princípios são plásticos. Um princípio não exclui o outro, mas 
ambos podem ser contemporizados e prepondera aquele cuja incidência se 
mostrar mais adequada ao caso concreto.

Daí a importância do constitucionalismo contemporâneo, a promover o 
retorno dos valores e a reaproximar – de maneira eficiente – o Direito da 
ética. 

O desafio da Escola da Magistratura é transformar o produto dogmático 
positivista da educação jurídica, à luz da velha feição das Faculdades de Direito, 
em um profissional atualizado, pronto a enfrentar os desafios contemporâneos. 
Um solucionador de conflitos, polivalente e intérprete da vontade da 
Constituição. Um operador do Direito capaz de fazer escolhas fundamentadas 
quando se defrontar com antagonismos cada vez mais freqüentes.

Antagonismos tais como a liberdade de expressão versus o direito à 
privacidade. Livre iniciativa versus intervenção estatal. Propriedade versus 
função social. A contemporaneidade só oferece ao intérprete uma certeza: a 
incerteza.

É para atuar nesse mundo que se recruta um juiz. Um juiz que estudou na 
Faculdade em que tudo se resolve à luz do silogismo e da subsunção. Mas esta 
se mostra insuficiente para resolver os conflitos. A lógica de hoje não é mais a 
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do tudo ou nada. Em lugar da rigidez da lei, a ponderação dos princípios. 
Sobre ponderação dos princípios, cabe lembrar, como o faz Luis Roberto 

Barroso, a contribuição de Robert Alexy, na sua “Teoria de los derechos 
fundamentales”. As regras veiculam mandados de definição, enquanto os 
princípios são mandados de otimização. As regras têm natureza biunívoca: 
só admitem duas espécies de situação. Regras são válidas ou inválidas. Já os 
princípios, pretendem ser realizados da forma a mais ampla possível. Nada 
obstante, admitem aplicação de maior ou menor intensidade, consoante as 
possibilidades jurídicas existentes, sem que isso comprometa a sua validade.

Os princípios convivem e se interpenetram. Em relação ao princípio, 
não se poderia utilizar da praxe do revogam-se as disposições em contrário. 
Elas se complementam, se suprem, incidem simultaneamente sobre as várias 
exteriorizações da realidade.

Disso deflui que a Escola da Magistratura não pode ser uma Faculdade 
de Direito revisitada, nem uma revisão, concentrada, das disciplinas jurídicas 
ministradas nas Escolas de Direito. A perspectiva pós-positivista e principiológica 
do Direito reclama intensificação do estudo da hermenêutica constitucional, 
pois o Direito contemporâneo é um sistema aberto de valores. 

Mais do que o domínio das técnicas jurídicas, o juiz de hoje e de amanhã 
precisa ter consciência de que ele concretiza ou sepulta valores. Antoine 
Garapon afirmou que o juiz é o guardião das promessas do constituinte. 
Cabe hoje asseverar que o juiz não é só o guardião, mas o concretizador das 
promessas do constituinte. Ele é o garante, é o avalista e é o implementador 
de tudo aquilo que o povo, mediante seus representantes, quis que a Justiça 
propiciasse à nação.

Para isso, é preciso desenvolver uma consciência sensível. E como fazê-
lo? Não é mediante a reprodução dos cursos destinados ao aprimoramento 
jurídico. Não é a reiteração de estudos em torno à prolífica edição normativa. 
A cada nova lei, um novo curso. Como se o ensino da técnica e a ênfase no 
processo pudesse propiciar nova consciência ao operador do Direito. 

A alternativa a essa prioridade exagerada sobre o culto à lei é intensificar 
a reflexão ética. Essa é a chave capaz de abrir a porta da busca incessante, da 
busca pelo crescimento da consciência e da sensibilidade.

A receita é priorizar o estudo da Filosofia, da Hermenêutica, da Teoria 
da Argumentação, da Lógica, da Sociologia, da Psicologia, da Economia, 
da História, da Política. O desafio é treinar o raciocínio abstrato para a 
solução de questões concretas. Acima de tudo, formar o juiz para a postura 
conseqüencial.

O conseqüencialismo deve merecer ênfase na formação dos novos juízes. 
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O juiz precisa ter consciência da repercussão de sua decisão no âmbito da 
sociedade em que atuar. Não vale mais o faça-se o direito e pereça o mundo. 
O contraditório haverá de ser exercido concretamente, mais do que um 
postulado dogmático de índole constitucional, como fórmula de se imaginar, 
simultaneamente, na posição de cada um dos envolvidos no drama judicial.

Uma perspectiva prática suplanta o velho esquema de transmitir modelos 
de despachos e decisões. Há de se compenetrar o formador de juízes de que 
prática é categoria gnoseológica na construção da crítica e uma questão 
fundamental na formação do julgador. Prática não é mera pragmática, mas 
eixo fundamental de unidade da experiência, que lança pontes sobre o abismo 
que separa os discursos do conhecimento, o da ética e o da política, na visão 
de Lyotard.

O ensino, para os futuros juízes, haverá de ser voltado para o futuro. Vive-
se a era da velocidade de surgimento e de renovação dos saberes. Haverá de se 
alimentar a consciência de que a maioria das competências adquiridas por uma 
pessoa no início de seu percurso profissional estarão obsoletas no fim de sua 
carreira. Trabalhar, daqui para o futuro, quer dizer, cada vez mais, aprender, 
transmitir saberes e produzir conhecimentos. 

Não se poderá desconhecer a influência da cibercultura. A informática é 
muito mais do que se utilizar do computador como substituto da máquina 
de escrever. O ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, 
exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas. Não há por 
que temer a exploração em plenitude de todas elas. A memória, com os bancos 
de dados, os hiperdocumentos, os arquivos digitais de todos os tipos. Manter 
viva a imaginação, com as simulações, estimular a percepção, com os sensores 
digitais, a telepresença, as realidades virtuais. E intensificar o uso eficaz do 
raciocínio, mediante a inteligência artificial e a modelização de fenômenos 
complexos.

Seria mera utopia ou esse novo mundo é real?
Para responder, basta lembrar que o processo virtual já é rotina nos 

Juizados Especiais Federais da 3a Região. A videoconferência já é realidade 
em São Paulo, pese embora a resistência de setores bem articulados e 
portadores de ponderáveis argumentos. O habeas corpus por e-mail foi 
realidade desde o ano 2000 no extinto Tribunal de Alçada Criminal de 
São Paulo, que viu interrompida a sua caminhada cibernética diante 
da unificação que preferiu manter outras estruturas. Mercê do esforço 
individual de alguns magistrados idealistas, já se troca votos pela rede 
executiva, já se otimiza a produtividade e o acompanhamento eletrônico 
de processos é coisa antiga.
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É tempo de recuperar o prejuízo. A Justiça brasileira teve por única dimensão 
temporal o passado. É preciso hoje preparar o juiz para resgatar o tempo perdido 
com formalismos estéreis. O que é preciso aprender hoje não pode mais ser 
planejado nem precisamente definido com antecedência. Os percursos e perfis 
de competência são todos singulares e podem cada vez menos ser canalizados 
em programas ou cursos válidos para todos. É preciso investir nas vocações 
particulares, premiar os talentos individuais, respeitar as autonomias. Tudo em 
atenção ao pluralismo, valor presente na Carta de 1988.

Chegou o tempo de construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. 
Em lugar de representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides 
estruturadas em níveis, organizadas pela noção de pré-requisitos e convergindo 
para saberes superiores, é preferível a imagem de espaços de conhecimentos 
emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares. O conhecimento a se 
reorganizar de acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um 
ocupa uma posição singular e evolutiva.

Cabe agora estimular a criatividade, tão presente no discurso, tão combatida 
na prática. As metáforas centrais da relação com o saber são hoje a navegação 
e o surfe, que implicam a capacidade de enfrentar as ondas, os redemoinhos, 
as correntes e os ventos contrários em uma extensão plana, sem fronteiras e 
em constante mudança. Há melhor definição para os tempos hoje vivenciados 
por todo ser pensante?

Em contrapartida, as velhas metáforas da pirâmide, a figura desbotada da 
escalada do saber, da ascensão ou do cursus, já total e previamente traçado, 
trazem o cheiro das hierarquias anacrônicas de antigamente. Cheiro que os 
novos tempos não pretendem mais sentir, se houver adequada leitura do 
recado que o constituinte da Emenda nº 45/2004 mandou à cidadania mas, 
principalmente, ao próprio Judiciário.

Para isso é preciso formar formadores. Os padrões arcaicos não se 
prestarão ao desafio. A mudança não é apenas do conteúdo do ensino, mas 
a transformação qualitativa nos processos de aprendizagem. Não é suficiente 
transferir cursos clássicos e tradicionais para formatos hipermídia interativos. 
É preciso estabelecer novos paradigmas de aquisição de conhecimentos e de 
constituição dos saberes.

Aqui entra a noção de aprendizagem cooperativa. É a direção que 
os educadores antenados e pioneiros consideram a mais promissora. 
Traduz a perspectiva da inteligência coletiva no domínio educativo. É o 
compartilhamento de diversos bancos de dados e o uso de conferências e 
correio eletrônico, mas não apenas isso. É atender às necessidades surgidas de 
inesperado. É reciclar. É debater, é discutir, é abrir espaço para a participação 
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de todos. O ensino não pode ser mais uma concessão do poder, uma relação 
hierárquica. Precisa ser uma parceria prazerosa. 

Nesse paradigma novo, os professores aprendem ao mesmo tempo que 
os estudantes e atualizam, continuamente, tanto os seus saberes disciplinares 
como suas competências pedagógicas. E assim, o professor da Escola Judicial 
não será o velho rançoso do magister dixit, mas o companheiro de jornada. O 
animador da inteligência coletiva.

O professor da Escola Judicial não tem como função difundir 
conhecimentos, pois estes são mais eficazmente acessíveis por outros meios. 
A sabedoria nunca esteve tão disponível e tão ao alcance dos interessados. 
Basta um computador pessoal e o acesso à infovia para ingressar nas maiores 
bibliotecas e nas mais respeitadas universidades do planeta.

A competência desse novo educador deve deslocar-se no sentido de 
incentivar a aprendizagem e ampliar a capacidade de pensar. É um instigador, 
um estimulador da reflexão, sua atividade será centrada no acompanhamento 
e na gestão das aprendizagens. O incitamento à troca dos saberes, a 
mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de 
aprendizagem, na visão pioneira de Pierre Lévy.

Para isso é preciso uma vocação especial. “Para que o coração todo do 
ser humano possa estar voltado a ensinar, ele deve estar totalmente imbuído 
da importância vital e da verdade absoluta daquilo que deve ensinar; a fim 
de que, no entanto, alguém tenha algum sucesso em aprender, deve estar 
penetrado com um sentimento da insatisfação de sua presente condição de 
conhecimento” (Charles S.Peirce). 

Enfim, é necessário idealismo e humildade. Pois “...não é o homem 
que pensa tudo saber que pode levar outros homens a sentir a necessidade 
de aprender, e é somente um profundo senso de que é miseravelmente 
ignorante que pode estimular alguém a avançar no estafante caminho do 
aprender”.3

 Enfim, o recado foi dado. O constituinte derivado quis dotar o 
Judiciário brasileiro de uma verdadeira ESCOLA. A função de regulamentar 
é apenas uma e não é a mais importante das Escolas Nacionais de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados. A relevância da Justiça para a preservação e 
para o aperfeiçoamento da Democracia não seria amesquinhada com a vocação 
de mero agente regulamentador.

3 CHARLES SANDERS PEIRCE, “Collected Papers of Charles Sanders Peirce”, citado por PIERRE 
LÉVY, “CIBERCULTURA”.
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A Escola de Juízes da Emenda nº 45/2004 não mais é a decantada ficção 
jurídica da pregação apostólica do ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA. Predestina-se, muito mais do que se imaginou, a desempenhar 
a missão de usina de criação de uma teoria de formação de magistrados e de 
laboratório permanente de aprimoramento da Justiça.

Isso é perfeitamente possível. O mundo tem modelos exitosos: o Centro de 
Estudos Judiciários de Portugal, a Escola Nacional da Magistratura Francesa, 
The Legal Training and Research Institute of Japan e tantos outros. O Brasil 
mesmo já possui um modelo bem-sucedido: o Instituto Rio Branco, o 
Itamaraty, formador da melhor diplomacia da América.

Essa Escola é possível.
Propiciar aprendizagens permanentes e personalizadas através de navegação 

e de pesquisa convencional. Orientar estudantes/juízes ou candidatos à carreira 
em um espaço de saber flutuante e destotalizado. Promover aprendizagens 
cooperativas, fortalecer a inteligência coletiva no centro de comunidades 
virtuais, desregulamentar parcialmente os modos de reconhecimento dos 
saberes, gerenciar dinamicamente as competências em tempo real. Tudo isso 
é missão de uma Escola voltada a promover reflexão, debates e estímulo à 
criatividade, em lugar de repetir os velhos chavões da formação coimbrã.

O momento é agora. O Brasil precisa, como nunca precisou, de juízes 
conscientes. Cresce a demanda por Justiça, ante o desamparo da política. O 
Direito converte-se na última moral comum, em uma sociedade que parece 
não mais possuir moral alguma. A democracia desnorteada espera encontrar 
seu norte no Judiciário.

Esta é a função da Escola de Juízes: preparar, formar, educar e aprimorar 
o juiz do futuro. Aliás, uma reação de defesa em face de um quádruplo 
desabamento: político, simbólico, psíquico e normativo. O juiz é o remédio 
contra a implosão das sociedades democráticas que não conseguem administrar 
satisfatoriamente a complexidade e a diversificação que elas mesmas geraram. 

O indivíduo, numa sociedade heterogênea e iníqua como o Brasil, busca 
no contato com a Justiça o refúgio contra o desabamento interior. 

 Quem tiver consciência assumirá o desafio de ser digno dessa missão 
salvífica.
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I.  Introdução
Visando a dar efetividade ao art. 111-A, § 2º, I, da CF, introduzido pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, que instituiu a 
“Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho” 
no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, passando do papel à realidade 
a vontade do constituinte derivado, o TST criou a “Comissão Temporária de 
Trabalho para Elaboração de Proposta de Estruturação e Funcionamento da 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho”, 
presidida pelo Ministro João Oreste Dalazen e integrada pelo Ministro Gelson 
de Azevedo e por mim mesmo.

A Comissão elaborou em maio de 2005 o estudo que ora se passa a 
divulgar, o qual se encontra em exame pelos integrantes da Corte Superior 
Trabalhista, com o objetivo de definir as linhas mestras de estruturação 
da Escola Nacional da Magistratura Trabalhista. Com sua eleição 

Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho

PROPOSTAS DE 
INSTITUCIONALIZAÇÃO 
DA ESCOLA NACIONAL 

DA MAGISTRATURA 
TRABALHISTA (ENAMAT)
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para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Min. João Oreste 
Dalazen pediu afastamento da Comissão de Trabalho sobre a Escola, 
tendo passado a integrar esta Comissão o Min. Carlos Alberto Reis de 
Paula, com o qual participamos do “Encontro Nacional de Diretores 
de Escolas de Magistratura” em Mangaratiba (RJ) nos dias 18 a 21 de 
agosto de 2005, organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), divulgando oficialmente as propostas debatidas no seio do TST 
e trocando experiências que servirão para a deliberação final da Corte 
Superior Laboral.

Com esse mesmo intuito, o Min. Gelson de Azevedo, ora Presidente 
da Comissão da Escola, após a sua participação no curso de “Formation de 
Formateurs” na Escola Nacional da Magistratura francesa em setembro 
de 2004, organizou no TST o “Seminário sobre Escolas de Magistratura”, 
do qual participaram 15 das Escolas Regionais, que propiciou a coleta das 
experiências das várias escolas. Mais recentemente, em 16 e 17 de agosto de 
2005, participou do curso de “Formação de Formadores” desenvolvido por 
professores franceses em Belo Horizonte.

O enfoque voltado para a formação de professores para as escolas de 
magistratura constitui a alma das escolas, já que não se pretende apenas dar 
cumprimento formal ao desiderato constitucional, mas formar magistrados: 
pessoas vocacionadas e preparadas para o exercício da magistratura. E para 
isso, é necessário descobrir magistrados com dotes especiais para transmitir a 
cultura judicial, que descortina os fins existenciais do Judiciário e conhece os 
meios para alcançá-los.

O próprio Ministro Vantuil Abdala esteve, no ano de 2002, visitando as 
Escolas de Magistratura Francesa e Portuguesa, num trabalho propedêutico 
para a estruturação da futura Escola Trabalhista, quando fosse aprovado o 
texto constitucional que a criaria.

 Com esse cabedal de experiências é que se elaborou o estudo que ora 
se traz a público, elaborado pela Comissão em tela.

2.  A Enamat no contexto da reforma do Judiciário
Toda reforma supõe um ponto de partida e um ponto de chegada. Em 

seu já clássico “A Meta” (Nobel – 2003 – São Paulo), Eliyahu Goldratt, 
ao desenvolver sua teoria das restrições, lembra que em todo processo de 
tomada de decisões, quando se busca identificar e superar as restrições do 
sistema (a reforma), não se pode perder de vista a finalidade última (a meta) 
da organização ou instituição. Assim, cabe ao dirigente ou administrador do 
sistema responder a três questões básicas – o que mudar, para o que mudar 
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e como causar a mudança – sabendo-se que as verdadeiras restrições não são 
físicas, mas de mentalidade (que deve ser mudada).

Michel Villey, em seu também clássico “Filosofia do Direito” (Martins 
Fontes – 2003 – São Paulo), dedica-se fundamentalmente a desvendar os fins e 
os meios do Direito. Assim, a meta institucional do Poder Judiciário não pode 
ser outra que a pacificação dos conflitos sociais através do estabelecimento da 
Justiça (opus justitae pax – Isaías 32, 17, que consta da bandeira do TST). Da 
mesma forma que a lei tem por finalidade regular a vida social, a Justiça tem por 
finalidade pacificar a sociedade, através da implementação do Direito, dando a 
cada um o que é seu (suum cuique tribuere – Institutas de Justiniano, 1,1).

A Justiça a ser distribuída pelo Poder Judiciário possui atributos ligados 
de tal modo à sua essência que sem eles se converte em injustiça: são eles a 
celeridade, a qualidade, a segurança, a economicidade e a acessibilidade (cfr. 
Ronald Dworkin, “O Império do Direito”, Martins Fontes – 2002 – São 
Paulo).

Em que pese ter sido tímida a Reforma do Judiciário promovida pela 
Emenda Constitucional nº 45/04, ofertou instrumentos para se atingir esses 
objetivos da Justiça:

a) celeridade – elevação da celeridade processual ao status de garantia 
constitucional, que supõe a duração razoável do processo, com os meios para 
dar rapidez à sua tramitação (CF, art. 5º, LXXVIII), os quais seriam, pelo 
ordenamento jurídico vigente (independentemente dos projetos de lei que ora 
tramitam no Congresso Nacional), a utilização mais generalizada do despacho 
monocrático (Lei nº 9.756/98), a aplicação das multas previstas para coibir 
a protelação (CPC, arts. 17, 18, 538 e 557) e a redução de recursos através 
da implementação dos critérios seletivos denominados “repercussão geral” 
(CF, art. 102, III, § 3º) e “transcendência” (CLT, art. 896-A) para os recursos 
extraordinário e de revista respectivamente, além da distribuição imediata de 
todos os feitos (CF, art. 93, XV).

b) qualidade – instituição das Escolas Nacionais de Magistratura, para o 
aperfeiçoamento técnico dos magistrados (CF, arts. 105, parágrafo único, I, e 
111-A, § 2º, I);

c) segurança jurídica – estabilização da jurisprudência (mediante a edição 
de súmulas e orientações jurisprudenciais) e garantia de sua observância pelas 
instâncias inferiores através da súmula vinculante para o STF (CF, art. 103-
A);

d) economicidade – mecanismos de baratear o custo do processo, mediante 
a fixação do número de juízes em cada unidade jurisdicional com base na efetiva 
demanda processual (CF, art. 93, XIII) e possibilidade de criação de “câmaras 
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regionais” avançadas dos tribunais (CF, arts. 107, § 3º, e 115, § 2º), ao invés 
de criação de novos tribunais, com dispendiosa estrutura administrativa;

e) acessibilidade – instalação da justiça itinerante, nos limites territoriais 
da jurisdição de cada Tribunal (CF, arts. 107, § 2º, e 115, § 1º), e a 
generalização do sistema de plantão, pela atividade jurisdicional ininterrupta 
(CF, art. 93, XII).

Nesse contexto, o aperfeiçoamento profissional do magistrado constitui 
objetivo a ser perseguido institucionalmente pelo Poder Judiciário, como 
elemento fundamental para o bom desempenho da função judicante. Para 
isso, a EC nº 45/04, previu a criação das Escolas Nacionais de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (CF, arts. 105, parágrafo único, I, e 111-
A, § 2º, I), que, de forma orgânica e planejada, poderão ter por finalidade, 
na esteira da experiência argentina, reportada pela Profª Silvana M. Stanga 
(cfr. “El Saber de la Justicia – Un Modelo Sistematizado de Capacitación 
Judicial y Avances Realizados en la Argentina”, La Ley – 1996 – Buenos Aires), 
estruturar programas de:

a) preparação para futuros magistrados (e, eventualmente, de suas 
assessorias);

b) realização de concursos para ingresso na magistratura (recomendavelmente 
de âmbito nacional);

c) acompanhamento do novel magistrado durante o estágio probatório;
d) aperfeiçoamento técnico dos magistrados (podendo, inclusive, a 

freqüência e o desempenho nos cursos de aperfeiçoamento ser elementos de 
avaliação para promoção por merecimento);

e) coleta de dados estatísticos e diagnósticos, que permitam detectar 
as principais dificuldades e necessidades dos órgãos judiciais, verificando 
se os fins existenciais da prestação jurisdicional estão efetivamente sendo 
atingidos.

Esta última finalidade poderia ser melhor alocada para o Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho (CF, art. 111-A, § 2º, II), que tem, entre suas tarefas, a 
supervisão administrativa da 1ª e 2ª instâncias, o que condiz com a busca da 
otimização das tarefas judiciais, verificando suas deficiências.

O art. 93, IV, da CF, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 45/04, 
prevê a participação em cursos oficiais ou reconhecidos por Escola Nacional 
da Magistratura para:

a) preparação para a magistratura – que seriam cursados por qualquer 
interessado em ingressar na magistratura e poderiam contar como título 
especialmente valorizado para o concurso de ingresso na magistratura;

b) vitaliciamento de magistrados – participação em curso de formação 



29

durante o estágio probatório, com avaliação final de desempenho para 
efetivação no cargo;

c) promoção na carreira – instrumento de objetivação do critério de 
merecimento, a par de outros elementos, como a produtividade e presteza no 
exercício da jurisdição (CF, 93, II, “c”).

Tendo em vista esses pontos de referência legais e doutrinários, é importante 
conceber um modelo de Escola de Magistratura que:

a) se diferencie, em seus objetivos, das instituições de ensino já existentes;
b) ressalte a formação humanística como elemento diferencial;
c) se destaque como centro de excelência não apenas no plano técnico, mas 

especialmente no plano ético.
 

3. Modelos de escolas: experiência comparada
A estruturação das Escolas Nacionais de Magistratura brasileiras tem 

onde se inspirar. Os modelos encontrados em outros países podem servir 
de base: a École Nationale de la Magistrature da França e o Centro de 
Estudos Judiciais de Portugal são dois exemplos bem-sucedidos.

Na França, as principais notas quanto à organização e ao funcionamento 
da Escola da Magistratura seriam as seguintes:

a) Estrutura – divide-se em três Subdiretorias (de Formação Inicial em 
Bordeaux, de Formação Contínua e de Relações Internacionais em Paris), 
engajando 38 magistrados como diretores e professores de dedicação 
exclusiva (ou com um plus salarial se em atividade judicante; descartaram os 
professores acadêmicos, por demais teóricos ou engajados ideologicamente) 
e mais de 100 servidores, com um universo de 500 juízes em formação 
cursando a Escola;

 b) Concursos – realiza anualmente três concursos (230 vagas para 
estudantes, 40 vagas para funcionários e 15 vagas para profissionais com 
mais de oito anos de experiência profissional) e uma seleção por curriculum 
vitae (30 vagas para doutores com experiência profissional mínima de quatro 
anos);

c) Formação Inicial – após a aprovação em concurso público, o 
candidato a magistrado (auditeurs de justice ou juiz em formação) passa 
por um curso de formação teórica (aulas, conferências, seminários, vídeos, 
sobre a atuação do magistrado, privilegiando o conhecimento do savoir-
faire ou técnica jurídica, mais do que da legislação e doutrina, avaliadas 
pela prova de ingresso) e prática (com estágio em juizados, escritórios e 
empresas e treinamento de relacionamento com a mídia) de dois anos e 
meio organizado pela Escola Nacional da Magistratura, sendo remunerado 
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com uma bolsa de estudo e efetivado apenas se aprovado no exame final do 
curso. Em caso de reprovação, pode repetir o estágio. Uma 2ª reprovação o 
coloca na disjuntiva de abandonar as carreiras judiciais ou ser aproveitado 
como escrivão ou assistente de juiz;

d) Formação Contínua – durante os primeiros oito anos, 15 dias por ano, 
e, após, cinco dias anuais, inscrevendo-se nos cursos temáticos oferecidos 
pela Escola (passou a ser um direito do magistrado francês), que priorizam o 
método learning by doing (com participação ativa e discussão de temas atuais, 
em grupos pequenos de 20 participantes) em contraposição ao meramente 
expositivo.

Em Portugal, além das provas teórica e prática para avaliação do candidato, 
este deve ser submetido a exame psiquiátrico, para verificar se não sofre de 
doença mental grave, hipótese de não admissão como magistrado. Trata-se de 
exame distinto do denominado psicotécnico, de discutível precisão.

4. Modelos de Escolas Nacionais: experiência brasileira
Na experiência brasileira, duas escolas de formação de membros de 

carreira merecem destaque pela sua atuação no recrutamento, formação e 
aperfeiçoamento profissional de determinadas carreiras:

a) o Instituto Rio Branco, órgão do Ministério das Relações Exteriores, 
cuja finalidade é o recrutamento, a seleção, a formação e o treinamento do 
pessoal da Carreira de Diplomata (art. 1º, I, do Regulamento do IRBr);

b) a Escola Superior do Ministério Público da União, cujos objetivos 
são iniciar novos integrantes do MPU no desempenho de suas funções 
institucionais, aperfeiçoar e atualizar a capacitação técnico-profissional dos 
membros e servidores do MPU, desenvolver projetos e programas de pesquisa 
na área jurídica e zelar pelo reconhecimento e valorização do Ministério 
Público como instituição essencial à função jurisdicional do Estado (art. 3º, I 
a IV, da Lei nº 9.628/98).

1) Personalidade Jurídica
O Instituto Rio Branco foi regulamentado por portaria do Ministro das 

Relações Exteriores, nos termos da delegação conferida no Decreto nº 75.350/
75, e tem natureza jurídica de órgão do Ministério das Relações Exteriores 
(art. 1º do Regulamento do IRBr).

Já a Escola Superior do MPU tem natureza jurídica de órgão autônomo, nos 
termos do art. 172 do Decreto-Lei nº 200/67, estando diretamente vinculada ao 
Procurador-Geral da República (arts. 1º e 2º da Lei nº 9.628/98).
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2) Recrutamento
O Regulamento do Instituto Rio Branco prevê, expressamente, em seu art. 

3º, que o Instituto poderá, dentre outras atividades, organizar concurso de 
provas para ingresso na Carreira de Diplomata, o qual dependerá de posterior 
habilitação no Curso Preparatório à Carreira Diplomática. No seu art. 5º, o 
Regulamento também prescreve que o concurso de admissão à Carreira de 
Diplomata será regido por edital do Diretor do Instituto Rio Branco.

A Escola Superior do MPU não alberga, dentre as suas atribuições, o 
recrutamento de membros do Ministério Público da União. A Lei nº 9.628/
98, entretanto, dispõe, em seu art. 3º, I, que é um dos objetivos da Escola 
iniciar novos integrantes do Ministério Público da União no desempenho de 
suas funções institucionais. De qualquer forma, os concursos para ingresso na 
carreira do MPU, são feitos, em cada ramo, em caráter nacional.

3) Etapas de Formação
O Instituto Rio Branco firmou-se na tradição da organização dos 

concursos e no gerenciamento dos cursos de formação e aperfeiçoamento dos 
Diplomatas. O Regulamento do Instituto Rio Branco é bastante detalhado no 
que diz respeito ao:

a) Programa de Formação e Aperfeiçoamento (PROFA – I), que segue 
metodologia de curso em nível de Mestrado, tendo como objetivo avaliar as 
aptidões e a capacidade dos candidatos à Carreira, durante o estágio probatório 
(disciplinado pelo art. 8º da Lei nº 7.501/86);

b) Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas (CAD), parte integrante 
do sistema de treinamento e qualificação contínuos, cujo principal objetivo 
é aprofundar e atualizar os conhecimentos necessários ao desempenho das 
funções exercidas por Segundos e Primeiros Secretários;

c) Curso de Altos Estudos (CAE), cujos objetivos são aprofundar e atualizar 
os conhecimentos necessários ao desempenho das funções exercidas pelos 
Ministros de Segunda Classe.

A participação nos cursos oferecidos pelo Instituto Rio Branco constitui 
requisito para promoção na carreira diplomática, o que consubstancia 
prática louvável, uma vez que torna objetivos os critérios para promoção por 
merecimento.

A Escola Superior do MPU apenas promove cursos, congressos e 
seminários ou celebra convênios para participação dos membros do MPU em 
cursos, congressos e seminários promovidos por outros órgãos, não havendo 
obrigatoriedade de participação, nem qualquer critério para aferir a qualidade 
e aproveitamento dos eventos (art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 9.628/98).
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4) Estrutura e Organização Administrativa
O Instituto Rio Branco mantém, como órgão de assessoramento de 

seu Diretor, um Conselho Consultivo, regido por regulamento próprio 
(atualmente, a Portaria de 17 de dezembro de 1998 do Ministério das Relações 
Exteriores). Esse Conselho é composto por três membros permanentes 
e quatro membros designados, representando as várias Subsecretarias do 
Ministério, com um membro representando a sociedade civil (art. 3º, I e II, 
do Regimento do Conselho Consultivo do Instituto Rio Branco). Dentre as 
principais atribuições do Conselho Consultivo estão a de sugerir ao Diretor 
do Instituto Rio Branco diretrizes, estratégias, áreas prioritárias de atuação 
e projetos, formas e fontes de captação de recursos; avaliar e acompanhar a 
validade dos cursos existentes, projetos de criação de novos cursos, cursos de 
aperfeiçoamento, atualização e reciclagem, dentre outras.

A Escola Superior do MPU depende, para seu funcionamento, de dotação 
orçamentária específica a ser designada pelo Procurador-Geral da República 
(art. 4º da Lei nº 9.628/98). A Escola será administrada por um Diretor-
Geral, escolhido pelo Procurador-Geral da República, e por um Conselho 
Administrativo, presidido pelo Diretor-Geral e composto por quatro membros 
e respectivos suplentes, oriundos de cada ramo do Ministério Público da União 
(MPF, MPT, MPM e MPDFT).

5. Propostas
1) Estruturação da Escola Nacional da Magistratura Trabalhista 

(Enamat)
A Enamat poderia ter a seguinte estrutura inicial (sem personalidade 

jurídica própria, na esteira do comando constitucional que estabeleceu que 
“funcionará junto ao TST” e da experiência existente da Escola Superior do 
MPU e do Instituto Rio Branco, que são considerados apenas órgãos da PGR 
e do MRE respectivamente):

a) Diretoria – composta por dois ministros de TST (um Diretor e um Vice-
Diretor) e um funcionário altamente gabaritado (como Secretário-Geral), 
com o status semelhante às Comissões Permanentes (de Jurisprudência, de 
Regimento Interno e de Documentação), com seus integrantes não podendo 
integrar outras comissões permanentes e sendo eleitos para mandato de 
dois anos, com possibilidade de uma recondução (os membros eleitos 
para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho também teriam a mesma 
restrição).

b) Corpo Docente – composto por ministros e juízes do trabalho (com 
remuneração por hora aula ou redução da carga processual), podendo-
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se aproveitar professores externos (para disciplinas mais específicas, como 
comunicação);

c) Funcionários – pertencentes ao quadro do TST, em número inicial 
mínimo de 20 (cinco assessores CJ-3, dez FC-5 e cinco FC-3), para trabalhar 
na organização de atividades e na gestão da Escola.

d) Espaço Físico – maior ou igual ao previsto para o Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho no prédio novo do TST (uma vez que a demanda será 
maior que a do Conselho), contando com ampliação da biblioteca do TST em 
termos de espaço para salas de estudo e acervo (que deverá contar com vários 
exemplares dos livros de caráter didático, mais usados para estudo).

e) Programa para Formação Inicial (a ser proposto pela Direção da 
Escola e aprovado pelo TST) – a parte teórica do curso poderia contar 
com as seguintes matérias básicas, às quais se atribuiriam diferentes cargas 
horárias, conforme sua importância (com aulas teóricas, estudo de casos e 
trabalhos em grupo), lembrando o ideal clássico de formação do homem 
grego resumido na “Paidéia” de Werner Jaeger (Martins Fontes – 1989 
– São Paulo), em que o próprio conteúdo semântico da palavra grega 
παααααα não possui correspondente perfeito nas línguas atuais, abarcando 
simultaneamente educação, formação, treinamento, disciplina, civilização, 
cultura, tradição, literatura e filosofia, assumido pelas artes liberais do 
medievo através do trivium (gramática, dialética e retórica) e quadrivium 
(aritmética, geometria, astronomia e música) escolástico:

•Deontologia jurídica – estudo dos aspectos éticos que envolvem a atividade 
judicante, a postura do magistrado e os fundamentos jusfilosóficos da ordem 
jurídica;

• Lógica jurídica – estudo do procedimento lógico-jurídico para tomada 
de decisão, em suas várias vertentes (lógica formal, tópica, dialética, retórica e 
filosofia da linguagem);

• Sistema Judiciário – aprofundamento na estrutura judiciária e processual 
trabalhista, visando a ter uma visão de conjunto apta a inserir o magistrado 
recém ingresso no contexto maior que não pode perder de vista (percepção e 
formulação de uma política judiciária, com captação de seus fins e meios);

• Redação Jurídica – curso de Português voltado para a elaboração de 
sentenças, despachos e acórdãos (pauta da Lei Complementar nº 95/98 
de redação legislativa, conjugado ao Manual de Redação da Presidência da 
República, visando à elaboração de um Manual de Redação da Magistratura);

• Administração Judiciária – estudo dos aspectos gerenciais da atividade 
judiciária (administração e economia), tendo em vista que, além de julgar, 
o magistrado tem de administrar pessoas e organismos jurisdicionais (varas 



34

do trabalho, tribunais, gabinetes, com equipes de assessoramento cada vez 
maiores e orçamentos a serem otimizados);

• Conciliação – estudo dos procedimentos, posturas, condutas e 
mecanismos aptos a obterem a solução conciliada dos conflitos trabalhistas, 
sabendo-se que a vocação primordial da Justiça do Trabalho é a da conciliação 
(aspectos psicológicos e práticos que influenciam no sucesso ou fracasso da 
conciliação);

• Comunicação – estudo dos meios de comunicação social (incluindo 
semiologia e semiótica) e do relacionamento do magistrado com a mídia 
(incluindo a postura em entrevista para rádio, televisão ou jornal);

• Sociologia do Trabalho – estudo dos aspectos sociais subjacentes à 
legislação laboral, cujo conhecimento se mostra necessário à interpretação do 
ordenamento jurídico positivo;

• Direito Sindical – aprofundamento nas questões que envolvem a atividade 
sindical, mormente após a ampliação da competência da Justiça do Trabalho 
para dirimir os conflitos intersindicais;

• Medicina e Segurança do Trabalho – aprofundamento tópico em questões 
mais técnicas a serem dirimidas com a ajuda de peritos (necessidade de um 
conhecimento maior da terminologia e condições de trabalho).

2) Aproveitamento das Escolas de Magistratura Regionais
O art. 111-A, § 2º, I, da CF, que trata especificamente da Escola Nacional 

de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, prevê, entre 
suas funções, a regulamentação dos cursos oficiais para o ingresso e promoção 
na carreira, o que permite inferir que não caberá necessariamente à Escola 
Nacional, que funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho, ministrar 
diretamente esses cursos, podendo aproveitar a estrutura já existente das 
Escolas de Magistratura regionais (atualmente são 22 em funcionamento).

Assim, de plano, percebe-se que os cursos de preparação para ingresso 
na magistratura, cuja clientela são os não-magistrados, podem continuar 
sendo ministrados localmente, pelas Escolas Regionais, com seu quadro 
de magistrados-docentes e professores convidados, mas com programa e 
sistema de avaliação nacionalmente uniforme, aprovado pela Enamat, em se 
tratando do curso oficial, sem detrimento das iniciativas regionais de palestras, 
seminários e conferências complementares, além de intercâmbio cultural e 
convênios com Escolas de Magistratura estrangeiras.

Também caberia às Escolas Regionais a organização de cursos de 
aperfeiçoamento dos magistrados da região, visando à formação permanente e 
à promoção, seguindo parâmetros aprovados pela Enamat.
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Nesse contexto de preparação pode ser inserida a formação de assessores 
dos magistrados, quer por serem magistrados in potentia (futuros juízes), quer 
por atuarem como magistrados de facto (minutando propostas de decisões a 
serem aprovadas pelos magistrados de jure). Daí a inserção do atual Cefast 
(Centro de Formação de Assessores e Servidores do Tribunal) que organiza 
cursos no âmbito do TST para seu corpo jurídico de assessores e servidores.

3) Unificação do concurso para ingresso na magistratura trabalhista
Atualmente, os concursos são regionalizados, mas com normas gerais e 

programas estabelecidos em resolução do TST. No entanto, os candidatos 
com vocação para a magistratura não se limitam aos concursos abertos em suas 
regiões, mas viajam pelo Brasil, concorrendo onde houver concurso aberto, 
o que mostra que, na prática, a nacionalização já ocorre, com as pessoas 
mudando seus domicílios em função da aprovação. Daí a conveniência da 
efetiva unificação do concurso, de caráter nacional, como ocorre hoje com o 
concurso para ingresso no Ministério Público do Trabalho.

Atualmente, o número total de cargos vagos em toda a Magistratura do 
Trabalho brasileira é de 540, numa média de 25 por região. Seria possível realizar 
concursos seqüenciais, para um limite de 120 aprovados para cada concurso 
(distribuídos proporcionalmente às necessidades de cada região), de forma a se 
ter capacidade de gerenciar os cursos de formação em nível nacional.

Com isso, poder-se-iam organizar concursos semestrais, de forma a que em 
janeiro e julho pudessem estar tomando posse os novos magistrados, iniciando 
em fevereiro e agosto a parte teórica do curso e dedicando-se, no semestre 
seguinte, à parte prática de estágio supervisionado em suas respectivas regiões 
de destino. Assim, num prazo máximo de três anos estar-se-ia com o déficit de 
magistrados já corrigido.

4) Estágio probatório
Os candidatos aprovados no concurso nacional ingressariam no curso oficial 

da Enamat. Tendo em vista a necessidade de compatibilizar a padronização da 
formação com a economicidade no uso dos recursos orçamentários, poder-se-
ia adotar a seguinte divisão do tempo do curso de formação inicial dos novos 
magistrados:

a) formação teórica – curso de cinco meses em Brasília, com aulas sobre os 
aspectos filosóficos, sociológicos e processuais da atividade jurisdicional;

b) formação prática – estágio supervisionado de cinco meses nas regiões 
de destino, através do exercício da atividade judicante (enviando sentenças e 
relatórios da atividade judicante para a sede da Enamat), além de participar de 
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reuniões e seminários, com supervisão das Escolas regionais.
As alternativas para tornar menos dispendioso o período de estágio 

seriam:
a) ingresso imediato na magistratura, com atuação efetiva após os cinco 

meses da parte teórica do curso de formação inicial em Brasília (o magistrado 
recém-empossado receberia, durante o curso teórico, apenas seus subsídios, 
sem diárias, partindo-se do princípio de que tomaria posse em Brasília e, até a 
conclusão da parte teórica do curso de formação, a Escola seria sua sede, como 
aluno dela); ou

b) ingresso na magistratura após um ano, mediante aprovação no curso de 
formação inicial (cuja parte prática seria de acompanhamento de audiências, 
colaboração na atividade jurisdicional das varas e participação em sessões de 
tribunais e mesas de conciliação), mas com vitaliciamento apenas ao final do 
3º ano a contar do início do curso teórico (nesse caso, poderia ser adotado o 
critério do art. 14 da Lei nº 9.624/98, ou seja, percepção de bolsa de estudo de 
metade do subsídio do cargo de juiz substituto, que virá a ocupar, se aprovado, 
ou opção pelo vencimento do cargo que já ocupa na administração pública).

5) Programa de promoção e formação permanente
A atividade da Enamat, paralela à organização dos concursos e do curso de 

formação inicial, estaria voltada aos cursos e seminários de aperfeiçoamento 
dos magistrados vitalícios, visando à sua promoção e formação permanente, 
organizando atividades para grupos limitados de magistrados, que se 
inscreveriam para cada seminário ou curso específico (módulos de uma 
semana), a serem ministrados no TST ou nos TRTs (reunindo magistrados da 
região geoeconômica). 

A participação nesses cursos e seminários, com avaliação de aproveitamento, 
seria incluída entre os elementos que serviriam de base para a promoção por 
merecimento, com um determinado peso.

Assim, por exemplo, a promoção por merecimento, na esteira do art. 
93, II, “c”, da Constituição Federal, poderia ser feita mediante avaliação por 
parte do TRT sob cuja jurisdição se encontra o magistrado, tendo em vista os 
seguintes fatores:

a) produtividade do magistrado (quantidade de processos solucionados);
b) qualidade das decisões exaradas (mensurada não pelo volume da decisão, 

mas pela sua estruturação lógica e enfrentamento objetivo e adequado das 
questões suscitadas);

c) nota nas provas para promoção por merecimento (organizadas pela 
Escola);
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d) curriculum vitae do magistrado (especialmente no que pertine à 
freqüência a cursos oficiais).

Cada um dos itens teria peso de 25% para composição da avaliação 
final, sendo promovido ou integrando a lista tríplice os magistrados melhor 
colocados.

6. Alternativas: opções fundamentais
Os instrumentos para implementação da Enamat passam pela 

regulamentação do art. 93 da CF através de uma nova Loman (que estabelecerá 
para toda a magistratura os critérios de vitaliciamento e promoção na carreira), 
pela eventual edição de lei estabelecendo a estrutura e atuação da Escola da 
Magistratura Laboral ou, se preferir instrumento normativo mais flexível, pela 
adoção de uma Instrução Normativa pelo TST, já que o art. 111-A da CF 
coloca a Escola Trabalhista sob o pálio do TST.

No entanto, para que se possa preparar qualquer desses instrumentos 
(proposta de dispositivos para a Loman, projeto de lei para a Enamat ou instrução 
normativa provisória regulamentando sua estrutura e funcionamento), deve-
se definir previamente os fins e os meios que nortearão a Escola, no que diz 
respeito às opções fundamentais, segundo as seguintes alternativas principais:

Obs: A proposta da comissão corresponde à primeira opção em cada uma 
das alternativas.
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RESTRIÇÕES ILEGÍTIMAS 
AO CONHECIMENTO 
DOS RECURSOS 

1. Generalidades
Razões bem conhecidas de política legislativa têm induzido a imensa maioria 

dos ordenamentos a consagrar, com tal ou qual amplitude, a possibilidade de 
impugnação de decisões judiciais. Podem variar, e efetivamente variam, de um 
sistema jurídico para outro, e até dentro de um único sistema, os instrumentos 
disponíveis para esse fim. Semelhanças e dessemelhanças de tipo diversificado 
abrem margem a classificações notórias. Uma das principais é a que resulta 
da distinção entre instrumentos cuja utilização acarreta o prosseguimento do 
mesmo processo em que se proferiu a decisão impugnada e instrumentos cujo 
emprego dá lugar à instauração de novo processo: no Brasil, reside exatamente 
nisso o traço discretivo entre os recursos e as ações impugnativas autônomas, 
das quais é protótipo a ação rescisória.1 Como o presente estudo quer limitar-
se ao Direito pátrio, faremos abstração, aqui, de critérios diferentes, adotados 
por ordenamentos estrangeiros.

José Carlos Barbosa Moreira
Professor da Faculdade de Direito da UERJ
Desembargador aposentado do TJ-RJ

1 BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 12ª ed., Rio de Janeiro, 
2005, págs. 100/1, 2323.
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Outra noção de difundido conhecimento é a de que o recurso, como os 
atos postulatórios em geral, se submete basicamente a duas avaliações: uma 
pela qual se verifica se a impugnação pode (rectius: deve) ser apreciada em seu 
conteúdo, outra pela qual se examina esse conteúdo, em ordem a determinar, 
com os intuitivos corolários, se o recorrente tem ou não tem razão em impugnar 
a decisão recorrida. Segundo terminologia assente, à primeira avaliação 
corresponde o juízo de admissibilidade, à segunda o juízo de mérito. Aquele 
é preliminar a este, no sentido de que, caso falte ao recurso algum requisito 
de admissibilidade, o órgão julgador – em princípio, colegiado – cessa aí sua 
atividade cognitiva e abstém-se de examinar o mérito. Em tal hipótese, diz-se 
que o órgão não conheceu do recurso (juízo negativo de admissibilidade). Caso 
concorram todos os requisitos, o órgão conhece do recurso (juízo positivo de 
admissibilidade), e em seguida, conforme lhe pareça fundada ou infundada a 
impugnação, dá-lhe ou nega-lhe provimento.2 

Há ordenamentos processuais em que se interpõe o recurso diretamente 
perante o órgão competente para julgá-lo (juízo ad quem); noutros, a 
interposição faz-se perante o órgão de que emanou a decisão impugnada 
(juízo a quo). Não se exclui, à evidência, a possibilidade de que, no mesmo 
ordenamento, ora se adote uma técnica, ora outra: é justamente o caso do 
Brasil, onde a regra é a interposição perante o juízo a quo, mas hoje com a 
notória exceção do agravo de instrumento (art. 524, na redação dada pela Lei 
nº 9.139, de 30.11.1995). Na primeira hipótese, por motivos de economia 
processual, fáceis de compreender, costuma-se atribuir ao juízo a quo uma 
função de filtragem: ele tem o poder de reter os recursos que a seu ver não 
preencham todos os requisitos de inadmissibilidade: recusa-lhes seguimento, 
não os remete ao órgão competente para o julgamento.3 Assim se busca evitar 
uma atividade inútil da máquina judicial. 

Entretanto, a avaliação do juízo a quo pode obviamente ser incorreta: 
bem se concebe que ele incida em erro, negando seguimento a recurso na 
verdade admissível, ou dando seguimento a recurso na verdade inadmissível. 
Para ensejar a correção do primeiro tipo de erro, a lei processual confere 
ao recorrente inconformado com a denegação outro recurso (ou remédio 
análogo), destinado a provocar a revisão do ponto pelo órgão ad quem. 
Para possibilitar a correção do segundo tipo de erro, ela dispõe, expressa ou 

2 Sobre tudo isso e o que se segue no texto, inclusive para outras referências bibliográficas, vide também 
BARBOSA MOREIRA, ob. e t. cit., págs. 261 e segs.

3 Em caráter excepcional, a lei concede ao próprio órgão a quo a possibilidade de apreciar o mérito do 
recurso e, eventualmente, reformar sua decisão (juízo de retratação): é o que acontece no agravo.  
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tacitamente, que o mero encaminhamento do recurso ao órgão ad quem não 
subtrai a este o poder-dever de apurar-lhe a admissibilidade e, se for o caso, 
negar-lhe conhecimento, por entender configurada a falta de algum requisito, 
que haja escapado à vigilância do juízo a quo.

2. Significação política do juízo negativo de admissibilidade
Convém pôr em relevo especial a significação do juízo negativo de 

admissibilidade do ponto de vista da política jurídica. Hipotético ordenamento 
processual poderia facultar a impugnação de decisões judiciais por meio 
de recursos sem subordiná-la a requisito algum, seja relativo à escolha do 
recurso utilizado, seja à pessoa do recorrente, seja ao tempo ou à forma da 
interposição, e assim por diante. Logo se percebem as conseqüências negativas 
que semelhante liberalidade traria. Basta atentar no tópico atinente ao tempo: 
imagine-se o que representaria como fator de insegurança a eventualidade de 
ficar indefinidamente em aberto a matéria que constitui objeto da impugnação 
– talvez a própria solução final do litígio ajuizado. Noutros casos, seria 
clamorosamente inútil o exercício de atividade cognitiva por parte do órgão 
ad quem. A máquina judiciária, cuja manutenção reclama despesa pública 
vultosa, deve funcionar de maneira tão eficiente quão possível; e a idéia de 
eficiência implica por força a observância de parâmetros razoáveis quanto à 
duração, assim como a omissão de atos inidôneos para produzir resultado 
prático relevante. 

Pode concretizar-se de dois modos principais o emprego do filtro do juízo 
negativo de admissibilidade:

a) atribuindo-se, como acima registrado, a fiscalização, num primeiro 
momento, ao juízo a quo, em ordem a impedir quanto antes o dispêndio vão 
de energias, e até o gasto injustificado de pecúnia com um recurso fadado a 
não dar fruto (tal objetivo, naturalmente, é atingido com maior facilidade 
quando o recorrente se conforma com a denegação do recurso);

b) destacando, no órgão colegiado ad quem, um juiz que se incumba de 
proceder de saída à apuração dos requisitos, com competência para negar 
seguimento ao recurso, do que decorre a vantagem de diminuir a pauta do 
colegiado e propiciar mais rápido desfecho. Se passar despercebida a esse 
juiz a ausência de algum requisito, então o colegiado, ao julgar o recurso, 
dele não conhecerá – simplificando-se, ainda assim, a respectiva atividade 
decisória.   

Toda medalha tem seu reverso. Atividade judicial que deixe de 
conduzir à decisão do mérito (da causa ou do recurso) é causa de 
frustração. O ideal seria que sempre se pudesse chegar àquela etapa final. 
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Isso obviamente ressalta quando se cuida do meritum causae, já que só o 
pronunciamento da Justiça acerca dele é capaz de resolver definitivamente 
o litígio e, tanto quanto possível, assegurar ou restaurar o império do 
Direito. Mesmo a respeito de outras questões (interlocutórias), porém, 
seria sempre desejável, em linha de princípio, que o itinerário do recurso 
prosseguisse até a definição do thema decidendum: quando nada, isso 
contribuiria para a formação de um corpo de jurisprudência sobre 
questões (incidentes) que podem assumir ponderável relevância, como 
as concernentes à legitimidade ad causam, à admissibilidade de certa 
prova etc. É inevitável o travo de insatisfação deixado por decisões de 
não conhecimento; elas lembram refeições em que, após os aperitivos e 
os hors d’oeuvre, se despedissem os convidados sem o anunciado prato 
principal.

A essa luz, o que se espera da lei e de seus aplicadores é um tratamento 
cuidadoso e equilibrado da matéria, que não imponha sacrifício excessivo 
a um dos valores em jogo, em homenagem ao outro. Para usar palavras 
mais claras: negar conhecimento a recurso é atitude correta – e altamente 
recomendável – toda vez que esteja clara a ausência de qualquer dos requisitos 
de admissibilidade. Não devem os tribunais, contudo, exagerar na dose; por 
exemplo, arvorando em motivos de não conhecimento circunstâncias de que 
o texto legal não cogita, nem mesmo implicitamente, agravando sem razão 
consistente exigências por ele feitas, ou apressando-se a interpretar em desfavor 
do recorrente dúvidas suscetíveis de suprimento. Cumpre ter em mente 
que da opção entre conhecer ou não conhecer de um recurso podem advir 
conseqüências da maior importância prática: por exemplo, se alguém apela de 
sentença meramente terminativa, o conhecimento da apelação é pressuposto 
necessário (embora não suficiente) do prosseguimento da atividade cognitiva 
do tribunal, no sentido de julgar desde logo o mérito, não examinado no 
primeiro grau de jurisdição (art. 515, § 3º, acrescentado pela Lei nº 10.352, 
de 26.12.2001) – desfecho preferível na medida em que importe, como não 
raro ocorrerá, a eliminação definitiva do litígio. 

Na perspectiva indicada por tais considerações, impende arrolar e analisar, 
sucintamente, algumas questões que vêm provocando controvérsia e tendo às 
vezes desate infeliz. Vamos passá-las em revista a propósito de quatro requisitos 
genéricos de admissibilidade dos recursos: o cabimento, a tempestividade, a 
regularidade formal e o preparo. 

3. O cabimento
O cabimento é o primeiro pressuposto de admissibilidade de qualquer 
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recurso. Antes de mais nada, tem-se de verificar se o ato é recorrível. A regra 
é que o seja, e a exceção está prevista no art. 504, para os “despachos de mero 
expediente”. Deixando de lado, aqui, disquisições teóricas,4 é possível afirmar, 
em termos sintéticos, que tais atos se caracterizam por não terem conteúdo 
decisório: neles, o órgão judicial limita-se a dar impulso ao processo, como 
v.g. quando marca prazo para qualquer das partes falar nos autos, manda 
proceder à anotação de reconvenção ou de intervenção de terceiro pelo 
distribuidor (art. 253, parágrafo único), designa dia, hora e lugar para ouvir 
a parte ou a testemunha impossibilitada de comparecer à audiência (art. 336, 
parágrafo único) etc. Se o juiz decide alguma questão, o ato sai do âmbito dos 
despachos. Isso pode suceder inclusive quando alguém impugna a correção 
de um despacho: suscitou-se questão, a cujo respeito, já agora, o juiz tem de 
pronunciar-se, mediante decisão. Diga-se o mesmo da hipótese de insurgir-
se alguém contra qualquer dos “atos meramente ordinatórios” cuja prática 
a lei atribui ao “servidor” (art. 162, § 4º, acrescentado pelas Lei nº 8.952, 
de 13.12.1994), mas que comportam revisão pelo juiz – ao qual, então, 
competirá decidir.

Revela o exame da jurisprudência que não poucas vezes se têm dado por 
irrecorríveis, com a falsa qualificação de “despachos de mero expediente”, atos 
judiciais de nítido conteúdo decisório. Vejamos alguns exemplos: o ato que 
“indefere pedido para que sejam riscadas determinadas expressões nos autos”, 
ou “fixa liminarmente os honorários do advogado, na ação de despejo por 
falta de pagamento”, ou “concede prazo para complementar o depósito, na 
consignação em pagamento”, ou “indefere pedido do autor para que o juízo o 
ajude a localizar o réu, ainda não citado”, ou “determina ou indefere segunda 
perícia”, ou “delibera a partilha, em inventário”.5 Em mais de um caso, avulta 
a erronia: manifesto o caráter decisório de qualquer ato que “indefere” algum 
requerimento. Indeferir é, com toda a certeza, um dos possíveis modos de 
decidir. Ilegítima a negação de conhecimento ao recurso interposto por quem 
haja visto indeferido o requerimento.

Assente a recorribilidade do ato, fica satisfeito o requisito do cabimento 
pela adequação do recurso que foi interposto à previsão legal; em outras 
palavras, diz-se cabível o recurso que corresponde ao indicado na lei para 

4 Para a discussão sobre conceitos e terminologia, vide ainda BARBOSA MOREIRA, ob. e vol. cit., 
págs. 243 e segs., 350/1.

5 Aproveitamos em parte a exemplificação dada por THEOTONIO NEGRÃO – JOSÉ ROBERTO 
F. GOUVÊA, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 37ª ed., S. Paulo, 2005, págs. 571/2, 
nota 2 ao art. 504.
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a hipótese em foco. Essa maneira de falar, no entanto, pressupõe que o 
ordenamento seja absolutamente claro na indicação do recurso utilizável em 
cada caso – se, é óbvio, algum existe. A verdade é que nem sempre se mostra 
perfeita a redação das leis, nesse e em tantos outros pontos. Pode acontecer 
que a falta de clareza justifique dúvida na escolha do recurso adequado, 
gerando incertezas que se refletem na doutrina e na jurisprudência. É 
também concebível que a dúvida se origine do teor da própria decisão: por 
exemplo, o juiz dá a denominação de “sentença” a uma decisão de discutível 
enquadramento na definição legal do ato (art. 162, § 1º), induzindo aquele 
que pretende impugná-la à opção, igualmente discutível, pelo recurso 
correspondente (apelação: art. 513).  

Em semelhantes hipóteses, não se afigura razoável prejudicar o recorrente 
que opta por uma ou por outra das vias excogitáveis. Daí o bem conhecido 
expediente de admitir, sob certas condições, que se processe e se julgue o 
recurso efetivamente interposto, ainda que ao ver do órgão julgador outro 
devesse ter sido utilizado. Costuma-se aludir a isso empregando a expressão 
“fungibilidade” dos recursos.6

O Código de Processo Civil de 1939 dispunha expressamente a tal 
respeito, no art. 810: “Salvo a hipótese de má-fé ou erro grosseiro, a parte 
não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, devendo 
os autos ser enviados à Câmara ou Turma, a que competir o julgamento”. 
Não tendo o diploma de 1973 reproduzido a disposição, o silêncio causou 
divergências nos tribunais e, com menor freqüência, na doutrina. Ao cabo 
de muitos vaivéns, que ainda não cessaram de todo, vem predominando a 
tese da aproveitabilidade do recurso interposto.7 

A hipótese mais comum, na matéria, sempre foi a da escolha entre 
apelação e agravo. A reforma da disciplina deste, operada pela Lei nº 9.139, 
gerou um problema prático, relacionado com a circunstância de que agora 
os dois recursos se interpõem perante órgãos diferentes: a apelação, perante 
o juízo a quo (art. 514), o agravo (de instrumento) perante o juízo ad quem 

6 Com relação ao caso da decisão incorretamente proferida, fala-se na Alemanha de um “Grundsatz 
der Meistbegünstigung”, traduzível por “princípio do favorecimento”: vide por todos ROSENBERG – 
SCHWAB – GOTTWALD, Zivilprozessrecht, 16ª ed., Munique, 2004, pág. 938.

7 Também aqui pedimos licença para remeter o leitor a nossos Coment. cit., págs. 250/1, com abun-
dantes referências bibliográficas e jurisprudenciais em as notas 28 a 31. Atente-se (nota 29) nos exemplos de 
acórdãos do STJ que negaram a aproveitabilidade do recurso erroneamente interposto, mas apenas por en-
tender-se grosseiro o erro cometido, sem excluir-se, em linha de princípio, a possibilidade do aproveitamen-
to. Adite-se, mais recentemente, o ac. de 4.10.2005, Ag. Reg. no A.I. nº 690.352, in D.J. de 24.10.2005, 
pág. 371. Na mesma linha, o STF, em ac. de 21.9.2005, E. decl. no Ag. Reg. no M.S. nº 23.605, in D.J. 
de 14.10.2005, pág. 7.
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(art. 524).8 Pode suceder que o órgão da interposição receba a apelação como 
agravo, por enxergar nele o recurso cabível, ou vice-versa. E mais: também é 
concebível que o órgão julgador divirja desse entendimento e repute cabível 
o recurso originariamente interposto. Nenhuma dessas vicissitudes deve 
acarretar prejuízo ao recorrente: admitido o aproveitamento, hão de tirar-se 
dele todas as conseqüências lógicas, até o fim. 

Como agir na prática? Se o recorrente apelou, e o juízo a quo pensa que o 
caso é de agravo, toca-lhe mandar que a petição seja desentranhada dos autos 
e remetida ao órgão ad quem, para o devido processamento como agravo, 
asseguradas naturalmente às partes todas as oportunidades previstas na lei para 
esse recurso. Vindo o tribunal a considerar que a hipótese era mesmo de decisão 
apelável, determinará a remessa do instrumento ao órgão inferior, para que o 
recurso seja processado como apelação. Tal providência pode ser tomada pelo 
próprio relator do recurso, por aplicação analógica do disposto no art. 527, nº 
II, quanto à conversão do agravo de instrumento em agravo retido. Vejamos o 
caso inverso: a parte interpôs agravo de instrumento, e o tribunal entendeu que 
a decisão era apelável. A solução é igualmente a remessa ao órgão a quo, para que 
faça processar o recurso como apelação. Nos mesmos termos acima expostos, 
pode o relator determinar a providência. Ilegítima seria, em todo caso, restrição 
ao conhecimento do recurso, desde que afastada a hipótese de “erro grosseiro”.

4.  A tempestividade
Diz-se tempestivo o recurso cuja interposição ocorre no prazo legal. A regra 

geral, quanto à contagem do prazo, é a de que o termo inicial se localiza no dia 
da intimação da decisão recorrível, quer se trate de sentença, quer de decisão 
interlocutória, quer de acórdão: é quanto se extrai do teor, desnecessariamente 
complicado, do art. 506.9 

Tem-se entendido, com boas razões, que se equipara à intimação, para 

8 Ainda após o advento da Lei nº 9.139, tem-se admitido o aproveitamento de apelação como agravo 
(STJ, 28.4.1998, R. Esp. nº 164.170, in Rev. do STJ, nº 132, pág. 425) e vice-versa (STJ, 23.10.2002, R. 
Esp. nº 197.857, in D.J. de 16.12.2002, pág. 235). Lê-se no primeiro acórdão, da lavra do ilustre proces-
sualista Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira: “No que concerne à impossibilidade de adotar-se a fungi-
bilidade, (...), em razão da nova sistemática de interposição do agravo, tenho que a simples modificação da 
forma de interposição (da primeira instância para a segunda) não seria suficiente para afastar o cabimento 
da antiga teoria do ‘recurso indiferente’. Se se admite a interposição do agravo até mesmo via correio, não se 
justifica, a meu juízo, o obstáculo para a admissão da fungibilidade na espécie. Ao juiz bastaria, com efeito, 
ensejar à parte recorrente a possibilidade da sanação” (pág. 428).   

9 Uma vez mais, remetemos o leitor aos nossos Coment. cit., vol. V, págs.359 e segs. Atente-se na 
advertência da nota 151, fine, relativa às hipóteses especiais regidas pelo art. 498 e seu parágrafo único, na 
redação da Lei nº 10.352. 9 Uma vez mais, remetemos o leitor aos nossos Coment. cit., vol. V, págs.359 e 
segs. Atente-se na advertência da nota 151, fine, relativa às hipóteses especiais regidas pelo art. 498 e seu 
parágrafo único, na redação da Lei nº 10.352. 
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o efeito de fazer correr o prazo, qualquer ato de que se infira a inequívoca 
ciência da decisão (v.g., a retirada dos autos de cartório pelo advogado). 
Realmente, aqui encontra boa aplicação o princípio da instrumentalidade das 
formas. A forma prescrita na lei deve em princípio ser observada, mas com 
a ressalva de que não cabe tirar conseqüências drásticas da inobservância, se 
apesar desta se atingiu o fim do ato, sem prejuízo para qualquer das partes. É 
o que, aliás, se conclui do exame sistemático de várias disposições do Código 
sobre a matéria (arts. 154, 244, 249, § 2º, 250). 

O raciocínio acima exposto vale para o caso de interposição do recurso 
anterior à intimação da decisão ou à prática de ato a ela equiparável. 
Reiteradamente se tem julgado intempestivo o recurso quando interposto não 
só além do prazo, senão também antes que ele comece a fluir, nos estritos 
termos da lei. Argumenta-se que, nesse instante, ainda não existe juridicamente 
a decisão, de sorte que ao recurso faltaria objeto.10 Ora, decisão existe, sim, 
desde que proferida – se emana de órgão colegiado, nem sequer é possível 
a modificação de voto, e menos ainda a do resultado, após a proclamação 
deste pelo presidente;11 o que se pode discutir é o momento inicial da eficácia. 
Mas, se o recorrente foi capaz de impugná-la, é sinal certo de que já lhe 
conhece o teor; por conseguinte, alcançada está a finalidade essencial do ato 
destinado a dar ciência do pronunciamento aos interessados – pelo menos, 
no tocante a esse interessado. Não se descobre que prejuízo decorrerá da 
interposição antecipada para quem quer que seja. Ilegítima, pois, a restrição 
ao conhecimento do recurso.

10 Vários exemplos dessa corrente jurisprudencial in THEOTONIO NEGRÃO – JOSÉ ROBERTO 
F. GOUVÊA, ob. cit., págs. 326/7, nota 2a ao art. 241, aos quais cabe acrescentar: STF, 31.8.2004, Ag. 
Reg. no A.I. nº 437.174, in Rev. Dialét. de Dir. Proc., nº 22, pág. 236; 21.9.2004, Ag. Reg.. no A.I.nº 
470.230, in Rev. dos Trib., vol. 835, pág. 159; 29.6.2005, E. decl. no Ag. Reg. no R.E. nº 267.899, in 
D.J. de 23.9.2005, pág. 14. Registre-se, em sentido contrário, o acórdão (ao nosso ver correto) do STJ, de 
10.9.2002, Ag. Reg. nos E. decl. no Ag. Reg. no R. Esp. nº 262.316, in Rev. de Proc., nº 114, pág. 263, 
com pertinente obervação da relatora, Ministra Eliana Calmon: “no momento em que há publicações 
pela Internet, tendo criado o Tribunal, inclusive, a Revista Eletrônica, é um contra-senso falar de tem-
pestividade recursal a partir da publicação pelo DJU” (mais precisamente: só a partir da publicação). Em 
THEOTONIO NEGRÃO – JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, ob. cit., pág. 327, há notícia de outro acór-
dão em igual sentido, da Corte Especial, de 17.11.2004, Ag. Reg. no R. Esp. nº 492.461, ainda pendente 
de publicação; mais recentemente, adotaram igual posição dois acórdãos de 2.2.2005, E. div. no A.I. nº  
522.249, e E.R.Esp. nº 399.695, ambos in Rev. Dialét. de Dir. Proc., nº 27, pág. 134, e nº 29, pág. 138, 
respectivamente. Oxalá esteja em curso uma reviravolta jurisprudencial!

11 Cf. nosso artigo Julgamento colegiado – modificação de voto após a proclamação do resultado?, in Temas 
de Direito Processual, Sétima Série, S. Paulo, 2001, págs. 107 e segs., com crítica à decisão do STF, de 
14.10.1993, Adin nº 903, publicada na Rev. Trim. de Jur., vol.166, págs. 406 e segs., onde se admitiu que 
os Ministros, “excepcionalmente” (?), modifiquem, até o encerramento da sessão, os votos emitidos. De 
acordo com o texto, o ac. do STJ de 25.5.2004, R. Esp. nº 351.881, in Rev. do STJ, vol. 188, pág. 333.
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Também se vem decidindo que o fato de faltar, na petição de interposição 
de recurso extraordinário, a data em que ela teria sido registrada no protocolo 
da secretaria do tribunal a quo,12 ou mesmo o de mostrar-se ilegível o carimbo 
do protocolo, com a data de apresentação do recurso, obsta a que dele se 
conheça, porque impede a aferição da tempestividade; e constitui óbice até ao 
conhecimento do segundo recurso (agravo) interposto contra o indeferimento 
respectivo, porquanto incompleta a formação do instrumento.13 Entre as razões 
invocadas, é comum a de que constitui ônus do recorrente a comprovação de ser 
tempestivo o recurso. Ora, em primeiro lugar, não é o recorrente que carimba 
o protocolo, e não parece justo fazer recair sobre ele a conseqüência de defeito 
do serviço judiciário, que lhe escapa ao controle. Só é concebível a existência de 
ônus em relação a ato que à própria parte incumba praticar! Acresce que não se 
tem sequer admitido o suprimento da falha, abrindo ao recorrente o ensejo de 
comprovar, por meio idôneo, que o recurso foi interposto a tempo. Chegou-se a 
negar relevância, para tal fim, até a certidão do órgão a quo.14 É levar a extremo 
o formalismo: o tribunal deixa de conhecer de recurso sabidamente tempestivo, 
apenas em razão do modo como se tornou certa a satisfação do requisito.  

Não se afigura impertinente notar, de passagem, que o conceito mesmo de 
“legibilidade” é relativo: dependendo da acuidade visual do observador, e até 
da atenção com que este o mira, será possível qualificar de legível ou de ilegível 
determinado documento. Nada adianta especificar, como às vezes se faz, que o 
carimbo deve ser “absolutamente legível”: que se quer dizer, afinal, com isso? 
Que o carimbo há de comportar leitura sob luz forte ou fraca, por qualquer 
pessoa, enxergue bem ou enxergue mal – até, v.g., por quem precise de lentes 
corretoras, mas não as esteja usando na ocasião? 

Normalmente, toda vez que o órgão judicial se acha diante de ponto 
duvidoso, e existe meio de esclarecê-lo, sem detrimento para qualquer das 
partes, nem prejuízo sensível para a marcha do feito, impõe-se dissipar a 

12 STF, 7.8.2001, Ag. Reg. no A.I. nº 347.016, in D.J. de 21.9.2001, pág. 50. 
13 Indicações da jurisprudência do STF, no tocante ao recurso extraordinário, e do STJ, quanto ao 

especial,  em nossos Coment., vol. cit., pág. 365, nota 170. Ambos os tribunais perseveram na tese: do STF, 
há dois acórdãos recentes, de 16.8.2005, publicados no D.J. de 9.9.2005: Ag. Reg. no A.I. nº 483.386 (pág. 
49), e Ag. Reg. no A.I. nº 529.844 (pág. 38); do STJ, no D.J. de 29.8.2005 encontram-se três acórdãos no 
mesmo sentido, todos de 4.8.2005: Ag. Reg. no Ag. nº 628.169 (pág. 277), Ag. Reg. no Ag. nº 567.588 
(pág. 399), Ag. Reg. nos E. decl. no Ag. nº 532.593 (pág. 405). ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, Recurso 
especial, Agravos e agravo interno, 4ª ed., Rio de Janeiro, 2005, fala com propriedade em “orientação de 
extremado formalismo” a propósito de acórdãos que não conheceram de agravo interposto contra o indefe-
rimento de recurso especial, em razão da suposta ilegibilidade do protocolo deste último.  

14 V.g., STJ, 26.11.2002, Ag. Reg. no A.I. nº 469.450, in Rev. Dialét. de Dir. Proc., nº 6, pág. 120; STF, 
21.9.2004, Ag. Reg. no A.I.nº 507.321, ibid., nº 21, pág. 195.
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dúvida. Nem é outra a razão pela qual se atribuem ao juiz poderes instrutórios, 
a serem exercidos até de ofício. De resto, mesmo na falta de dados estatísticos 
precisos, indica a experiência forense que a grande maioria dos recursos são 
tempestivamente interpostos. A presunção, portanto, há de ser favorável ao 
recorrente, com base na regra de experiência tirada da “observação do que 
ordinariamente acontece” (art. 335). Sobre o recorrido, caso queira negar a 
tempestividade, é que deveria recair o ônus da prova. 

5.  A regularidade formal
A lei regula a forma por que se há de interpor cada recurso, podendo 

estabelecer requisitos gerais – como é, no processo civil brasileiro, a interposição 
por escrito (com a ressalva do art. 523, § 3º, quanto ao agravo retido contra 
decisão proferida em audiência) – e requisitos específicos para este ou aquele 
recurso. Com freqüência, indica elementos que o recurso precisa conter: por 
exemplo, os fundamentos da impugnação, isto é, os erros in procedendo ou in 
iudicando, de fato ou de direito, que ao ver do recorrente inquinam a decisão 
e justificam a respectiva anulação ou reforma: vejam-se, para a apelação, o art. 
514, nº II; para o agravo, o art. 524, nº II; para os embargos de declaração, o 
art. 536, verbis “com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso”; 
para o recurso extraordinário ou especial, o art. 541, nº III. Ainda quando 
silente o texto legal, entende-se que a fundamentação é indispensável, para 
que o recorrido e o próprio órgão ad quem se inteirem das razões efetivamente 
postas como base da impugnação, que talvez até não sejam as mesmas alegadas 
na instância inferior, na medida em que se faculta ao recorrente usar outra linha 
de argumentação jurídica, sem falar na possibilidade excepcional da proposição 
de novas quaestiones facti (art. 517). Mas, aqui como alhures, importa evitar 
exageros de formalismo: pode haver-se como suficiente a remissão, sem 
transcrição por extenso, aos argumentos utilizados no procedimento perante 
o juízo a quo.15

Em princípio, a exposição das razões da impugnação deve constar da própria 
petição recursal. Também no particular, todavia, há lugar para temperamentos. 
Vozes autorizadas, bem como vários julgados, ao nosso ver merecedores de 
aplauso, têm admitido a juntada das razões depois de apresentada a petição, 
desde que ainda dentro do prazo recursal.16 Rigidez excessiva aqui se traduz 
igualmente em restrição ilegítima ao conhecimento de recursos.

15 Indicações bibliográficas e jurisprudenciais em nossos Coment., vol. cit., pág. 426, nota 35. 
16 Vide, ainda uma vez, exemplos em nossos Coment., vol. cit., pág. 429, nota 46 
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Aplica-se a observação a outro ponto, a assinatura do advogado: incorre em 
excesso de rigor o tribunal que nega conhecimento ao recurso pelo mero fato 
de não estarem assinadas as razões.17 Nem será forçosamente insuprível a falta 
da assinatura do advogado na própria petição de interposição.18 A tal respeito, 
averbe-se que não encontra amparo na lei a distinção entre instâncias, que se 
costuma fazer, para sustentar que o suprimento é viável até o segundo grau 
de jurisdição, mas deixa de o ser no recurso especial ou no extraordinário.19 
Nenhum texto legal consagra, em termos explícitos ou implícitos, a diferença 
de tratamento.

São oportunas duas ou três palavras acerca das peças que devem constar 
da petição de agravo de instrumento. O Código trata da matéria em dois 
dispositivos, um referente ao agravo contra decisões de primeiro grau (art. 
525), outro ao agravo contra o indeferimento de recurso extraordinário ou 
especial (art. 544, § 1º). Em ambos faz-se menção a peças obrigatórias: são as 
enumeradas no art. 525, inciso I, e no art. 544, § 1º, respectivamente; cabe 
registrar que, no segundo dispositivo citado, há cominação expressa de sanção 
para a falta de alguma peça obrigatória (“sob pena de não conhecimento”), 
mas a ausência de cláusula idêntica no primeiro não significa que o defeito 
deixe de produzir igual conseqüência. O próprio relator pode negar, nesse 
caso, seguimento ao recurso.20 Sublinhe-se que o rol das peças obrigatórias é 

17 Consoante fez o TJRS em acórdão de 11.3.1987, Ap. nº 585.022.247, in ALEXANDRE DE PAULA 
– GERALDO MAGELA ALVES, Rep. de Jur. do C.P.C. bras., vol. IV, Rio de Janeiro, 1992, nº 602, pág. 
115. Melhor andou, no mesmo tribunal, o relator da Ap. Cív. nº 597.054.204, julgada em 7.8.1997, o 
qual, por despacho, determinou o suprimento da falha (Rev. de Jur. do TJRS, vol. 184, pág. 329). Cf. o ac.do 
STJ de 25.2.1992, R. Esp. nº 18.729, in D.J. de 20.4.1992, pág. 5.258.    

18 Ela foi relevada, como “simples irregularidade, que não impede o conhecimento do recurso”, pelo 
TJPE, em 24.3.1987, Ap. Cív. nº1.094/86, in ALEXANDRE DE PAULA, O proc. civ. à luz da jur. (nova 
série), vol. XIII, Rio de Janeiro, 1990, nº 29.166, pág. 17, “desde que lançada em papel timbrado do (...) 
escritório e com as características típicas do instituto”. Em igual sentido, TRF – 2ª R., 1º.12.2004, Ag. Int. 
na A.C. nº 2002.51.01.002625-9, in Rev. Dialét. de Dir. Proc., nº 24, pág. 233. 

19 Na ementa de recente acórdão do STJ, por exemplo, lê-se que, “na instância especial, o recurso sem 
assinatura do advogado é considerado inexistente” (18.8.2005, Ag. Reg. no A.I. nº 663.618, in D.J. de 
12.9.2005, pág. 385). 

20 Não se tem anuído na complementação do instrumento, mediante juntada, no juízo ad quem, de 
peça obrigatória faltante (nossos Coment., vol. e lug. cit.em a nota anterior). Esse rigor, seja dito de passa-
gem, afigura-se excessivo. Sob o Código de 1939, criticou MACHADO GUIMARÃES acórdão do STF, 
que negara conhecimento a agravo por não constarem do instrumento as peças que o art. 845 apontava 
como essenciais; ao ver do mestre, o que se deveria ter feito era converter o julgamento em diligência, para a 
devida complementação. Parecia-lhe “irrelevante a observação, contida no acórdão, de que só a parte tinha 
interesse em instruir completamente o seu recurso”; e argumentava, com palavras que nos soam irrespon-
díveis: “É o interesse privado das partes, sem dúvida, que fixa o objeto do litígio e estabelece os respectivos 
limites (...); mas, uma vez que surgiu o litígio, prepondera o interesse público em que seja ele decidido de 
acordo com a lei” (Instrumento de agravo – Peças necessárias, in Estudos de Direito Processual Civil, Rio de 
Janeiro – S. Paulo, 1969, págs. 319 e segs.).
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taxativo,21 não exemplificativo, ao contrário do que se afirmou em mais de 
um acórdão. 

Questão que se vem pondo, e nem sempre resolvendo bem, é a atinente 
às peças não obrigatórias. Alude o art. 525, nº II, a “outras peças que o 
agravante entender úteis”, para estabelecer que podem, “facultativamente”, 
instruir a petição. O art. 544, § 1º, não repete a cláusula; ao falar, porém, 
das “peças apresentadas pelas partes”, especifica as que “obrigatoriamente” 
constarão do instrumento, e com isso admite, sem sombra de dúvida, que 
se juntem outras: serão, é óbvio, aqui também, aquelas que “o agravante 
entender úteis”. Concebe-se que ao relator, ou ao órgão julgador, pareça 
ainda obscuro algum ponto, em relação ao qual se presuma que haja 
elementos esclarecedores em peça não obrigatória nem juntada pelo 
agravante. A providência adequada consistirá em determinar que se junte 
a peça;22 não andará bem o tribunal caso negue conhecimento ao recurso 
por causa da falta desta.23 É pouco razoável exigir do agravante que preveja 
in totum as eventuais dúvidas do relator ou do órgão julgador, para juntar 
todas as peças que aquele ou este, por seu turno, venha acaso a reputar úteis, 
ou mesmo necessárias. Afinal de contas, a facilidade de compreensão varia 
enormemente de uma para outra pessoa.

Posto que não se trate propriamente de requisito de forma, cabem aqui 
alguns reparos concernentes à questão da representação da parte. Determina 
o art. 13, 1ª parte, do Código que, “verificando a incapacidade processual 
ou a irregularidade da representação das partes”, o juiz suspenda o processo 
e marque “prazo razoável para ser sanado o defeito”. Deve entender-se a 
disposição como abrangente de mais de uma hipótese: incapacidade de 

21 Vide nossos Coment., vol. cit., pág. 611, nota 77, a propósito da exigência, feita sem apoio legal antes 
que a Lei nº 10.352 a contemplasse, de prova da tempestividade da interposição do recurso extraordinário 
(ou especial).

22 Nesse sentido, o STJ, em acórdão de 15.5.2003, R. Esp. nº 498.857, in D. J. de 9.6.2003, pág. 260, 
onde corretamente se disse que o próprio relator pode ex officio ordenar a juntada, ou intimar o agravante 
para que o faça.

 23 Como decidiu a Corte Especial do STJ, em acórdão de 18.8.2004, E. div. no R. Esp. nº 577.841, 
in D.J. de 16.11.2004, pág. 174, em cuja ementa se lê: “As peças de juntada facultativa, mas necessárias, 
devem, a exemplo do que acontece com as de colação obrigatória, acompanhar a inicial do agravo de 
instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, haja vista a impossibilidade de dilação probatória”. 
Estendeu-se assim, contrariando os princípios, a cominação, feita na lei exclusivamente para a hipótese de 
ausência de peça obrigatória, à de ausência de peça facultativa. Por outro lado, não está indicada a disposição 
legal de que se tiraria a suposta “impossibilidade de dilação probatória”; e, se com tal expressão se quer 
preexcluir todo e qualquer aporte, na segunda instância, de elemento capaz de esclarecer ponto duvidoso, 
basta um olhar ao art. 527, nº IV, para verificar que o ordenamento de jeito algum conforta a tese: que é, 
com efeito, a requisição de informações ao juiz da causa, pelo relator, senão meio de obter esclarecimentos? 
Eis aí providência prevista expressis verbis, que se presta otimamente à obtenção de cópia da peça desejada.  
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24 Cf. HÉLIO TORNAGHI, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I, S. Paulo, 1978, pág. 137: 
“(...) qualquer das partes é incapaz e precisa ser representada; ou (...) a representação do incapaz  não se 
amolda aos ditames da lei; ou (...) falta a quem postula a capacidade de postular”; no mesmo sentido, JOSÉ 
ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, in Código de Processo Civil interpretado (org. Antonio Carlos 
Marcato), S.Paulo, 2004, pág. 80. Em acórdão unânime de 26.5.1998, também redigido pelo Ministro 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, assim se pronunciou o STJ: “A regra do art. 13 do CPC não cuida apenas 
de representação legal e da verificação de incapacidade processual, mas também da possibilidade de suprir 
omissões relativas à incapacidade postulatória” (R. Esp. nº 102.423, in D.J. de 21.9.1998, pág. 168).  

25 Demasiado rigoroso o entendimento contrário de BERNARDO PIMENTEL SOUZA, Introdução 
aos recursos cíveis e à ação rescisória, 3ª ed., S.Paulo, 2004, págs. 106/7. 

26 A tese destoa do pensamento básico exposto, com toda a correção, no acórdão cit. em a nota 23, 
supra, verbis “Conquanto a lei especial rotule como nulos os atos praticados no processo por advogados im-
pedidos de advogar, a exegese dessa norma deve ser feita no contexto do sistema de nulidades disciplinadas 
pelo CPC, que se orienta no sentido de aproveitar ao máximo os atos processuais, sendo necessário, portanto, 
ensejar oportunidade para sanar-se eventual irregularidade” (grifamos)..

27 É abundante a jurisprudência em tal sentido. Tomem-se como exemplos os acórdãos citados por 
THEOTONIO NEGRÃO – JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, ob. cit., pág. 149, nota 1c ao art. 37. 

28 Vide os acórdãos citados por NELSON NERY JUNIOR – ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, 
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 7ª ed., S. Paulo, 2003, pág. 364, sob a rubrica 
Recurso. Inaplicação do CPC pelo tribunal. A melhor doutrina sempre censurou essa “orientação restritiva”, 
por “demais formalista”: CELSO AGRÍCOLA BARBI, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I, 10ª 
ed., Rio de Janeiro, 1998, pág. 120.

parte, não suprida pela presença do respectivo assistente ou representante 
legal, irregularidade nesse próprio suprimento (v.g., pela não coincidência 
entre a pessoa que aparece como representante e aquela que a lei como tal 
indica), defeito da representação judicial (por exemplo, falta de procuração 
outorgada ao advogado).24 O art. 13 não contém restrição alguma quanto ao 
momento do processo, ou ao grau de jurisdição, em que se dá pelo defeito.25 
Como em tantos outros dispositivos, “juiz” aí significa o órgão judicial, de 
qualquer instância, perante o qual penda o feito. 

Apesar disso, também no particular se vem adotando uma arbitrária 
distinção entre as instâncias “ordinárias”, de um lado, e os recursos especial 
e extraordinário, de outro, para restringir àquelas a incidência do art. 13. 
Assim é que o STJ inseriu na Súmula da Jurisprudência Predominante 
este enunciado: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por 
advogado sem procuração nos autos”.26 E o STF reza pela mesma cartilha, 
no tocante ao recurso extraordinário.27 Numa ou noutra ocasião, chegou-
se ao cúmulo de negar a possibilidade de sanação até em segundo grau, 
limitando-a ao primeiro.28 Não se descobre razão na lei para semelhantes 
diferenças de tratamento. A oportunidade contemplada no art. 13 deve 
ser aberta em qualquer fase do processo, e a decisão de não conhecer do 
recurso ficar reservada para o caso de esgotar-se in albis o prazo fixado para 
a regularização. Fora daí, estamos diante de mais uma ilegítima restrição ao 
conhecimento.
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6. O preparo
Consiste o preparo, como requisito de admissibilidade do recurso, no 

pagamento prévio das despesas relativas ao processamento deste. No sistema 
primitivo do Código de Processo Civil, ele se singularizava pelo fato de só 
precisar ser satisfeito depois da interposição. A Lei nº  8.950, de 13.12.1994, 
alterou esse regime: hoje, quando exigível, o preparo deve preceder a 
interposição, cabendo ao recorrente, no comum dos casos, comprovar que o 
fez, mediante juntada do comprovante do pagamento à petição de recurso. 

Visto que, em regra, se interpõe o recurso perante o juízo a quo, as mais 
das vezes  incumbe a este verificar o cumprimento da exigência e, não a 
achando cumprida, indeferir o recurso. No agravo de instrumento, compete 
ao relator, se considerar não satisfeito o requisito, negar seguimento ao 
recurso (art. 527, caput, nº I, combinado com o art. 557; quanto ao agravo 
contra indeferimento de recurso especial ou extraordinário, vide art. 545, 
princípio). Destarte, em geral, só quando o recorrente mal acolhido pelo juízo 
a quo ou pelo relator interpõe outro recurso para o órgão colegiado é que 
este aprecia a questão. Por isso, a decisão de não conhecimento não é tão 
freqüente como a respeito dos outros requisitos de admissibilidade. A maior 
parte da jurisprudência dos tribunais concerne a recursos declarados desertos, 
em razão da falta ou insuficiência de preparo, antes que a matéria haja sido 
analisada pelo colegiado. Em tais hipóteses, concordando com a decretação da 
deserção, o tribunal não dirá, é óbvio, que “não conhece” do recurso deserto.  
Aqui, entretanto, faremos abstração dessa diferença técnica.

De maneira geral, a jurisprudência não vem sendo excessivamente rigorosa 
na matéria vertente. Tem-se admitido, por exemplo, que o recorrente efetue o 
preparo no dia seguinte ao da interposição, se nessa data não funcionaram os 
bancos, ou já estava encerrado o expediente bancário (não, porém, o forense) 
no instante em que se interpôs o recurso.29 

Há uma questão, no entanto, em que se manifesta claramente o excesso 
de rigor. Pode suceder que, efetuado o preparo dentro do prazo recursal, 
o recorrente, por uma ou por outra razão, deixe de juntar à petição o 
comprovante do pagamento. Isso ocorrerá com maior probabilidade, mas 
não exclusivamente, quando o recurso seja interposto antes do dies ad quem. 
A jurisprudência firme do STJ repele a possibilidade de que aproveite ao 
recorrente a comprovação posterior da realização tempestiva do preparo: se 
o comprovante não acompanhou a petição de interposição, o recurso estará 

29 Referências em nossos Coment., vol. cit., pág. 392, notas 221 e 222.
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fatalmente deserto.30 Parece-nos criticável o apego à letra do art. 511, caput, 
na redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.1.1998. Ao nosso ver, o essencial é 
que o recurso seja preparado no prazo da interposição. Caso o haja sido, não 
há razão bastante para impedir que a simples comprovação venha depois.31

30 Nesse sentido, v.g., os recentes acórdãos de 4.8.2005, Ag. Reg. no A.I. nº 623.786, in D.J. de 
5.9.2005, pág. 401, e de 18.8.2005, R. Esp. nº 733.681, in D.J. de 12.9.2005, pág. 302.

31 Absolutamente rígida, na literatura recente, a posição de FLÁVIO CHEIM JORGE, Teoria geral 
dos recursos cíveis, Rio de Janeiro, 2003, págs. 161/2 (com outras referências bibliográficas em a nota 229, 
às quais se pode acrescentar BERNARDO PIMENTEL DE SOUZA, ob. cit., pág. 110), onde se alega 
– exemplo de tecnicismo exacerbado – a ocorrência de preclusão consumativa para sustentar que em caso 
algum aproveita ao recorrente a comprovação posterior à interposição, ainda quando feita dentro do prazo 
desta. Contra, substancialmente de acordo com o nosso texto, CÂNDIDO DINAMARCO, A reforma do 
Código de Processo Civil, 3ª ed., S.Paulo, 1996, pág. 164.  
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QUESTÕES POLêMICAS 
SOBRE A AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA

1. Introdução
Instituída inicialmente pela Lei nº 7.347/85, a ação civil pública para 

defesa de interesses difusos e coletivos veio a ser consagrada no art. 129, III, da 
Constituição de 1988. É, pois, um instituto relativamente recente no Direito 
brasileiro. Seja por isso, seja sobretudo porque envolve a defesa de grupos, 
classes ou categoria de lesados, para a qual o processo civil tradicional não 
estava voltado, a verdade é que inúmeras controvérsias permeiam a utilização 
desse instituto.

São tantos, e tão complexos, os aspectos polêmicos da ação civil pública, 
que a rigor seria impossível reuni-los num único estudo ou abordá-los numa 
única exposição.1

Assim, neste trabalho, procuraremos centralizar nossa atenção sobre 
alguns pontos que nos parecem despertar maior interesse e importância nas 
controvérsias que envolvem o processo coletivo.

Hugo Nigro Mazzilli
Advogado

Consultor jurídico
Professor de Direito,

Procurador de Justiça aposentado 
do Ministério Público do Estado de São Paulo.

1 Para uma análise mais completa da matéria, reportamo-nos ao nosso A defesa dos interesses difusos em juízo 
– meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses difusos e coletivos, 19ª 
ed., Saraiva, 2006.
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2. Peculiaridades do processo coletivo
Enquanto o processo civil tradicional se volta para os conflitos individuais, 

por sua vez o processo coletivo se volta para a composição de conflitos de 
grupos, classes ou categorias de lesados. Assim, por exemplo, se Caio invade 
o imóvel de Tício, o processo civil tradicional nos dá remédios possessórios 
e dominiais para a defesa de Tício. Mas se uma fábrica coloca no mercado 
milhares de produtos em série com o mesmo defeito, seria inviável exigir que 
milhares ou até milhões de lesados buscassem a defesa de seus interesses por 
meio do processo individual, dadas as notórias desvantagens deste último. 
Resultado: uma grande parte dos lesados abandona a defesa individual do 
direito, e os poucos que se aventurarem aos custos e às delongas das ações 
individuais receberão decisões contraditórias, ainda que estejam na mesma 
situação de fato e de direito. Tudo isso só levaria à ineficiência e ao descrédito 
da Justiça.

Pois foi para assegurar o efetivo acesso à Justiça por parte de todo o grupo 
de lesados (consumidores do mesmo produto, moradores da região poluída 
etc.) que, a partir de estudos de Mauro Cappelletti na década de 70, é que 
se começou a pensar na necessidade de um processo coletivo, que fosse apto 
para enfrentar as peculiaridades que distinguem a defesa coletiva da defesa 
individual. Assim, enquanto no processo individual temos, de regra, conflitos 
entre pessoas determinadas, no processo coletivo os conflitos podem envolver 
grupos inteiros situados não raro em posições antagônicas (é o que a doutrina 
chama de conflituosidade de interesses, a envolver grupos de lesados, como 
quando da proibição ou não da comercialização de alimentos transgênicos; 
da interdição ou não de um aeroporto urbano; do fechamento ou não de 
uma fábrica poluidora etc.). Outra característica do processo coletivo é que, 
diversamente do processo individual (em que cada lesado age em nome 
próprio na defesa do interesse próprio), no processo coletivo os legitimados 
ativos estão autorizados por lei a agir em nome próprio, mas na defesa de 
interesses de todo o grupo lesado (LACP, art. 5º, e CDC, art. 82). Ainda 
há outra diferença relevante: no processo individual, a coisa julgada material 
tornará imutável o decisum apenas entre as partes; já no processo coletivo, em 
algumas hipóteses, a coisa julgada poderá tornar-se imutável para além das 
partes formais do processo (coisa julgada erga omnes ou ultra partes, cf. arts. 
16 da LACP e 103 do CDC). Mais uma diferença fundamental: no processo 
individual, o produto da indenização ficará com o vencedor da ação, enquanto 
no processo coletivo, o produto da indenização, quando divisível, será repartido 
entre os lesados individuais, ou, em caso contrário, irá para um fundo fluido, 
a ser usado de forma indivisível, em proveito de todo o grupo lesado (LACP, 
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art. 13; CDC, arts. 97-100). Por fim, no processo coletivo, o Poder Judiciário 
assume uma posição de vanguarda na solução das lides coletivas, ou seja, 
em vez de responder a milhares e milhares de pretensões idênticas, dando-
lhes soluções divergentes nos processos individuais, o Judiciário assume o 
relevante e democrático papel de mediador das lides coletivas, dando solução 
uniforme para o mesmo problema que envolve milhares de pessoas, com 
grande economia de tempo, dinheiro, esforço processual, e grande eficiência 
e prestígio para a Justiça.

A necessidade de criar um novo processo coletivo e as notórias 
peculiaridades que o processo coletivo envolve – tudo isso tem assegurado 
uma crescente importância acadêmica e forense para a tutela coletiva, em face 
dos grandes desafios técnicos que o processo coletivo encerra. Torna-se exigível 
que os operadores do Direito conheçam intimamente esse processo coletivo, 
instrumento moderno e poderoso que a Constituição e as leis conferiram ao 
Poder Judiciário para a composição de conflitos transindividuais.

3. Interesses transindividuais
Para poder defendê-los é preciso saber distinguir os interesses coletivos, 

considerados em seu sentido lato. Isso porque essa defesa se faz de maneira 
diversa, conforme esses interesses reúnam um grupo mais ou menos 
determinável, ou conforme envolvam um objeto que possa ou não ser dividido 
entre os integrantes do grupo.

Assim, os interesses transindividuais (de grupo, classe ou categoria de 
pessoas) podem ser assim classificados: a) difusos (quando envolvam um grupo 
indeterminável de lesados, reunidos por uma situação de fato comum, tendo 
objeto indivisível, como o meio ambiente de uma região); b) coletivos, em 
sentido estrito (quando envolvam um grupo determinável, reunido por uma 
relação jurídica básica comum, tendo também um objeto indivisível, como 
a nulidade de uma cláusula abusiva em contrato de adesão); c) individuais 
homogêneos (quando envolvam um grupo determinável, reunido por uma 
lesão de origem comum, tendo um objeto divisível, como, por exemplo, a 
aquisição de um produto de série com o mesmo defeito).

Para melhor ilustrar as distinções acima formuladas, mostremo-las a partir 
de um quadro sinótico:2  (Ver página 56)

4. Natureza da legitimação ativa na ação civil pública
A lei relaciona os seguintes legitimados à propositura da ação civil pública 

2 Extraído de nosso A defesa dos interesses difusos em juízo, op. cit.
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ou da ação coletiva, notadamente: a) Ministério Público; b) União, Estados-
membros, Municípios, Distrito Federal; c) autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, fundações; d) órgãos públicos ainda que 
sem personalidade jurídica, mas destinados à defesa do respectivo interesse 
transindividual; e) associações civis (LACP, art. 5º; CDC, art. 82).

Todos esses legitimados ativos agem em nome próprio, em defesa de 
interesses de grupo, classe ou categoria de lesados.

Qual a natureza jurídica dessa legitimação?
Para alguns, essa legitimação é ordinária, pois: a) a associação civil defende 

interesse próprio, estatutário ou institucional, como quando, dentro de seus fins 
estatutários ou institucionais, pede a proteção ambiental ou ao consumidor; 
b) nos mesmos exemplos, o Estado também defende interesse próprio, pois 
tanto ele tem interesse na preservação do meio ambiente, do consumidor e 
outros interesses de grupo, que até mesmo criminaliza os comportamentos 
que ofendam mais gravemente esses mesmos bens jurídicos.

Há também quem entenda que a legitimação para as ações civis públicas 
ou coletivas é mista, ou seja, os legitimados ativos não só defendem interesse 
próprio à reintegração do direito violado (o direito da associação civil ou do 
Estado na defesa do bem jurídico lesado), como também defendem interesses 
individuais de cada um e de todos os integrantes do grupo lesado.

Entendem outros que a legitimação é autônoma, pois, exceto quando 
da defesa de interesses individuais homogêneos ou coletivos (em que os 
substituídos são pessoas determináveis), nas demais hipóteses (interesses 
difusos), o grupo lesado não é determinável, e assim não se poderia operar 
validamente substituição processual de pessoas indetermináveis.

A nosso ver, porém, trata-se predominantemente de legitimação 
extraordinária, por meio de substituição processual. De um lado, o Direito 
brasileiro não exige, para a configuração da substituição processual, que o 
substituído seja pessoa determinada. Basta que alguém, em nome próprio, 
defenda interesse alheio, para que tenhamos hipótese de legitimação 
extraordinária, por substituição processual (CPC, art. 6º). Por outro lado, 
ainda que os co-legitimados à ação civil pública também compartilhem o 



57

interesse pela reintegração do direito violado, na verdade estão pedindo muito 
mais que direito próprio: estão pedindo a reintegração do direito lesado 
em proveito de todo o grupo lesado, tanto que, em caso de procedência, a 
imutabilidade da coisa julgada ultrapassará as partes e alcançará todo o grupo 
(LACP, art. 16; CDC, art. 103).

Em conclusão, nas ações civis públicas ou coletivas, ainda que os co-
legitimados estejam compartilhando o interesse na reintegração do direito 
violado, e ainda que possam estar substituindo processualmente lesados 
indetermináveis, na verdade o fenômeno processual que explica sua legitimação 
ativa é, predominantemente, a substituição processual: esse é o verdadeiro 
escopo do processo coletivo.

5. Objeto da ação civil pública ou coletiva
Pode constituir objeto da ação civil pública ou coletiva a defesa dos seguintes 

bens e interesses: a) meio ambiente; b) consumidor; c) patrimônio cultural 
(bens e valores artísticos, estéticos, históricos, turísticos, paisagísticos etc.); d) 
ordem econômica e economia popular; e) ordem urbanística; f ) qualquer outro 
interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo (LACP, art. 1º). A esse rol, 
podemos acrescentar a defesa coletiva das pessoas portadoras de deficiência 
(Lei nº 7.853/89), dos investidores do mercado de valores mobiliários (Lei nº 
7.913/89), das crianças e adolescentes (ECA, art. 210, V), dos idosos (Lei nº 
10.741/03), entre outros.

Por meio de medida provisória, pretendeu o Governo Federal restringir o 
objeto das ações civis públicas, em matérias que desagradam os detentores do 
poder. Segundo o parágrafo único do art. 1º da LACP: “Não será cabível ação 
civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições 
previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros 
fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente 
determinados” (MP nº 1.984/20 e s., MP nº 2.102/26-00, MP nº 2.180 
etc).

Ora, é garantia constitucional o acesso à jurisdição, não apenas o 
acesso individual como também o acesso coletivo. Com efeito, o art. 5º da 
Constituição tutela tanto os direitos e deveres individuais como os coletivos; 
além disso, tanto as lesões efetivas como até mesmo as ameaças de lesão estão 
incluídas na tutela constitucional (CF, arts. 5º, XXI, XXXV; 8º, III, 129, III, 
232 etc.). Assim, é inconstitucional a limitação trazida pelo parágrafo único do 
art. 1º da LACP, pois não pode o legislador ordinário proibir o acesso coletivo 
à jurisdição nas hipóteses onde tal acesso não convenha ao administrador (o 
qual é, não raro, o maior violador dos direitos transindividuais).
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3 Em sentido contrário, entendendo, em contrariedade com o texto da lei (CF, art. 127 caput, e ECA, art. 
201, V), que o Ministério Público não poderia ajuizar ações civis públicas para defesa de interesse individual 
de criança a adolescente, v. REsp 485.969-SP, REsp 466.861-SP, do STJ.

Ainda no tocante ao objeto da ação civil pública ou coletiva, algumas 
questões mais específicas merecem análise:

a) Só interesses transindividuais podem ser objeto de ação civil pública?
Embora a ação civil pública de que cuida a Lei nº 7.347/85 objetive apenas 

a defesa de interesses transindividuais, na verdade, as ações civis públicas, sob 
o aspecto doutrinário, podem ter objeto mais amplo. Como bem ensinou 
Calamandrei, sob o aspecto doutrinário, ação civil pública é a ação de objeto 
não penal, movida pelo Ministério Público. Nesse sentido, podemos referir-
nos, por exemplo, às ações civis públicas para defesa de interesse público 
(como as de nulidade de casamento, movidas pelo Ministério Público), para 
a defesa de interesse individual indisponível (como as ações de alimentos em 
defesa de crianças e adolescentes),3 para a defesa do patrimônio público e 
social (CF, art. 129, III; Lei nº 8.429/92, art. 17; LONMP, art. 25, IV, c.c. 
LOMPU, art. 6º, VII).

b) O ato discricionário pode ser impugnado por meio de ação civil 
pública?

Em tese, estão excluídos da análise jurisdicional os aspectos de conveniência 
e oportunidade dos atos administrativos, pois só o administrador é que 
aquilata o mérito do ato administrativo. Entretanto, isso não quer dizer que 
os atos administrativos estejam totalmente imunes a controle jurisdicional; 
ao contrário. Em várias hipóteses, os atos administrativos – até mesmo os 
discricionários – podem ser apreciados pelo Poder Judiciário como: a) nos 
aspectos de competência e legalidade; b) no tocante à sua fundamentação, 
quando eivados de desvio de poder ou de finalidade; c) quando, ainda que 
discricionários, vierem em desconformidade com a motivação (teoria dos 
motivos determinantes); d) nos aspectos de eficiência, moralidade, abuso 
de poder ou desvio de razoabilidade; e) na omissão do administrador, 
quando se trate de atos administrativos de reação impositiva (como, por 
exemplo, quando o administrador deixe de tomar providências que a lei lhe 
imponha).

c) Como estabelecer limites seguros entre ação civil pública e ação direta 
de inconstitucionalidade?

A inconstitucionalidade de uma lei pode ser causa de pedir de uma ação 
civil pública ou de uma ação coletiva; o que a jurisprudência, porém, não tem 
admitido, e com razão, é que, por meio de ação civil pública, se faça um pedido 
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que equivalha, na prática, à supressão de todos os efeitos atuais e futuros de 
uma lei. Com isso, a jurisprudência quer dizer que não se pode usar uma ação 
civil pública como sucedâneo de uma ação direta de inconstitucionalidade.

Em outras palavras, suponhamos que, numa ação civil pública, invocando 
como fundamento a inconstitucionalidade de uma lei, o autor pedisse que todos 
os lançamentos de um tributo, nela baseados, fossem cancelados, e que todos 
os lançamentos futuros viessem a ser proibidos. Ora, essa ação civil pública a 
nada mais visaria que à ineficácia erga omnes da lei em tese, o que não é possível 
obter por meio de ação civil pública, junto a juízes singulares, pois isso seria 
uma indevida substituição ao controle concentrado de inconstitucionalidade, 
que exige uma ação própria, a ser ajuizada diretamente nos tribunais.

Quanto às leis de efeitos concretos, porém, estas podem ser atacadas por meio 
de ação civil pública, porque são leis sob o aspecto formal, mas, substancialmente, 
configuram como autênticos atos administrativos, que podem ser questionados 
por meio de ação popular ou ação civil pública (como, por exemplo, uma lei que 
crie um cargo ou que aumente sua remuneração).

d) Pode-se usar a ação civil pública para a defesa de contribuintes?
O parágrafo único do art. 1º da LACP, introduzido por medida provisória, 

veda o uso da ação civil pública para a defesa de contribuintes (MP nº 
1.984/18 e s., MP nº 2.102/00, MP nº 2.180 e s.), e esse posicionamento 
tem encontrado pronta acolhida nos tribunais superiores. Entendem estes 
que só interesses individuais homogêneos de consumidores poderiam ser 
defendidos por ação civil pública ou coletiva, mas essa é uma simplificação 
indevida e, até mesmo, um clamoroso equívoco, porque o sistema das ações 
civis públicas e coletivas interage completamente com o do Código de Defesa 
do Consumidor (LACP, art. 21, e CDC, art. 90). A verdade é que é possível 
defender por meio de ação civil pública ou coletiva tanto interesses individuais 
homogêneos, como coletivos ou até mesmo difusos, sejam ligados ao meio 
ambiente, ao consumidor, ao patrimônio cultural, ou a qualquer outro 
interesse transindividual, destes não se podendo excluir, a priori, os interesses 
dos contribuintes. O que não se pode, apenas, é usar uma ação civil pública 
para substituir uma ação direta de inconstitucionalidade; isso não. Mas, desde 
que não se confundam os limites dessas duas ações, fora daí, em tese é possível 
a defesa de contribuintes por meio do processo coletivo.

Já antecipamos que não pode o legislador infraconstitucional suprimir o 
acesso coletivo à jurisdição. Assim, insistimos, o verdadeiro óbice à defesa 
coletiva do contribuinte não será, a nosso ver, o írrito parágrafo único do art. 1º 
da LACP, mas sim ocorrerá apenas se o pedido feito em ação civil pública visar 
a suprimir toda e qualquer eficácia erga omnes de uma lei, seja ela de caráter 
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tributário ou não (pois aí se estaria usando a ação civil pública como indevido 
sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade). Mas, se o pedido da ação 
civil pública ou coletiva não tiver essa írrita finalidade, nada deverá impedir o 
uso do processo coletivo ainda que para a defesa de contribuintes, em que pese 
a tendência excessivamente restritiva dos tribunais a esse respeito.

6. Competência para o processo coletivo
As regras de competência para as ações civis públicas ou coletivas são, 

basicamente, as seguintes: a) a ação deverá ser proposta no local onde o dano 
ocorreu ou deva ocorrer (LACP, art. 2º); b) tratando-se de defesa coletiva 
de crianças ou adolescentes, a competência será determinada pelo lugar da 
ação ou da omissão que causem ou possam causar a lesão (ECA, art. 209); c) 
tratando-se de danos regionais ou nacionais, a ação civil pública ou coletiva 
deverá ser proposta na Capital do Estado ou do Distrito Federal, à escolha do 
autor (CDC, art. 93); d) havendo interesse da União, de entidade autárquica 
ou de empresa pública federal, a ação será da competência da Justiça Federal 
(CF, art. 109, I; RE 228.955-9-RS, do STF).

Cumpre lembrar que a Lei nº 10.628/02 tentara indevidamente 
alterar o art. 84 do CPP, introduzindo-lhe dois parágrafos. Assim, essa 
lei dispusera que: a) § 1º – a competência especial por prerrogativa de 
função deveria prevalecer ainda que o inquérito ou ação tivessem sido 
iniciados após a cessação do exercício da função pública; b) § 2º – a 
ação de improbidade da Lei nº 8.429/92 deveria ser proposta perante o 
Tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário 
ou autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício 
da função pública. A Lei nº 10.628/02 pretendera, pois, conceder foro 
por prerrogativa de função em duas hipóteses novas: a) para quem tivesse 
função que lhe concedesse foro por prerrogativa de função, ainda que a 
tivesse perdido; b) em matéria de improbidade administrativa, de que 
cuida a Lei nº 8.429/92.

Corretamente, porém, o STF declarou inconstitucional a Lei nº 10.625/02, 
seja quando ela indevidamente alargou as competências constitucionais do STF 
e do STJ, seja quando violou a isonomia ao conceder foro por prerrogativa de 
função a quem não mais detém a função pública (ADIn nº 2.797-DF e 2.860-
DF, julgadas em set. 2005).

7.  As liminares nos processos coletivos
Podemos dizer, em apertada síntese, que há vedação para a concessão de 

liminares em ações civis públicas ou coletivas nas mesmas hipóteses em que a 
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lei também proíbe a concessão de liminares em mandados de segurança (Leis 
nº 8.437/92 e 9.494/97).

O sistema é, pois, o mesmo do mandado de segurança, no que diz respeito 
à concessão, cassação ou suspensão de liminar no processo coletivo.

Entendemos, porém, que todas as restrições impostas à concessão de 
liminares em ações civis públicas ou coletivas devem ser entendidas cum 
granus salis, isto é, desde que não levem ao perecimento do direito, sob pena 
de admitir-se que a lei ordinária pudesse obstar a efetividade do acesso à 
jurisdição, que é garantia constitucional. De fato, de nada adiantaria que a 
Lei Maior garantisse o acesso individual ou coletivo à jurisdição, mas a lei 
infraconstitucional fizesse exigências que tornassem esse acesso ineficaz.

8. Recursos nos processos coletivos
Na fase pré-processual, durante o curso do inquérito civil, algumas leis 

estaduais admitem interposição de recursos contra a instauração ou contra a 
não-instauração do inquérito civil, instrumento investigatório conferido ao 
Ministério Público para preparar-se para o ajuizamento da ação civil pública 
(como é o caso do Estado de São Paulo, cf. arts. 107-8 da Lei Complementar 
estadual nº 734/93).

Embora estejam em tese os Estados-membros autorizados a legislar sobre 
procedimentos (CF, art. 24, XI), na verdade não pode qualquer um deles 
disciplinar diversamente o instituto do inquérito civil, já criado por lei federal 
(CF, art. 127, III, e LACP, arts. 8º e 9º), pois isso faria perder-se a harmonia 
do direito federal.

Já no tocante aos recursos interpostos no bojo do processo coletivo, 
cumpre lembrar que: a) os recursos são os mesmos do Código de Processo 
Civil; b) os efeitos com que são recebidos os recursos é que são especiais, 
pois, no processo coletivo (ação civil pública da LACP ou ação coletiva do 
CDC), há uma regra especial: o juiz poderá dar efeito suspensivo a qualquer 
recurso interposto em ação civil pública ou coletiva (LACP, art. 14, aplicável 
ao sistema do CDC, cf. art. 21 da LACP).

Assim, é preciso ter sempre em conta esta advertência fundamental: 
o efeito suspensivo do recurso, nas ações civis públicas ou coletivas, não é, 
pois, automático, e sim dependerá de o juiz conferi-lo ou não, caso a caso. 
Em suma, cabe agravo contra a concessão ou a denegação de liminar; e cabe 
apelação contra a sentença, podendo o juiz dar ou não efeito suspensivo a esses 
recursos. Até mesmo a apelação não terá automaticamente efeito suspensivo: 
caberá ao juiz decidir a respeito. 

Cabe reexame automático nos processos coletivos?
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Apenas em dois casos teremos reexame necessário nas ações civis 
públicas ou coletivas: a) nas sentenças proferidas contra a União, o 
Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e 
fundações de direito público (CPC, art. 475, e Lei nº 10.352/01); b) 
nas improcedências de ações civis públicas ajuizadas com base na Lei nº 
7.853/89 (proteção das pessoas portadoras de deficiência). Nos demais 
casos, não teremos reexame necessário, nem mesmo em se tratando de 
liminares e tutelas antecipadas proferidas contra o Estado e seus entes.

9. O destino da indenização no processo coletivo
Uma das razões que mais procrastinaram o surgimento do processo coletivo 

no Direito brasileiro foi a dificuldade de saber o que fazer com o produto das 
indenizações. Como vimos, nem todos os interesses transindividuais versam 
objeto divisível: enquanto as indenizações decorrentes de lesões a interesses 
individuais homogêneos podem ser quantificadas e o proveito patrimonial 
acaso obtido pode ser partilhado entre os integrantes do grupo, já os danos 
decorrentes de lesões a interesses difusos e coletivos versam objeto indivisível. 
Assim, havia notórias dificuldades práticas em dar destino ao produto 
da indenização, em se tratando de condenações por violação a direitos 
transindividuais indivisíveis.

Para solucionar esse problema, a LACP (art. 13) e o CDC (arts. 97-100) 
estabeleceram que, tratando-se de lesão a interesses individuais homogêneos, 
o produto da indenização será dividido entre os lesados ou sucessores; mas, 
tratando-se de lesão a interesses indivisíveis (difusos ou coletivos), o produto 
da indenização irá para um fundo fluido, a ser aplicado em consonância 
com as decisões de um Conselho gestor, de maneira flexível, mas voltado 
primordialmente à reparação de danos que lhe deram origem.

10. Regras comuns à liquidação e à execução
Nos processos coletivos, a liquidação e a execução podem ser: a) coletivas, a 

serem promovidas pelos co-legitimados dos arts. 5º LACP e 82 CDC, em caso 
de dano a interesses indivisíveis (interesses coletivos e difusos); b) individuais, 
a serem promovidas pela vítima ou sucessores, em caso de dano a interesses 
divisíveis (interesses individuais homogêneos). Neste último caso, os lesados 
individuais beneficiar-se-ão in utilibus do julgado coletivo. Subsidiariamente, 
poderá haver liquidação coletiva, mesmo em caso de lesão a interesses 
individuais homogêneos, se os beneficiários não liquidarem individualmente 
a sentença que lhes seja favorável (art. 100 do CDC, aplicável também ao 
sistema da LACP, cf. art. 90 do CDC).
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11. A coisa julgada nos processos coletivos
Como sabemos, a coisa julgada material é apenas a imutabilidade dos 

efeitos da sentença, depois que não mais esteja sujeita a recursos.
Enquanto no processo individual a imutabilidade do decisum limita-se às 

partes, já no processo coletivo de nada adiantaria obter-se uma coisa julgada 
que tivesse a extensão limitada às partes formais do processo. Afinal, como 
não podemos deixar de lembrar, o processo coletivo destina-se, precisamente, 
a resolver de uma só vez a lesão causada a todo o grupo, que é substituído no 
pólo ativo por um dos co-legitimados legais.

O Direito brasileiro inspirou-se no sistema da Lei da Ação Popular (art. 18), 
e instituiu, para o processo coletivo, uma coisa julgada secundum eventus litis, 
ou seja, segundo o resultado do processo, e que ainda leva em consideração a 
natureza do interesse controvertido (LACP, art. 16; CDC, art. 103).

Assim, tratando-se de danos a interesses difusos, é este o sistema: a) a sentença 
de procedência sempre terá imutabilidade erga omnes; b) a de improcedência, 
por falta de provas, não impede o ajuizamento de nova ação civil pública ou 
coletiva, desde que fundada em nova prova; c) a de improcedência por motivo 
outro que não a falta de provas, impede o ajuizamento de outra ação civil 
pública ou coletiva, mas não prejudica eventuais ações individuais.

Quanto aos interesses coletivos, é este o sistema: a) a sentença de procedência 
sempre terá imutabilidade ultra partes, mas limitadamente ao grupo, classe ou 
categoria de lesados; b) a de improcedência, por falta de provas, não impede 
o ajuizamento de nova ação civil pública ou coletiva, desde que fundada em 
nova prova; c) a de improcedência por motivo outro que não a falta de provas, 
impede o ajuizamento de outra ação civil pública ou coletiva, mas não prejudica 
eventuais ações individuais de quem não interveio no processo coletivo.

Por fim, quanto aos interesses individuais homogêneos, a solução é esta: 
a) a procedência tem eficácia erga omnes para beneficiar a vítima ou sucessores 
(aproveitamento in utilibus); b) a improcedência por falta de provas não 
impede o ajuizamento de nova ação civil pública ou coletiva, fundada em nova 
prova; c) a improcedência por qualquer outro motivo impede o ajuizamento 
de outra ação civil pública ou coletiva pelos co-legitimados, mas não obsta ao 
ajuizamento de ações individuais pelos prejudicados, salvo em relação àqueles 
que tenham intervindo no processo coletivo (arts. 94 e 104).

Em suma, a coisa julgada no processo coletivo determina-se segundo o 
resultado do processo: a) a procedência beneficia todos os lesados, podendo ser 
limitada ao grupo, classe ou categoria de pessoas, conforme o tipo de interesse 
(difuso, coletivo ou individual homogêneo); b) a improcedência por falta de 
provas não prejudica os lesados individuais, nem impede o ajuizamento de 
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nova ação civil pública ou coletiva, desde que baseada em nova prova; c) a 
improcedência por outro motivo impede o ajuizamento de ação civil pública 
ou coletiva, mas não prejudica os lesados individuais, salvo em relação àqueles 
que tenham intervindo no processo coletivo.

De qualquer forma, é preciso deixar claro que, se o autor no processo 
coletivo quer que o dispositivo da sentença beneficie lesados individuais 
homogêneos, deverá fazer o correspondente pedido na petição inicial, para 
que o réu tenha plena compreensão do efetivo alcance do pedido e possa 
defender-se adequadamente.4

12.  A questão da coisa julgada dentro dos limites territoriais do 
juiz prolator

A redação originária do art. 16 da LACP, inspirada no art. 18 da LAP, 
dispunha que a coisa julgada, nos processos coletivos, deveria ser erga omnes, 
salvo improcedência por falta de provas, caso em que outra ação poderia ser 
ajuizada, com base em nova prova.

Um ex-Presidente da República, entretanto, editou medida provisória (nº 
1.570/97), depois convertida em lei (nº 9.494/97), estabelecendo que essa 
imutabilidade erga omnes ficaria limitada à competência territorial do juiz 
prolator.

A melhor doutrina tem entendido inócua a alteração procedida, pois que, 
nas lesões a interesses transindividuais, de abrangência regional ou nacional, 
a competência defere-se em favor do juiz da capital do Estado ou do Distrito 
Federal, o qual passa a ter jurisdição sobre todo o território da lesão. Com 
efeito, é essa a regra do art. 93 do CDC, aplicável, analogicamente, a todas 
as demais hipóteses de ação civil pública ou coletiva, versem ou não a defesa 
do consumidor (LACP, art. 21, e CDC, art. 90). Além disso, o sistema 
do art. 103 do CDC, também de aplicação integrada ao sistema da LACP, 
desenvolve com mais rigor e pormenores as regras da coisa julgada, sem 
limitá-la à competência territorial do juiz prolator.

Por fim, seria um absurdo lógico e jurídico exigir que, para os danos de 
caráter nacional, fosse ajuizada uma ação civil pública em cada comarca do 
país, pois isso levaria a decisões inevitavelmente contraditórias e ao freqüente 
abandono do direito, pondo a perder todo o sistema do processo coletivo.

13.  As investigações do Ministério Público
A LACP criou o inquérito civil, por meio do qual o Ministério Público 

4 V. nosso A defesa dos interesses difusos, cit., Cap. 6 e 35. 
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procede a investigações para colher elementos de convicção que possam 
embasar sua iniciativa na tutela judicial de interesses transindividuais 
(LACP, arts. 8º-9º). Esse poderoso instrumento investigatório foi, em 
seguida, consagrado pela própria Constituição Federal, que lhe ampliou o 
objeto para permitir a investigação de danos a quaisquer interesses difusos e 
coletivos, bem como aos patrimônios público e social (CF, art. 129, III).

Hoje, presta-se o inquérito civil à colheita de quaisquer elementos 
de convicção que possam embasar as diversas formas de atuação a cargo 
do Ministério Público, afora outras finalidades paralelas: a) presta-se 
a servir de base para a tomada de compromissos de ajustamento de 
conduta (LACP, art. 5º, § 6º); b) presta-se a embasar a realização de 
audiências públicas (Lei nº 8.625/93, art. 27, parágrafo único, IV).

Pode o Ministério Público desenvolver investigações para fins penais?
A questão tem ensejado bastante controvérsia. Entendem alguns que 

a investigação criminal é privativa da polícia. Não nos parece, porém, ser 
essa a posição correta, seja porque a “exclusividade” da Polícia Federal, 
a que alude o art. 144, § 1º, IV, da Constituição, refere-se apenas à 
discriminação de atribuições de polícia judiciária da União em face da 
polícia estadual (ou seja, a atribuição da polícia federal exclui a da estadual 
nessa matéria), seja porque, fosse exclusiva a atividade investigatória 
criminal da polícia, seria esta (e, em última análise, o governante que 
escolhe seus chefes e os remove livremente), a verdadeira titular da ação 
penal pública, pois só seriam apurados os crimes que a polícia pudesse ou 
quisesse investigar. Assim, crimes de policiais e das mais altas autoridades 
seriam de apuração problemática, se não pudessem ser investigados por um 
órgão estatal autônomo e independente, como passou a ser o Ministério 
Público brasileiro depois da Constituição de 1988. E a legalidade da 
investigação do Ministério Público, mesmo em matéria criminal, submete-
se naturalmente ao controle do Poder Judiciário.

Diversas leis admitem a iniciativa investigatória do Ministério Público, 
sem restringir seu objeto à área cível (Lei nº 8.625/93, art. 25, IV, e 26, I; LC 
nº 75/93, arts. 6º, VII, 7º e 8º; Lei nº 10.741/03, art. 74, VI; Lei nº 8.069, 
art. 201, VII, etc.).

A questão dos poderes investigatórios do Ministério Público tem despertado 
controvérsia no STF (v.g. HC nº 81.326-DF, HC nº 83.157, RHC 82.865-
GO), que ainda deve decidir a respeito no caso que envolve o Deputado Remi 
Trinta (Inq. Pol. 1.968-DF).
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14. O compromisso de ajustamento de conduta
Os verdadeiros titulares dos interesses de que cuida a ação civil pública 

ou coletiva não são os legitimados ativos para essas ações. Os titulares 
dos interesses são as pessoas lesadas, transindividualmente consideradas, 
enquanto os co-legitimados ativos são meros substitutos processuais dos 
lesados. Assim, a rigor, os titulares ativos da ação civil pública não têm 
disponibilidade alguma sobre o direito material que defendem.

Não obstante isso, a lei permite que os órgãos públicos legitimados possam 
fazer uma composição amigável com o causador do dano, mas é pressuposto que 
essa composição não pode envolver disposição do conteúdo material da lesão. 
Assim, esses órgãos públicos podem tomar por termo, do causador do dano, o 
compromisso de que eles venham a adequar sua conduta às exigências da lei, 
sob cominações, tendo esse termo a eficácia de título executivo extrajudicial 
(LACP, art. 5º, § 6º, introduzido pela Lei nº 8.078/90).

O objeto do compromisso de ajustamento de conduta (também conhecido 
como termo de ajustamento de conduta) é, precipuamente, uma obrigação 
de fazer ou não fazer (adequação de conduta às exigências da lei); a prática 
forense, porém, vem admitindo um alargamento de seu objeto, dado seu 
caráter consensual. 

Quem pode tomar o compromisso de ajustamento de conduta? 
Diz a lei que só os órgãos públicos legitimados podem tomá-lo. Isso leva a 

duas considerações indiscutíveis. De um lado, é induvidoso que nesse rol estão 
incluídos o Ministério Público, a União, os Estados-membros, os Municípios, 
o Distrito Federal, e até mesmo os órgãos públicos sem personalidade jurídica 
(como os Procons). De outro lado, é indiscutível que não podem tomar o 
compromisso as associações civis, os sindicatos, as fundações privadas. 

Controversa, porém, é a questão de saber se podem tomá-lo as autarquias, 
as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 
Quanto a estas, a solução, a nosso ver, consiste no seguinte: a) não devem poder 
tomar compromisso de ajustamento de conduta, quando explorem a atividade 
econômica em condições equivalentes às da atividade empresarial; b) podem 
tomá-lo enquanto ajam na condição de prestadoras de serviços públicos.

15. O problema do veto ao compromisso de ajustamento
Questão curiosa ocorreu quando da sanção do CDC. Logo após ter 

sancionado o art. 211 da Lei nº 8.069/90 (ECA), que expressamente admitia 
o compromisso de ajustamento de conduta, agora quando da sanção da 
Lei nº 8.078/90 (CDC), o Presidente da República da época resolveu vetar 
o compromisso de ajustamento de conduta, por entender que a obrigação 
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extrajudicial de fazer não é líquida e não enseja execução forçada: assim, 
vetou o § 3º do art. 82 do CDC. E, por esse mesmo motivo, afiançou, nas 
razões do veto, que estaria a vetar idêntico dispositivo, que permitia o mesmo 
compromisso de ajustamento de conduta, agora no art. 113 do mesmo CDC. 
Mas, por descuido, acabou promulgando o art. 113 na íntegra, e, por meio 
deste, foi introduzido o § 6º ao art. 5º da Lei nº 7.347/85, que incorporou 
o compromisso de ajustamento de conduta no sistema da LACP.

O argumento do veto não era correto, pois nada teria impedido criar título 
executivo extrajudicial de obrigação de fazer, ao contrário do que afiançou o 
chefe do Executivo, em 1990. Tanto nada impedia, que o art. 211 do ECA já 
o tinha criado, e a Lei nº 8.953/93 alterou o art. 645 do CPC para voltar a 
fazê-lo, aliás, sem maiores controvérsias.

Alguns autores chegaram a entender que, como o Presidente da 
República, por expresso, dissera nas razões do veto que “estava vetando” o 
compromisso de ajustamento de conduta também no art. 113 do CDC, 
então esse compromisso estaria vetado, não tendo passado de mero erro 
material a publicação integral do dispositivo, tendo, assim, a promulgação 
incluído indevidamente um dispositivo vetado. Entretanto, a questão não é 
tão simples assim. Na verdade, que houve um erro presidencial, é claro que 
houve. Mas o art. 113 foi efetivamente promulgado na íntegra; por essa 
razão, jamais o Congresso Nacional apreciou o suposto veto ao art. 113, 
que não chegou a ser formalizado. Assim, o compromisso de ajustamento 
de conduta está em pleno vigor, como em várias oportunidades tem 
decidido o STJ, de maneira acertada (REsp 213.947-MG, 4ª. T., RSTJ 
134/401; REsp 222.582-MG, 1ª. T.; REsp 418.395-MA, 4ª. T.).

16. Conclusão
Enfim, são muitos os aspectos polêmicos da ação civil pública. 
Procuramos, aqui, abordar alguns deles, que nos parecem estar a aguçar 

de maneira mais intensa as discussões diárias nos foros, embora sabendo que 
muitas outras questões a respeito ainda desafiam a argúcia dos aplicadores do 
Direito.
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1.  A jurisdição a partir do direito fundamental à tutela 
jurisdicional efetiva

O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva incide sobre o legislador 
e o juiz, ou seja, sobre a estruturação legal do processo e sobre a conformação 
dessa estrutura pela jurisdição. 

Assim, obriga o legislador a instituir procedimentos e técnicas processuais 
capazes de permitir a realização das tutelas prometidas pelo direito material e, 
inclusive, pelos direitos fundamentais materiais, mas que não foram alcançadas 
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à distância da jurisdição.1 Nesse sentido se pode pensar, por exemplo, i) 
nos procedimentos que restringem a produção de determinadas provas ou 
ii) a discussão de determinadas questões, iii) nos procedimentos dirigidos 
a proteger os direitos transindividuais, iv) na técnica antecipatória, v) nas 
sentenças e vi) nos meios de execução diferenciados. Na mesma dimensão 
devem ser visualizados os procedimentos destinados a permitir a facilitação 
do acesso ao Poder Judiciário das pessoas menos favorecidas economicamente, 
com a dispensa de advogado, custas processuais etc.2

Porém, não basta parar na idéia de que o direito fundamental à tutela 
jurisdicional incide sobre a estruturação técnica do processo, pois supor que 
o legislador sempre atende às tutelas prometidas pelo direito material e às 
necessidades sociais de forma perfeita constitui ingenuidade inescusável.3

Aliás, se o legislador sempre atuasse de maneira ideal, jamais haveria 
necessidade de subordinar a compreensão da lei à Constituição, mesmo 
quando a lei se refere ao direito material. Ou seja, é justamente porque se 
teme que a lei possa se afastar dos princípios constitucionais e dos direitos 
fundamentais, que se afirma que o direito fundamental à tutela jurisdicional 
incide sobre a compreensão judicial das normas processuais. 

A obrigação de compreender as normas processuais a partir do direito 
fundamental à tutela jurisdicional e, assim, considerando as várias necessidades 
de direito substancial, dá ao juiz o poder-dever de encontrar a técnica processual 
idônea à proteção (ou à tutela) do direito material.

O encontro da técnica processual adequada exige a interpretação da norma 
processual de acordo com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, 
e também, para se evitar a declaração da sua inconstitucionalidade, o seu 
tratamento através das técnicas da interpretação conforme e da declaração 
parcial de nulidade sem redução de texto.4 

A interpretação de acordo pressupõe que a interpretação da lei segundo 
os métodos clássicos tenha conduzido a duas ou mais interpretações viáveis. 

1 Dimaras, Nikolaos, Die enge Beziehung des Zivilrechts zum Zivilprozessrecht und der Einfluß der 
Verfassung auf das Ziviprozessrecht, in FS Beys, Band I, Athen 2003,  p.  291  e ss.

2 Os procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis.
3 Wautelet, P., Le droit au procès équitable et l’égalité des armes, in L’efficacité de la Justice Civile en 

Europe –Caupain Therése/De Leval Georges (Hrsg.) Bruxelles 2000, pp. 101-129; Couture, Eduardo, 
Der verfassungsmäßige Schutz des Prozesses, ZZP 67 (1954) 128; Dimaras, Nikolaos, Die enge Beziehung 
des Zivilrechts zum Zivilprozessrecht und der Einfluß der Verfassung auf das Ziviprozessrecht, in FS Beys, 
Band I, Athen 2003, p. 291 e ss.; Kirchhof, Paul, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für die Verfahrensdauer und 
die Rechtsmittel, FS Doehring, 1989, p. 438.

4 Schwab, Karl-Heinz/Gottwald, Peter, Verfassung und Zivilprozess, in Effektiver Rechtsschutz, 1983, pp. 
1-10; v. Lorenz, Dieter ,Grundrechte und Verfahrensordnungen , NJW 1977, 865.
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Nesse caso, deve-se buscar a interpretação que permita a efetiva tutela 
do direito – identificado no caso concreto. É nesses termos que se diz 
que a interpretação é feita de acordo com o direito fundamental à tutela 
jurisdicional efetiva.

Em outras situações, para não se declarar a inconstitucionalidade de uma 
regra processual, é preciso agregar significado ao seu texto, conformando-o 
com a Constituição, e dessa forma fazendo-se a interpretação conforme. Assim, 
por exemplo, ao analisar a norma que afirma que a tutela antecipatória não 
pode ser concedida quando puder causar efeitos irreversíveis ao réu,5 o juiz, 
ao invés de declarar a sua inconstitucionalidade, deverá concluir que o texto 
legal apenas proíbe a sua concessão quando o valor do direito do demandado, 
diante do caso concreto, não justificar tal risco. Isso porque o risco de prejuízo 
irreversível, como é óbvio, não pode impedir, por si só, a concessão da tutela 
antecipatória, pois esta tem como requisito o risco de lesão a um direito mais 
provável que o do réu. Ora, se o direito do autor é provável e está sendo 
ameaçado de lesão (e isso é premissa para a concessão da tutela antecipatória), 
é completamente irracional e injustificável pensar que o direito do réu – que 
então é improvável – não pode ser exposto a risco.

Na declaração parcial de nulidade sem redução de texto há a declaração da 
inconstitucionalidade de algumas interpretações da norma, mas a adoção de 
uma interpretação que esteja de acordo com o caso concreto, apesar de outras 
serem abstratamente viáveis.

Por outro lado, o legislador está consciente, hoje, de que deve dar aos 
jurisdicionados e ao juiz maior poder para a utilização do processo. É por 
isso que institui normas processuais abertas (como a do art. 461 do CPC), ou 
seja, normas que oferecem um leque de instrumentos processuais, dando ao 
cidadão o poder de construir o modelo processual adequado e ao juiz o poder 
de utilizar a técnica processual idônea à tutela da situação concreta.6

O legislador, ao fixar tais normas, parte da premissa de que, por ser 
impossível predizer todas as necessidades futuras e concretas, é imprescindível 
dar poder aos operadores do Direito para a identificação e a utilização dos meios 
processuais adequados às variadas situações. É correto falar, nesse sentido, em 
concretização da norma processual, isto é, na aplicação da norma processual 

5 Art. 273 – (....)
§2º “Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado”.
(...).
6 Ver item adiante.
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no caso concreto, ou, ainda, na identificação e utilização da técnica processual 
– apenas autorizada pela norma – adequada às necessidades concretas.

Nessas hipóteses, a concretização da norma processual deve tomar em conta 
as necessidades de direito material reveladas no caso, mas a sua instituição 
decorre, evidentemente, do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. 
O legislador atua porque é ciente de que a jurisdição não pode dar conta das 
variadas situações concretas sem a outorga de maior poder e mobilidade, ficando 
o autor incumbido da identificação das necessidades concretas para modelar a 
ação processual, e o juiz investido do poder-dever de, mediante argumentação 
própria e expressa na fundamentação da sua decisão, individualizar a técnica 
processual capaz de lhe permitir a efetiva tutela do direito.

Além disso, as necessidades do caso concreto podem reclamar 
técnica processual não prevista em lei, quando o juiz poderá suprir a 
omissão obstaculizadora da realização do direito fundamental à tutela 
jurisdicional, mediante o que se pode denominar de técnica de controle da 
inconstitucionalidade por omissão.7

É fácil perceber que, em todas essas situações, a lei processual é pensada 
segundo as necessidades de direito material particularizadas no caso concreto. 
A compreensão do processo à luz do direito fundamental à tutela jurisdicional 
requer a percepção da natureza instrumental da norma processual, isto é, de 
que ela deve permitir ao juiz encontrar uma técnica processual idônea à tutela 
das necessidades do caso conflitivo.8

2. As normas processuais abertas como decorrência do direito 
fundamental à tutela jurisdicional  

Na época do Estado liberal clássico, vigorava no processo civil o chamado 
princípio da tipicidade das formas executivas, que tinha o significado de 
impedir a utilização, por parte das partes e do juiz, de meios executivos não 
expressamente previstos na lei. Esse princípio objetivava garantir a liberdade 
dos litigantes diante da jurisdição. Medindo-se o poder de atuação do juiz 
pela lei, eram garantidas as formas mediante as quais a atividade jurisdicional 
poderia ser exercida. Dava-se ao litigante a garantia de que, no caso de sua 
eventual condenação, a jurisdição não poderia ultrapassar os limites dos meios 
executivos tipificados.   

7 Ver item adiante.
8 Dimaras, Nikolaos, Die enge Beziehung des Zivilrechts zum Zivilprozessrecht und der Einfluß 

der Verfassung auf das Ziviprozessrecht, in FS Beys, Band I, Athen 2003, p. 291 e ss.; Lorenz, Dieter, 
Grundrechte und Verfahrensordnungen, NJW 1977, 865.
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Acontece que, com o passar do tempo, tornou-se necessário munir os 
litigantes e o juiz de uma maior latitude de poder, seja para permitir que os 
jurisdicionados pudessem utilizar o processo de acordo com as novas situações 
de direito material e com as realidades concretas, seja para dar ao juiz a efetiva 
possibilidade de tutelá-las. 

Tal necessidade levou o legislador não só a criar uma série de institutos 
dependentes do preenchimento de conceitos indeterminados – como a tutela 
antecipatória fundada em “abuso de direito de defesa” (art. 273, II, CPC) –, 
admitindo o seu uso na generalidade dos casos, mas também a fixar o que 
denomino de normas processuais abertas (art. 461, CPC). 

Essas regras decorrem da aceitação da idéia de que a lei não pode atrelar 
as técnicas processuais a cada uma das necessidades do direito material ou 
desenhar tantos procedimentos especiais quantos forem supostos como 
necessários à tutela jurisdicional dos direitos.

A lei processual não pode antever as verdadeiras necessidades de direito 
material, uma vez que essas não apenas se transformam diariamente, mas 
igualmente assumem contornos variados, conforme os casos concretos. 
Diante disso, chegou-se naturalmente à necessidade de uma norma processual 
destinada a dar aos jurisdicionados e ao juiz o poder de identificar, ainda que 
dentro da sua moldura, os instrumentos processuais adequados à tutela dos 
direitos.

Acontece que as normas processuais abertas não apenas conferem maior 
poder para a utilização dos instrumentos processuais, como também outorgam 
ao juiz o dever de demonstrar a idoneidade do seu uso, em vista da obviedade 
de que todo poder deve ser exercido de maneira legítima.

Se antes o controle do poder jurisdicional era feito a partir do princípio 
da tipicidade, ou da definição dos instrumentos que podiam ser utilizados, 
hoje esse controle é mais complexo e sofisticado. A legitimidade do uso dos 
instrumentos processuais do art. 461, que abre aos cidadãos e ao juiz um leque 
de instrumentos processuais destinados a viabilizar a denominada “tutela 
específica”, depende da identificação da espécie de tutela específica (tutela 
inibitória9 etc.) objeto do caso concreto, da consideração do direito de defesa 
e, obviamente, da racionalidade da argumentação expressa na fundamentação 
da decisão ou da sentença.

O art. 461 do CPC afirma que o juiz poderá impor multa diária ao réu para 
constrangê-lo ao cumprimento de uma ordem de fazer ou de não fazer, seja na 

9 V. Luiz Guilherme Marinoni, Tutela inibitória, São Paulo: Ed. RT, 2003, 3ª. ed.
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concessão da tutela antecipatória, seja na sentença concessiva da tutela final 
(art. 461, §§ 3º e 4º), ou ainda determinar, para dar efetividade a qualquer 
uma dessas decisões, as “medidas necessárias”, que são exemplificadas, pelo 
§ 5º do artigo 461, com a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, 
o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva.

O legislador deu ao juiz o poder de impor o meio executivo adequado (art. 
461, §§ 4º e 5º), adotar a sentença idônea e conceder a tutela antecipatória 
(art. 461, § 3º), fazendo referência apenas às técnicas processuais que podem 
ser utilizadas, mas não precisando em que situações de direito material, e 
muito menos em que casos concretos, elas podem ser aplicadas.

De modo que, para a adequada aplicação da norma do art. 461, o 
juiz é obrigado a identificar e precisar as necessidades de direito material 
particularizadas no caso concreto. Ou seja, não há como o juiz ordenar um 
fazer ou um não-fazer sob pena de multa, determinar a busca e apreensão ou 
conceder a tutela antecipatória (sempre por exemplo), sem anteriormente 
compreender a razão pela qual está atuando, ou melhor, sem antes identificar 
a espécie de tutela específica solicitada (inibitória, de remoção de ilícito, 
ressarcitória etc.) e os seus pressupostos (ameaça de ilícito, prática de ato 
contrário ao direito, dano etc.).10   

Os procedimentos e as técnicas processuais somente adquirem 
substantividade quando relacionados ao direito material e às situações 
concretas, e por isso podem ser ditos neutros em relação ao direito substancial 
e à realidade social quando pensados como procedimentos ou técnicas 
voltados, por exemplo, à imposição de um fazer ou à busca e apreensão. 
Ora, não é preciso muito esforço para evidenciar que impor um fazer, ou 
determinar a busca e apreensão, não tem qualquer significado no plano do 
direito material ou concreto.

Não é por outra razão que se fala em tutela inibitória, ressarcitória, do 
adimplemento na forma específica etc. Perceba-se que “tutela” significa o 
resultado jurídico-substancial do processo, representando o impacto do 
processo no plano do direito material. Quando se teoriza o tema das “tutelas” 
se tem em mira exatamente a imprescindibilidade da identificação das 
situações de direito material para a compreensão crítica da lei processual e 
para o delineamento das técnicas processuais capazes de outorgar efetividade 
à prestação jurisdicional e, assim, colocá-la em uma dimensão realmente 
capaz de concretizar o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. 

10 V. Luiz Guilherme Marinoni, Técnica processual e tutela dos direitos, São Paulo, Ed. RT, 2004.
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Contudo, quando se pensa na técnica processual capaz de garantir a 
efetividade da tutela do direito, não é possível esquecer da esfera jurídica do 
réu. Se é possível escolher a técnica processual capaz de dar proteção ao direito, 
não há como admitir que essa escolha possa prejudicar o demandado. Isso quer 
dizer que a utilização da técnica processual, diante da norma processual aberta, 
tem a sua legitimidade condicionada a um prévio controle, que considera 
tanto o direito do autor, quanto o direito do réu.

Esse controle pode ser feito a partir de duas sub-regras da regra da 
proporcionalidade, isto é, das regras da adequação e da necessidade. A providência 
jurisdicional deve ser: i) adequada e ii) necessária. Adequada é a que, apesar de 
faticamente idônea à proteção do direito, não viola valores ou os direitos do réu. 
Necessária é a providência jurisdicional que, além de adequada, é faticamente 
efetiva para a tutela do direito material e, além disso, produz a menor restrição 
possível ao demandado; é, em outras palavras, a mais suave.11 

Porém, a necessidade de raciocinar a partir da consideração da tutela no 
plano direito material e do direito de defesa não teria significado sem a devida 
justificativa, isto é, sem a motivação capaz de expressar adequadamente o 
raciocínio judicial. A justificativa permite controle crítico sobre o poder do 
juiz12, sendo que o equívoco da justificativa evidencia a ilegitimidade do uso 
da técnica processual.

A ampliação do poder de execução do juiz, ocorrida para dar maior 
efetividade à tutela dos direitos, possui, como contrapartida, a necessidade 
de que o controle da sua atividade seja feita a partir da compreensão do 
significado das tutelas no plano do direito material, das regras da adequação 
e da necessidade e mediante o seu indispensável complemento, a justificação 
judicial. Em outros termos: pelo fato de o juiz ter poder para a determinação 
da melhor maneira de efetivação da tutela, exige-se dele, por conseqüência, 

11 Sobre a regra da proporcionalidade, ver, no Direito brasileiro, Paulo Bonavides, Curso de Direito 
Constitucional, São Paulo, Malheiros, 1993, p. 314 e ss; Luis Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da 
Constituição, São Paulo, Saraiva, 1996; Raquel Denize Stumm, Princípio da proporcionalidade no direito 
constitucional brasileiro, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1995, Suzana de Toledo Barros, O princípio 
da proporcionalidade e o controle da constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais, Brasília, 
Brasília Jurídica, 1996; Paulo Arminio Tavares Buechele, O princípio da proporcionalidade e a interpretação 
da Constituição, Rio de Janeiro, Renovar, 1999.

12 V. Michele Taruffo, La motivazione della sentenza civile. Padova: Cedam, 1975, p. 194-195, Michele 
Taruffo, Funzione della prova: la funzione dimostrativa, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1997, 
p. 553-554; Michele Taruffo, Il controllo di razionalita’ della decisione fra logica, retorica e dialettica, in: 
www.studiocelentano.it/le nuove voci del diritto; Michele Taruffo, La motivazione della sentenza, Revista de 
Direito Processual Civil (Genesis Editora), v. 30, p. 674 e ss; Michele Taruffo, Senso comum, experiência e 
ciência no raciocínio do juiz, Conferência proferida na Faculdade de Direito da UFPR; Curitiba, março de 
2001, p. 17.
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a adequada justificação das suas escolhas. Nesse sentido, pode-se dizer que a 
justificativa é a outra face do incremento do poder do juiz.  

Na justificativa, o juiz deve dizer a razão pela qual preferiu uma modalidade 
de execução e não outra. Ou seja, porque preferiu, por exemplo, ordenar a 
instalação de um equipamento antipoluente ao invés de ordenar a cessação 
das atividades da empresa ré. Tal opção deve configurar o meio mais idôneo à 
tutela do direito, concretizando o meio que, além de menos restritivo ao réu, 
seja capaz de dar tutela efetiva ao direito. 

As sub-regras da proporcionalidade, embora façam parte do raciocínio 
decisório, pois viabilizam a decisão, obviamente não podem ser ignoradas 
quando da justificativa. Até porque tais regras não servem apenas para facilitar 
a decisão, mas muito mais para que se possa justificá-la de modo racional, 
permitindo-se o seu controle pelas partes.  

O crescimento do poder de atuação do juiz e a conseqüente necessidade de 
outros critérios de controle da decisão judicial nada mais são do que reflexos 
das novas situações de direito substancial e da tomada de consciência de que o 
Estado tem o dever de dar proteção efetiva aos direitos.

3.  A ausência de regra processual capaz de viabilizar a realização 
do direito fundamental à tutela jurisdicional

Resta ainda tratar dos casos de ausência de técnica processual ou de previsão 
de técnica processual para uma situação diferente da contemplada no caso 
concreto. Tome-se como exemplo o caso da execução da tutela antecipatória 
de soma em dinheiro. O art. 273, § 3º, do CPC, afirma que “a efetivação 
da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as 
normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4º e 5º, e 461 - A”. Como o art. 461 
trata da sentença que impõe fazer ou não-fazer, o art. 461 - A da sentença que 
impõe entrega de coisa, e o art. 588 diz respeito apenas à eficácia da execução 
na pendência do processo – e não sobre a forma mediante a qual a execução 
de soma deve se realizar –, conclui-se que essa norma se omitiu em relação à 
forma da execução da tutela antecipatória de soma em dinheiro. 

Essa omissão, no entanto, pode ser seguramente suprida quando se tem 
consciência de que a técnica processual depende apenas da individualização 
das necessidades do caso concreto. Quer dizer que se o juiz identifica a 
necessidade de antecipação de soma em dinheiro, e por isso mesmo concede a 
tutela antecipatória, acaba lhe sendo fácil identificar a necessidade de um meio 
executivo capaz de dar efetivo atendimento à tutela antecipatória.

Esse meio executivo, dada a urgência que deve ser admitida como existente 
para a concessão da antecipação da soma em dinheiro, obviamente não pode ser 
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aquele que foi pensado para dar atuação à sentença que condena ao pagamento 
de dinheiro. Como as necessidades de direito material que têm relação com 
a tutela antecipatória e a sentença condenatória são aberrantemente distintas, 
é pouco mais do que evidente que os meios executivos devem ser com elas 
compatíveis.

Se o objetivo da multa é dar maior celeridade e efetividade à realização 
das decisões judiciais, não há racionalidade em admiti-la apenas em relação 
às decisões que determinam fazer, não fazer ou entrega de coisa. No caso de 
soma em dinheiro, a multa, além de “livrar” a administração da Justiça de 
um procedimento oneroso e trabalhoso e beneficiar a parte com a eliminação 
dos custos e dos entraves da execução por expropriação, confere à tutela 
antecipatória a tempestividade necessária para que ela possa dar efetiva 
proteção ao direito material e, assim, realizar o direito fundamental à tutela 
jurisdicional.13 Como é simples concluir, a multa é meio imprescindível para 
a execução da tutela antecipatória de soma e para permitir que o juiz responda 
ao direito fundamental à tutela jurisdicional. 

Como esse direito fundamental incide sobre o Estado e, portanto, sobre o 
legislador e o juiz, é evidente que a omissão do legislador não justifica a omissão 
do juiz. Melhor explicando: se tal direito fundamental, para ser realizado, exige 
que o juiz esteja munido de poder suficiente para a proteção – ou tutela – dos 
direitos, a ausência de regra processual instituidora de instrumento processual 
idôneo para tanto constitui evidente obstáculo à atuação da jurisdição e ao 
direito fundamental à tutela jurisdicional. Diante disso, para que a jurisdição 
possa exercer a sua missão – que é tutelar os direitos – e para que o cidadão 
realmente possa ter garantido o seu direito fundamental à tutela jurisdicional, 
não há outra alternativa a não ser admitir ao juiz a supressão da omissão 
inconstitucional.

 
4. A subjetividade do juiz e a necessidade de explicitação da 
correção da tutela jurisdicional mediante a argumentação 
jurídica

É evidente que a necessidade de compreensão da lei a partir da Constituição 

13 A “execução” sob pena de multa somente tem sentido em relação ao devedor que possui patrimônio 
suficiente para responder ao crédito. Na hipótese de devedor sem patrimônio, não cabe, como é óbvio, a 
“execução” sob pena de multa. Assim, na hipótese de antecipação da “execução”, o juiz deve dar ao réu a 
oportunidade de justificar o não adimplemento. Além disso, é fundamental que o juiz estabeleça prazo 
suficiente para o réu adimplir, sendo que a sua justificativa também pode ser no sentido de que necessita 
de mais tempo para cumprir a obrigação (V. Luiz Guilherme Marinoni, A antecipação da tutela, São Paulo: 
Ed. RT, 2004, 8ª. ed).
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confere ao juiz maior subjetividade, o que vincula a legitimidade da prestação 
jurisdicional à explicação da sua correção. Mas o problema da legitimidade da 
tutela jurisdicional no Estado contemporâneo está em verificar se é possível 
atribuir correção à decisão do juiz, ou melhor, encontra-se na definição do que 
se pretende dizer com correção da decisão jurisdicional.

Na verdade, não é possível chegar a uma teoria da decisão correta, isto é, 
a uma teoria que seja capaz de sustentar a existência de uma decisão correta 
para cada caso concreto. Porém, a circunstância dessa impossibilidade não 
pode retirar do juiz o dever de demonstrar que a sua decisão é racional e, nessa 
linha, a melhor que poderia ser proferida diante da lei, da Constituição e das 
peculiaridades do caso concreto.14  

Acontece que uma decisão não é racional em si, pois a racionalidade da 
decisão não é atributo dela mesma. Uma decisão “se mostra” racional ou não. 
Para tanto, necessita de “algo”, isto é, da racionalidade da argumentação. Essa 
argumentação, a cargo da jurisdição, é que pode demonstrar a racionalidade 
da decisão e, nesse sentido, a decisão correta.15

É certo que a decisão deve se guiar pela lei, mas isso obviamente não é 
suficiente como argumento em favor de uma decisão correta. Decisão racional 
não é o mesmo do que decisão baseada apenas em dados dotados de autoridade; 
a decisão judicial exige que a argumentação recaia em pontos que não podem 
ser dedutivamente expostos.16 Ou melhor, a racionalidade do discurso judicial 
necessariamente envolve a racionalidade do discurso que objetiva um juízo 
prático ou moral.17

Segundo Alexy, não são possíveis teorias morais materiais que dêem uma 
única resposta, intersubjetivamente concludente, a cada questão moral, porém 
são possíveis teorias morais procedimentais que formulem regras ou condições 
da argumentação ou da decisão prática racional, sendo que a teoria do discurso 
prático racional é uma versão muito promissora de uma teoria material 
procedimental. Essa teoria tem uma grande vantagem sobre as teorias morais 

14 V. Chayes, A., How Does the Constitution Establish Justice? 101 Harv. L. Rev. 1026 (1988).
15 Schlüter, Wilfried, Das Obiter Dictum, München, Beck, 1973, pp. 29-33.
16 A respeito da argumentação jurídica, além das teses precursoras de Perelman (Perelman e Olbrecht-

Tyteca, Trattato dell’argomentazione, Torino: Einaudi, 1966), Viehweg (Tópica e jurisprudência, Brasília: 
UNB, 1979) e Toulmim (The uses of argument, Cambridge: Cambridge Universiy Press, 1958), são funda-
mentais as teorias de MacCormick (Legal reasoning and legal theory, Oxford: Oxford University Press, 1978) 
e Alexy (Teoria da argumentação jurídica, São Paulo: Landy, 2001).

17 Sobre a conexão entre direito e moral no pensamento de Alexy, ver a polêmica travada entre Alexy 
e Bulygin, La pretensión de corrección del derecho, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001; v. 
ainda Robert C. Farrel, Legislative Purpose and Equal Protection´s Rationality Review, 37 Vill. L. Rev. I, 7 
(1992).
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materiais, pois é muito mais fácil fundamentar as regras da argumentação 
prática racional do que as regras morais materiais.18  

Para o aperfeiçoamento da racionalidade da argumentação judicial, Alexy 
propõe a passagem por quatro procedimentos ou a criação de um procedimento 
com quatro etapas ou graus: o primeiro é o discurso prático, envolvendo um 
sistema de regras que formula uma espécie de código geral da razão prática; o 
segundo é o procedimento legislativo, constituído por um sistema de regras 
que garante uma considerável medida de racionalidade prática e, nesse sentido, 
justifica-se dentro das linhas do discurso prático. Depois seguem o discurso 
jurídico e o procedimento judicial.19 

A teoria do discurso jurídico se assemelha à teoria do discurso prático 
por também constituir uma teoria procedimental fundada em regras de 
argumentação e ser incapaz de levar a um único resultado, caracterizando-se 
por ser sujeita à lei e à Constituição, aos precedentes judiciais e à dogmática. 
O discurso jurídico restringe a margem de insegurança do discurso prático, 
mas obviamente não permite chegar a um grau de certeza suficiente, não 
eliminando a insegurança do resultado.20

No procedimento judicial, do mesmo modo do que ocorre no procedimento 
legislativo, há argumentação e decisão. Os resultados do procedimento judicial 
são razoáveis, segundo Alexy, se as suas regras e a sua realização satisfazem as 
exigências dos procedimentos que lhe antecedem, isto é, as regras do discurso 
prático, do procedimento legislativo e do discurso jurídico.21 

 
5. A argumentação jurídica em prol da técnica processual 
adequada ao direito fundamental à tutela jurisdicional

Quando se trata da argumentação em prol da técnica processual adequada ao 
direito fundamental à tutela jurisdicional, é preciso relacionar a argumentação 
com as modalidades de compreensão da lei: i) interpretação de acordo, ii) 
interpretação conforme, iii) declaração parcial, iv) concretização da norma 
geral e v) supressão da omissão inconstitucional.  

Na interpretação de acordo, argumenta-se em prol de uma interpretação 
que, sendo capaz de atender às necessidades de direito material, confira a 
devida efetividade ao direito fundamental à tutela jurisdicional. 

18 Robert Alexy, Teoria de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2002, p. 530.

19 Robert Alexy, Teoria de los derechos fundamentales, cit, p. 531.
20 Robert Alexy, Teoria de los derechos fundamentales, cit, p. 532; v. Jules Coleman, Truth and Objetivity 

in Law, 1995, Legal Theory 33, p. 48-54.
21 Robert Alexy, Teoria de los derechos fundamentales, cit, p. 532.
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Na interpretação conforme, argumenta-se que a lei, consideradas as 
necessidades do caso concreto e o direito fundamental à tutela jurisdicional, 
precisa de “algo mais” ou de “um ajuste” para não ser dita inconstitucional. 
Na declaração parcial de nulidade, o argumento deve ser no sentido de 
que determinadas interpretações inviabilizam o efetivo atendimento das 
necessidades de direito material e, por conseqüência, a atuação do direito 
fundamental, mas há uma interpretação que se ajusta perfeitamente ao caso.

Como é óbvio, a questão se complica quando se pensa na concretização 
das normas processuais abertas e na supressão da omissão legal inviabilizadora 
da realização do direito fundamental à tutela jurisdicional. Isso porque, nessas 
hipóteses, a margem de poder do juiz é maior e, assim, a possibilidade de 
arbítrio também. 

No caso de concretização de norma processual aberta, a necessidade de 
justificar a utilização da técnica processual é, antes de tudo, decorrência da 
própria estrutura dessa modalidade de norma, instituída para dar ao juiz poder 
necessário para atender às variadas situações concretas.

Lembre-se que as normas processuais abertas – como, por exemplo, a do 
art. 461 do CPC – devem ser concretizadas a partir das necessidades reveladas 
no caso concreto, pois se destinam a dar ao juiz poder para dar efetividade 
ao direito material. Isso quer dizer que, ao aplicar essas normas, o juiz tem o 
dever de encontrar uma técnica processual ou um “modo” processual que seja 
capaz de atender ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Mas, 
como esse “modo” é a expressão da concretização de uma norma aberta – que 
obviamente não se preocupa apenas com o direito do autor, mas igualmente 
com o direito do réu –, o juiz deve argumentar que o “modo” encontrado, 
além de dar efetividade ao direito fundamental à tutela jurisdicional, é o que 
gera a menor restrição possível ao demandado.

Na hipótese de omissão de regra processual ou de inexistência de técnica 
processual adequada ao caso concreto, a diferença, em termos de argumentação, 
é a de que o juiz deverá demonstrar que as necessidades de direito material 
exigem uma técnica que não está prevista pela legislação processual. Porém, 
ao juiz não bastará demonstrar a imprescindibilidade de determinada técnica 
processual não prevista pela lei, mas também argumentar, considerando o 
direito de defesa, que a técnica processual identificada como capaz de dar 
efetividade à tutela do direito é a que traz a menor restrição possível à esfera 
jurídica do réu. 

Nos casos de concretização de normas abertas e de supressão de omissão 
inconstitucional, a identificação das necessidades dos casos concretos e o 
uso das técnicas processuais idôneas para lhes dar proteção obviamente 
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devem ser precisamente justificados. Na verdade, o juiz deve estabelecer 
uma relação racional entre as necessidades do caso concreto, o significado da 
tutela jurisdicional no plano substancial (tutela inibitória, ressarcitória etc) e 
a técnica processual (sentença executiva, multa, busca e apreensão etc). Em 
outros termos, deve demonstrar que determinada situação de direito material 
deve ser protegida por certo tipo de tutela jurisdicional, e que, para que essa 
modalidade de tutela jurisdicional possa ser implementada, deve ser utilizada 
uma precisa técnica processual.

Antes de partir para o encontro da técnica processual adequada, o juiz deve 
demonstrar as necessidades de direito material, indicando como as encontrou 
no caso concreto. De maneira que a argumentação relativa à técnica processual 
se desenvolve sobre um discurso de direito material já justificado. Nesse caso 
existem dois discursos: um primeiro sobre o direito material, e um outro, 
incidente sobre o primeiro, a respeito do direito processual. O discurso de 
direito processual é um sobre-discurso, ou um meta-discurso, no sentido de 
que recai sobre um discurso que lhe serve de base para o desenvolvimento. O 
discurso jurídico processual é, em outros termos, um discurso que tem a sua 
base em um discurso de direito material. 22

É certo que a idoneidade desses dois discursos se vale dos benefícios 
gerados pela realização e pela observância das regras do procedimento judicial. 
Mas, ainda assim, não se pode deixar de perceber a nítida distinção entre 
um discurso de direito material legitimado pela observância do procedimento 
judicial e um discurso de direito processual que, além de se beneficiar das 
regras do procedimento judicial, sustenta-se sobre um outro discurso (de 
direito material).23 

O discurso de direito processual, ou seja, o que elege a técnica processual 
adequada em razão da exigência de uma norma aberta ou o que identifica 
a necessidade de uma técnica processual não prevista na lei, não representa 
qualquer ameaça à segurança jurídica, na medida em que parte de um discurso 
que se apóia nos fatos e no direito material. O discurso processual objetiva 
atender a uma situação já demonstrada pelo discurso de direito material, e não 
pode esquecer que a técnica processual eleita deve ser a mais suave, ou seja, a 
que, tutelando o direito, cause a menor restrição possível ao réu.

22 Dujardin, Roger, L’efficacité des procédures judiciaires au sein de l’Union Européenne et les garanties des 
droits de la défense, L’efficacité de la Justice Civile en Europe – Caupain Therése/De Leval Georges (Hrsg.) 
Bruxelles 2000, p. 41-80 ; v. Dütz, Wilhem, Rechtsstaatlicher Gerichtsschutz im Privatrecht, Bad Homburg, 
Berlin/Zürich, 1970, pp. 2-20.

23 Stickelbrock, Barbara, Inhalt und Grenzen richterlichen Ermessens im Zivilprozess, Köln 2002, p. 
4-15.
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A justificação, obedecendo a esses critérios, dá às partes a possibilidade 
de controle da decisão jurisdicional. A diferença é que, em tais situações, o 
controle da atividade do juiz é muito mais complexa e sofisticada do que 
aquela que ocorria com base no princípio da tipicidade, quando o juiz apenas 
podia usar os instrumentos processuais definidos na lei. Mas essa mudança na 
forma de pensar o controle jurisdicional é apenas reflexo da necessidade de se 
dar maior poder ao juiz – em parte a ele já entregue pelo próprio legislador ao 
fixar as normas abertas – e da transformação do próprio conceito de direito, 
que submete a compreensão da lei aos direitos fundamentais.
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As Constituições sempre versaram, com maior ou menor largueza, sobre o 
tema da isonomia. Na Carta de 1824, apenas se remetia o legislador ordinário 
à eqüidade. Na época, convivíamos com a escravatura, e o escravo não era 
sequer considerado gente. Veio a República e, na Constituição de 1891, previu-
se, de forma categórica, que todos seriam iguais perante a lei. Mais do que 
isso: eliminaram-se privilégios decorrentes do nascimento; desconheceram-se 
foros de nobreza, extinguiram-se as ordens honoríficas e todas as prerrogativas 
e regalias a elas inerentes, bem como títulos nobiliárquicos e de conselho. 
Permanecemos, todavia, com uma igualdade simplesmente formal. Na 
Constituição de 1934, Constituição popular, dispôs-se também que todos 
seriam iguais perante a lei e que não haveria privilégios nem distinções por 
motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe 
social, riqueza, crenças religiosas ou idéias políticas. Essa Carta teve uma tênue 
virtude, revelando-nos o outro lado da questão. É que a proibição relativa à 
discriminação mostrou-se ainda simplesmente simbólica. O discurso oficial, 
à luz da Carta de 1934, foi único e ingênuo, afirmando-se que, no território 
brasileiro, inexistia a discriminação. Na Constituição outorgada de 1937, 
simplificou-se, talvez por não se admitir a discriminação, o trato da matéria 
e proclamou-se, simplesmente, que todos seriam iguais perante a lei. Nota-
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se até aqui um hiato entre o direito – proclamado com envergadura maior, 
porquanto fixado na Constituição Federal – e a realidade dos fatos. Sob a égide 
da Carta de 1937, veio à balha a Consolidação das Leis do Trabalho, mediante 
a qual se vedou a diferenciação, no tocante ao rendimento do prestador de 
serviços, com base no sexo, nacionalidade ou idade. Essa vedação, porém, 
não pareceu suficiente para corrigir desigualdades. Na prática, como ocorre 
até os dias de hoje, o homem continuou a perceber remuneração superior à 
da mulher. Vigente a Constituição de 1937, promulgou-se o Código Penal de 
1940, que entrou em vigor em 1942. Perdeu-se, à época de tal promulgação, a 
oportunidade de se tratar de maneira mais eficaz a discriminação. Foi tímido o 
nosso legislador, porque apenas dispôs sobre os crimes contra a honra e aqueles 
praticados contra o sentimento religioso. Já na progressista Constituição de 
1946, reafirmou-se o princípio da igualdade, rechaçando-se a propaganda 
de preconceitos de raça ou classe. Introduziu-se, assim, no cenário jurídico, 
por uma via indireta, a lei do silêncio, inviabilizando-se, de uma forma 
mais clara, mais incisiva, mais perceptível, a repressão do preconceito. Sob a 
proteção dessa Carta, deu-se a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
em dezembro de 1948. Proclamou-se em bom som, em bom vernáculo, 
que “todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, 
cor, sexo, língua, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição”. Admitiu-se, aqui e 
no âmbito internacional, a verdadeira situação havida no Brasil, em relação 
ao problema. Percebeu-se a necessidade de se homenagear o princípio da 
realidade, o dia-a-dia da vida em sociedade. No Brasil, a primeira lei penal 
sobre a discriminação surgiu em 1951, graças ao trabalho desenvolvido por 
dois grandes homens públicos: Afonso Arinos e Gilberto Freire. Só então 
se reconheceu a existência, no País, da discriminação. E é sintomática a 
justificativa dessa lei, na qual se apontou, como a revelar o racismo, o que 
vinha acontecendo em carreiras civis, como a da diplomacia, e em carreiras 
militares, especialmente a Marinha e a Aeronáutica. Ressaltou-se que o 
exemplo deve vir de cima, que cumpre ao Estado adotar uma postura que sirva 
de norte, que sinalize ao cidadão comum. E o Judiciário, como atuou diante 
desse diploma que enquadrava, não como crime, mas como contravenção 
penal, a discriminação, considerada a raça ou a cor? O Judiciário mostrou-se 
excessivamente escrupuloso e construiu uma jurisprudência segundo a qual 
era necessária a prova, pelo ofendido, do especial motivo de agir da parte 
contrária. Resultado prático: pouquíssimas condenações, sob o ângulo da 
simples contravenção, ocorreram. Daí a crítica de Afonso Arinos, falando à 
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“Folha de São Paulo”, em 8 de junho de 1980 “... a lei funciona, vamos dizer, 
à brasileira, através de uma conotação mais do tipo sociológico do que, a rigor, 
jurídico...”. Outras leis foram editadas: em 1956, sobre o genocídio; em 1962, 
o Código Brasileiro de Telecomunicações, sobre a radiodifusão; e, em 1964, 
o Brasil veio a subscrever a Convenção nº 111 da Organização Internacional 
do Trabalho, que teve a virtude de definir, em si, o que se entende como 
discriminação: “Toda distinção, exclusão ou preferência, com base em raça, 
cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, que tenha 
o efeito de anular a igualdade de oportunidade ou de tratamento em emprego 
ou profissão”. Na Constituição Federal de 1967, não se inovou; permaneceu-
se na vala da igualização simplesmente formal, dispondo-se que todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e 
convicções políticas. Previu-se, no entanto, que o preconceito de raça seria 
punido pela lei e, nesse ponto, talvez, tenha-se dado um passo a mais ao 
emprestar-se estatura maior – constitucionalizando-se, portanto – à punição 
do preconceito. As leis ordinárias, no entanto, mostraram-se insuficientes ao 
fim visado. Na época, a visão distorcida que predominava, a escancarar nefasto 
e condenável preconceito, era de que “pretos e pardos” têm propensão para 
o crime. Sentenciava-se sem investigar as causas da delinqüência. Em 1967, 
com a Lei da Imprensa, proibiu-se a difusão de preconceitos de raça ou classe 
e introduziu-se a capitulação do preconceito, da discriminação, como um 
crime, não mais simples contravenção penal. A Convenção Internacional sobre 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, ratificada pelo Brasil, 
em 26 de março de 1968, dispôs: “Não serão consideradas discriminação racial 
as medidas especiais” – e adentramos aqui o campo das ações afirmativas, 
da efetividade maior da não-discriminação – “tomadas com o único objetivo 
de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou 
de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para 
proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos 
humanos e liberdades” – no sentido amplo – “fundamentais, contanto que 
tais medidas não conduzam, em conseqüência” – e, hoje, ainda estamos muito 
longe disso –, “à manutenção de direitos separados para diferentes grupos 
raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos.” O artigo 
quarto dessa convenção versa sobre medidas especiais, de caráter temporário, 
destinadas a acelerar a igualdade entre o homem e a mulher, mulher que hoje 
forma o grande número, a maioria de nossa população.  Na Constituição de 
1969 – a Emenda nº 1, de 1969, verdadeira Constituição –, repetiu-se o texto 
da Carta imediatamente anterior, proclamando-se, de forma pedagógica – e 
esse trecho encerra a principiologia –, que não seria tolerada a discriminação. 



85

Esse foi o quadro notado pelos constituintes de 1988, a evidenciar, como 
já afirmado, uma igualização simplesmente formal, uma igualdade que fugia 
aos parâmetros necessários à correção de rumos. Na Constituição de 1988 – 
dita, por Ulysses Guimarães, como cidadã, mas que até hoje assim não se 
mostra não por deficiência do respectivo conteúdo, mas pela ausência de 
vontade política de implementá-la –, adotou-se, pela primeira vez, um 
preâmbulo – o que é sintomático –, sinalizando uma nova direção, uma 
mudança de postura, no que revela que “nós,” – todos nós e não apenas os 
constituintes, já que eles agiram em nosso nome – “representantes do povo 
brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado democrático, destinado a assegurar o exercício de direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República 
Federativa do Brasil”. E, aí, a Lei Maior é aberta com o artigo que lhe revela o 
alcance: constam como fundamentos da República Brasileira a cidadania e a 
dignidade da pessoa humana, e não nos esqueçamos jamais de que os homens 
não são feitos para as leis; as leis é que são feitas para os homens. Do artigo 3º 
vem-nos luz suficiente ao agasalho de uma ação afirmativa, a percepção de que 
o único modo de se corrigir desigualdades é colocar o peso da lei, com a 
imperatividade que ela deve ter em um mercado desequilibrado, a favor 
daquele que é discriminado, que é tratado de forma desigual. Nesse preceito 
são considerados como objetivos fundamentais de nossa República: primeiro,  
construir – preste-se atenção a esse verbo – uma sociedade livre, justa e 
solidária; segundo, garantir o desenvolvimento nacional – novamente temos 
aqui o verbo a conduzir, não a uma atitude simplesmente estática, mas a uma 
posição ativa; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; e, por último, no que nos interessa, promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. Pode-se afirmar, sem receio de equívoco, que se 
passou de uma igualização estática, meramente negativa, no que se proibia a 
discriminação, para uma igualização eficaz, dinâmica, já que os verbos 
”construir”, “garantir”, “erradicar” e “promover” implicam, em si, mudança 
de óptica, ao denotar “ação”. Não basta não discriminar. É preciso viabilizar 
– e encontramos, na Carta da República, base para fazê-lo – as mesmas 
oportunidades. Há de ter-se como página virada o sistema simplesmente 
principiológico. A postura deve ser, acima de tudo, afirmativa. E é necessário 
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que essa seja a posição adotada pelos nossos legisladores. Qual é o fim almejado 
por esses dois artigos da Carta Federal, senão a transformação social, com o 
objetivo de erradicar a pobreza, que é uma das formas de discriminação, 
visando-se, acima de tudo, ao bem de todos, e não apenas daqueles nascidos 
em berços de ouro? No âmbito das relações internacionais, a Constituição de 
1988 estabelece que devem prevalecer as normas concernentes aos direitos 
humanos. Mais do que isso, no artigo 4º, inciso VII, repudia-se o terrorismo, 
colocando-se no mesmo patamar o racismo, que é uma forma de terrorismo. 
Dispõe ainda o artigo 4º sobre a cooperação entre os povos para o progresso 
da humanidade. Encontramos aqui princípios, mais do que princípios, 
autorizações para uma ação positiva. E sabemos que os princípios têm tríplice 
função: a informativa, junto ao legislador ordinário, a normativa, para a 
sociedade como um todo, e a interpretativa, considerados os operadores do 
Direito. No campo dos direitos e garantias fundamentais, deu-se ênfase maior 
à igualização ao prever-se, na cabeça do artigo 5º da Constituição Federal, que 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-
se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Seguem-se 77 
incisos, cabendo destacar o XLI, segundo o qual “a lei punirá qualquer 
discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”; o inciso 
XLII, a prever que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. Veja-se que nem 
a passagem do tempo, nem o valor “segurança jurídica”, estabilidade nas 
relações jurídicas, suplantam a ênfase dada pelo nosso legislador constituinte 
de 1988 a esse crime odioso, que é o crime racial. Mais ainda: de acordo com 
o § 1º do artigo 5º, “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata”. Sabemos que os trabalhos da Assembléia Constituinte 
– e isso é proclamado por aqueles que os acompanharam – foram desenvolvidos 
sem maioria constante, e esse aspecto afigurou-se salutar. Daí a existência de 
certos dispositivos na Carta de 1988 a projetarem no tempo o exercício de 
direito constitucionalmente assegurado, preceitos esses que ressalvam a 
necessidade de regulação dos temas a serem tratados, portanto, pelos 
legisladores ordinários. Entretanto, em relação aos direitos e às garantias 
individuais, a Carta de 1988 tornou-se, desde que promulgada, auto-aplicável, 
cabendo aos responsáveis pela supremacia do Diploma Máximo do País buscar 
meios para torná-lo efetivo. Consoante o § 2º desse mesmo artigo 5º, os 
direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, e, aqui, passou-se a contar com 
os denominados direitos e garantias implícitos ou insertos nos tratados 
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internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A Lei nº 
7.716, de 1989, de autoria do deputado Carlos Alberto Caó, veio capitular 
determinados procedimentos, à margem da Carta Federal, como crime. 
Deveriam ter sido previstas, além da pena de prisão, também penas de multa 
em valores elevados. É o caso de perguntarmos: o que falta, então, para 
afastarmos do cenário as discriminações, as exclusões hoje notadas? Urge uma 
mudança cultural, uma conscientização maior por parte dos brasileiros; falta a 
percepção de que não se pode falar em Constituição Federal sem levar em 
conta, acima de tudo, a igualdade. Precisamos saldar essa dívida, ter presente 
o dever cívico de buscar o tratamento igualitário. Como já ressaltou o 
presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Almir Pazzianotto, 
cuida-se aqui de dívidas históricas para com as impropriamente chamadas 
minorias. Esse resgate, vale reafirmar, é um ônus da sociedade como um grande 
todo. Consideremos, agora, o princípio da realidade: é necessário pôr em 
prática o que está no papel. No Direito do Trabalho, o princípio da realidade 
é acionado no dia-a-dia, sobrepondo-se, em face da relação jurídica, ao que 
consignado no ajuste que aproximou tomador e prestador de serviços. A 
revista IstoÉ, de 10 de outubro último, publicou estatística do IBGE segundo 
a qual a população brasileira é formada por 24% de analfabetos, sendo que, 
destes, 80% são negros. O Dieese, em relação a São Paulo, apontou que, na 
área do desemprego, 22% são negros, enquanto que 16% são brancos. O 
salário médio em São Paulo, para mulher negra, é de R$399,00; mulher 
branca, R$750,00; homem negro, R$601,00; homem branco, R$1.100,00. 
Na publicação “Mulheres Negras – Um Retrato da Discriminação Racial no 
Brasil”,  colhem-se outros dados: formandos em universidades, de acordo com 
o Ministério da Educação: 80% brancos e 2% negros. População – como ali 
registrado – “pretos e pardos”: 45%; 60% das famílias chefiadas por mulheres 
negras têm renda inferior a um salário mínimo; expectativa de vida: negros, 64 
anos; brancos, 70 anos; domicílios sem esgoto sanitário: 50% são chefiados 
por negros, enquanto 26%, por brancos; mortalidade de menores de cinco 
anos: 76 em mil, em relação aos afrodescendentes; 45 em mil, em relação aos 
brancos; violência na cidade do Rio de Janeiro, cometida pela polícia, de 1993 
a 1996: 29% das vítimas são negras, em relação a um grupo racial de 8%, 40% 
de pessoas de “cor parda” em um grupo racial de 31%, 29% de brancos em 
um grupo racial de 60%. A prática comprova que, diante de currículos 
idênticos, prefere-se a arregimentação do branco e que, sendo discutida uma 
relação locatícia, dá-se preferência – em que pese à igualdade de situações, a 
não ser pela cor – aos brancos. Revelam-nos também, no cotidiano, as visitas 
aos shopping centers que, nas lojas de produtos sofisticados, raros são os negros 
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que se colocam como vendedores, o que se dirá como gerentes. Em restaurantes, 
serviços que impliquem contato direto com o cliente geralmente não são feitos 
por negros. Mais ainda, existem locais em que há a presença maior de negros, 
a atuarem, no entanto, como manobrista, leão-de-chácara, etc. Há exceções 
no Brasil. Já contamos, felizmente, com algumas grandes empresas que 
procuram equilibrar essa equação; uma delas começou com essa política em 
1970, mas mesmo assim, até aqui, só conseguiu compor o quadro funcional 
com 10% de negros. Iniciativas semelhantes servem para escancarar o 
problema, para abrir nossos olhos a esse impiedoso tratamento que resulta, 
passo a passo, numa discriminação inaceitável. 

É preciso buscar-se a ação afirmativa. A neutralidade estatal mostrou-se 
nesses anos um grande fracasso; é necessário fomentar-se o acesso à educação; 
urge contar-se com programa voltado aos menos favorecidos, a abranger 
horário integral, de modo a tirar-se meninos e meninas da rua, dando-se-
lhes condições que os levem a ombrear com as demais crianças. O Estado 
tem enorme responsabilidade nessa área e pode muito bem liberar verbas para 
os imprescindíveis financiamentos nesse setor; pode estimular, mediante tal 
liberação, as contratações. E o Poder Público deve, desde já, independentemente 
da vinda de qualquer diploma legal, dar à prestação de serviços por terceiros 
uma outra conotação, estabelecendo, em editais, quotas que visem a 
contemplar os que, até hoje, têm sido discriminados. O setor público tem a 
sua disposição, ainda, as funções comissionadas que, a serem preenchidas por 
integrantes do quadro, podem e devem ser ocupadas também consideradas as 
ditas minorias nele existentes. O exemplo vivo tivemos há pouco no Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, por iniciativa do ministro Raul Jungmann. Não 
se há de cogitar que esse procedimento conflita com a Constituição Federal, 
porque, em última análise, objetiva a efetividade da própria Carta. As normas 
proibitivas não são suficientes para afastar do nosso cenário a discriminação. 
Precisamos contar – e fica aqui o apelo ao Congresso Nacional – com normas 
integrativas. No momento, tramita no Senado Federal o Projeto PLS nº 
650, de iniciativa do senador José Sarney, que almeja instituir quotas de ação 
afirmativa para a população negra no acesso aos cargos e empregos públicos, 
à educação superior e aos contratos do fundo de financiamento ao estudante 
do ensino superior, quota essa que, diante do total dessas minorias – e apenas 
são minorias no tocante às oportunidades –, mostra-se singela: 20%. Essa 
legislação deve vir com um peso maior. Sabemos que um preceito pode ser 
dispositivo ou imperativo. O Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, 
lida com preceitos imperativos, porque se percebeu a necessidade de o Estado 
intervir para corrigir desigualdades, e de nada adiantaria tal intervenção se 
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às normas de proteção ao hipossuficiente, ao trabalhador, se emprestasse a 
eficácia dispositiva, na hipótese de lacuna, de ausência de manifestação da 
vontade. Em um mercado desequilibrado como o brasileiro, no qual, por ano, 
precisamos de cerca de um milhão e seiscentos mil empregos para receber a 
força jovem que chega ao mercado de trabalho, é inimaginável que se cogite 
de flexibilização do Direito do Trabalho. Aliás, os constituintes de 1988 
levaram em conta essa realidade, no que, potencializando o direito coletivo, só 
permitiram tal flexibilização no tocante a três temas, como se revelassem, de 
forma categórica, inafastável, a impossibilidade de se incluir outras exceções no 
cenário trabalhista. Estes temas referem-se à possível modificação de parâmetros 
via contrato coletivo, acordo coletivo ou convenção coletiva, quanto a salários, 
jornada de trabalho, carga horária semanal e regime de turno de revezamento. 
Deve-se reafirmar: toda e qualquer lei que tenha por objetivo a concretude 
da Constituição Federal não pode ser acusada de inconstitucional. Vem-
nos de um grande pensador do Direito, Celso Antônio Bandeira de Mello, 
o seguinte trecho: “De revés, sempre que a correlação lógica entre o fator 
de discrímen e o correspondente tratamento encartar-se na mesma linha de 
valores reconhecidos pela Constituição, a disparidade professada pela norma 
exibir-se-á como esplendorosamente ajustada ao preceito isonômico (...). O 
que se visa com o preceito isonômico é impedir favoritismos ou perseguições. 
É obstar agravos injustificados, vale dizer que incidam apenas sobre uma classe 
de pessoas em despeito de inexistir uma racionalidade apta a fundamentar 
uma diferenciação entre elas que seja compatível com os valores sociais aceitos 
no Texto Constitucional”. Entendimento divergente resulta na colocação em 
plano secundário dos ditames maiores da Carta da República, que contém algo 
que, longe de ser um óbice, mostra-se como estímulo ao legislador comum. 
A Carta agasalha amostragem de ação afirmativa, por exemplo, no artigo 7º, 
inciso XX, ao cogitar da proteção de mercado quanto à mulher e ao direcionar 
à introdução de incentivos; no artigo 37, inciso III, ao versar sobre a reserva 
de vaga – e, portanto, a existência de quotas – nos concursos públicos, para 
os deficientes; no artigo 170, ao dispor sobre as empresas de pequeno porte, 
prevendo que devem ter tratamento preferencial; no artigo 227, ao emprestar 
também um tratamento preferencial à criança e ao adolescente. Veja-se a 
experiência brasileira no campo da legislação ordinária. A Lei nº 8.112/90 
– porque, de certa forma, isso foi previsto na Constituição Federal – fixa a 
reserva de 20% das vagas, nos concursos públicos, para os deficientes físicos. 
A lei eleitoral, de nº 9.504/97, dispõe sobre a participação da mulher, não 
como simples eleitora, o que foi conquistado na década de 30, mas como 
candidata. Estabelece também, em relação aos candidatos, o mínimo de 30% 
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e o máximo de 70% de cada sexo. A proteção aqui concorre também em 
benefício dos homens. Talvez tenha o legislador receado uma interpretação 
apressada, levando em conta um suposto conflito com a Constituição 
Federal, ao prever, como ocorreu anteriormente, uma quota específica para 
as mulheres. Por outro lado, a Lei nº 8.666/93 viabiliza a contratação, sem 
licitação – meio que impede o apadrinhamento –, de associações, sem fins 
lucrativos, de portadores de deficiência física, considerado, logicamente, o 
preço de mercado. No sistema de quotas a ser adotado, deverá ser considerada 
a proporcionalidade, a razoabilidade, e, para isso, dispomos de estatísticas. Tal 
sistema há de ser utilizado para a correção de desigualdades. Portanto, deve ser 
afastado tão logo eliminadas essas diferenças.

O que pode o Judiciário fazer neste campo? Pode contribuir, e muito, 
tal como a Suprema Corte dos Estados Unidos da América após a Segunda 
Guerra Mundial. Até então, tinha-se apenas a atuação do legislador. Percebeu 
aquela Suprema Corte que precisava, realmente, sinalizar para a população, de 
modo a que prevalecessem, na vida gregária, os valores básicos da Constituição 
norte-americana. Toda e qualquer interpretação de preceito normativo revela 
um ato de vontade. E aí vale repetir: os homens não são feitos para as leis, 
mas as leis, para os homens. Qual deve ser a postura do Estado-juiz diante 
de um conflito de interesses? Há de ser única: não deve potencializar a 
dogmática para, posteriormente, à mercê dessa dogmática, enquadrar o caso 
concreto. Em face de um conflito de interesses, deve o juiz idealizar a solução 
mais justa, considerada a formação humanística que tenha e, após, buscar 
o indispensável apoio no direito posto. Ao fazê-lo, cumprirá, sempre, ter 
presente o mandamento constitucional de regência da matéria. Só teremos 
a supremacia da Carta quando, à luz dessa mesma Carta, implementarmos a 
igualdade. A ação afirmativa evidencia o conteúdo democrático do princípio da 
igualdade jurídica, e, neste caso, cabe citar uma pensadora do Direito, a nossa 
Carmem Lúcia Antunes Rocha: “A ação afirmativa é um dos instrumentos 
possibilitadores da superação do problema do não cidadão, daquele que não 
participa política e democraticamente como lhe é na letra da lei fundamental 
assegurado, porque não se lhe reconhecem os meios efetivos para se igualar 
com os demais. Cidadania não combina com desigualdade. República não 
combina com preconceito. Democracia não combina com discriminação. E, 
no entanto, no Brasil que se diz querer republicano e democrático, o cidadão 
ainda é uma elite, pela multiplicidade de preconceitos que subsistem, mesmo 
sob o manto fácil do silêncio branco com os negros, da palavra gentil com as 
mulheres, da esmola superior com os pobres, da frase lida para os analfabetos... 
Nesse cenário sócio-político e econômico, não seria verdadeiramente 
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democrática a leitura superficial e preconceituosa da Constituição, nem seria 
verdadeiramente cidadão o leitor que não lhe rebuscasse a alma, apregoando o 
discurso fácil dos igualados superiormente em nossa história feita pelas mãos 
calejadas dos discriminados”. É preciso ter sempre presentes essas palavras. A 
correção das desigualdades é possível. Por isso, façamos o que está ao nosso 
alcance, o que está previsto na Constituição Federal, porque, na vida, não há 
espaço para arrependimento, para acomodação, para o misoneísmo, que é a 
aversão, sem se querer perceber a origem, a tudo que é novo. Mãos à obra, a 
partir da confiança na índole dos brasileiros e nas instituições pátrias.

Texto extraído de palestra proferida, em 20 de novembro de 2001, no 
Seminário “Discriminação e Sistema Legal Brasileiro”, promovido pelo 
Tribunal Superior do Trabalho.

Artigo escrito pelo Ministro Marco Aurélio, publicado na revista de cultura 
Imae – Instituto Metropolitano de Altos Estudos para o Desenvolvimento 
das Pesquisas do UniFMU, ano 2, volume 2, nº 5, de outubro, novembro e 
dezembro de 2001, São Paulo/SP e na revista Academia Paulista de Magistrados, 
ano 1, nº 1, de dezembro de 2001.
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1. Introdução
O século XX, ao lado de ter proporcionado um ritmo de evolução 

tecnológica à convivência humana sem precedentes, promoveu também 
uma indiscutível subversão cultural, destruindo e abalando valores que até 
então sustentaram, ética e juridicamente, a civilização cristã ocidental.

Desnorteado, o pensador e sobretudo o jurista do século XXI, diante 
da “herança” legada pelo século anterior, não encontra valores consagrados 
e definidos para ditar os rumos da ordem jurídica contemporânea, nem 
critérios válidos e permanentes para imprimir-lhe eficácia e coerência. Daí 
a figura de uma colcha de retalhos em que se vai transformando o Direito 
Positivo, diante da incoerência e do verdadeiro caos em meio ao qual se 
realizam as reformas legislativas.

Ao mesmo tempo que se bate pela dignidade da pessoa humana como 
fundamento máximo do ordenamento, em qualquer de seus segmentos, 
adota-se, também, nos mais diversos setores do Direito, mesmo nos que 
constituem o chamado Direito Privado (onde deveria reinar a autonomia 
e a vontade soberana do indivíduo, em nome da liberdade, sem a qual 
não se pode pensar em dignidade de homem algum), a defesa ostensiva da 
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supremacia do público sobre o privado, do interesse social sobre o individual. 
Ergue-se aos poucos um leviatã que ninguém consegue definir com precisão 
e cujo desenvolvimento não se tem como antever aonde chegará.

Para servir a esse indecifrável senhor, cuja identificação se contenta 
com rótulos apenas (social, coletivo, público etc.), o indivíduo – razão de 
ser da sociedade, do Estado e do Direito – cada vez mais se anula e mais 
apreensivo e inseguro se torna. Os valores que sua bimilenar cultura lograra 
conquistar esfumaçam-se, diluem-se e perdem-se num revolver iconoclasta 
e impiedoso, a que faltam idéias sólidas e abundam palavras soltas e 
pensamentos irredutíveis ao anseio do filósofo verdadeiro e decepcionantes 
para o destinatário comum da ordem jurídica.

Com técnicas de Direito Público, de acendrado teor socializante, sempre 
mais e mais, se coarcta a liberdade individual, sem embargo de o Estado 
ocidental atual se declarar fundado na livre iniciativa individual. Onde 
localizar a dignidade da pessoa humana quando o indivíduo não consegue 
se libertar da intromissão constante e intensa nas esferas não apenas 
econômicas, mas até mesmo íntimas, personalíssimas? E cada vez mais se 
exige que o Direito se faça presente com força cogente e inarredável, a tal 
ponto que, em nome do gigante aterrorizante do social e do coletivo, nem 
mais se consegue separar o Direito Público do Privado.

Dir-se-á: existe a lei como garantia máxima de liberdade e independência 
do indivíduo frente à sociedade e ao Estado que a representa, porque de 
seu império nem este escapa. Continua a ressoar magnificamente a máxima 
fundamental do Estado de Direito: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (C.F, art. 5º, II). No entanto, o 
que menos se vê no pensamento jurídico dito pós-moderno é a preocupação 
com a garantia fundamental da legalidade.1 Advoga-se ostensivamente a 
supremacia de valores abstratos, por engenhosas e enigmáticas fórmulas 
puramente verbais, que simplesmente anulam a importância do Direito 
legislado e fazem prevalecer tendenciosas posições ideológicas, sem preceitos 

1 “As novas e sempre crescentes atribuições do Estado intervencionista têm distorcido a cisão de cer-
tos princípios jurídicos, cuja pureza é dever do jurista distinguir e defender. As concepções do Estado-
Providência ou do Estado de Direito Social procuram privilegiar a atuação estatal, visualizada mais como 
realidade de fins do que como execução ex officio do Direito. Com isto, procura-se esmaecer a força do 
princípio da legalidade para que possa a Administração interferir no munus da tributação. Esta é uma 
orientação cuja perversidade cumpre combater (…). Protege-se a pessoa humana dos abusos e inconstâncias 
da Administração, garantindo-lhe um ‘estatuto’, onde emerge sobranceira a segurança jurídica, o outro lado 
do princípio da confiança na lei fiscal, a que alude a doutrina tedesca” (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro; 
LOBATO, Valter. Reflexões sobre o art. 3º da Lei Complementar 118. Segurança jurídica e a boa-fé como 
valores constitucionais. As leis interpretativas no Direito Tributário Brasileiro. Revista Dialética de Direito 
Tributário, v. 117, p. 112).
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claros e precisos que as demonstrem genericamente e, por isso mesmo, 
permitem ditar por mera conveniência do intérprete e simples prepotência 
do aplicador o sentido que bem lhes aprouver nas circunstâncias do caso 
concreto.

Direito não é mais sinônimo de lei, e norma ou preceito não mais se distingue 
dos princípios. Assim, em nome de pretensos princípios, que muitas vezes não 
se sabe se existem realmente nem de onde foram extraídos, se cria todo um clima 
de permissividade para o operador do Direito. Totalmente descompromissado 
com a lei ditada pelo poder legiferante instituído, o aplicador do Direito procura 
a regra a aplicar no caso concreto onde bem lhe convier, ou onde bem entender, 
pois fora do preceito explícito da lei, sempre haverá algum raciocínio, algum 
argumento, alguma justificação para explicar qualquer tipo de decisão, até 
mesmo aquele aberrante com as tradições histórico-culturais de um povo as 
quais, aliás, pouco ou nada valem para a mentalidade emergente do século XX, 
em segmento quantitativamente expressivo.

O próprio legislador, em quem os indivíduos pensavam poder confiar 
para, na votação livre e democrática das leis, estabelecer os limites do 
autoritarismo do poder governante, abdica simplesmente da competência 
de traçar, com precisão e segurança, os preceitos que deveriam presidir 
o comportamento individual no seio da coletividade. Preferem, por 
comodidade, por menor esforço, ou por submissão a idéias de momento e 
de puro efeito demagógico, legislar por fórmulas excessivamente genéricas 
(cláusulas gerais, normas abertas e quejandas). Aproximando-se de meras 
declarações de valores (indefinidos e indefiníveis), essa conduta inaceitável, 
e por isso mesmo, injustificável do legislador contemporâneo, deixa o 
indivíduo (cuja dignidade diz estar tutelando) entregue à sanha e aos azares 
de quem detém o poder de julgar as condutas individual e social.

Não se pretende negar o valor dos princípios éticos que podem e 
devem atuar na formulação das regras legais e em sua interpretação, 
por  parte dos juristas e magistrados. Tudo isso, porém, deve ser feito 
de modo ponderado, deixando estipulado de maneira clara até onde, até 
que limites, um valor hermenêutico pode ser adotado na compreensão 
prática do preceito legal.

Legislar com excesso de cláusulas gerais e por meio de “chavões” que 
nada dizem (mas que tudo permitem seja dito em seu nome) representa 
uma verdadeira traição ao ideário do Estado Democrático de Direito. Se 
este se caracteriza pela defesa dos indivíduos e seus direitos por meio de uma 
necessária separação entre funções atribuídas aos diversos órgãos encarregados 
do exercício dos poderes inerentes à soberania estatal, só se pode divisar 
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governo autoritário e ditatorial quando um mesmo órgão acumula as funções 
de legislar e aplicar a lei por ele mesmo criada.

Seja o Executivo, seja o Judiciário, acumulando numa só mão o poder 
de legislar e aplicar a norma legal, o Estado foge do programa estatuído pela 
democracia, que só se implanta com efetividade quando os poderes soberanos 
do Estado são despenhados por órgãos independentes e harmônicos entre si, 
cada qual respeitando a função do outro e exigindo que na sua função não 
ocorra ingerência dos demais.

Se, com leis formuladas axiologicamente e traduzidas excessivamente em 
cláusulas gerais e normas vagas, caberá ao juiz de fato definir o sentido e alcance 
da lei, na verdade só se firmará o teor da norma legal depois que o julgador 
atribuir-lhe o resultado que entender de conferir-lhe. A lei, na realidade, só 
existirá como preceito depois que o juiz completar a normatização apenas 
iniciada pelo legislador. O jurisdicionado somente virá a conhecer a regra 
de cuja violação é acusado depois de julgado pela sentença. Isso representa, 
em termos crus, uma verdadeira eficácia retroativa para a norma. Se ela só se 
fez completa e inteligível após o julgamento do fato, a conseqüência é que a 
norma, tal como foi aplicada, não existia ao tempo da ocorrência do mesmo 
fato. Ou, pelo menos, o seu destinatário somente a pôde conhecer, em toda 
a extensão, depois da sentença.

Para que essa injustiça não seja cometida é indispensável que a norma 
não seja excessivamente em branco, nem seja imprevisível quanto ao modo 
e aos limites de preenchimento de sua previsão genérica. Pode-se legislar 
deixando margem de flexibilidade para adaptar-se às particularidades do 
caso concreto. Mas, em nome da legalidade e da segurança jurídica com 
que a  legalidade se acha visceralmente comprometida é imperioso que o 
legislador, ao empregar a flexibilidade da cláusula geral, indique de forma 
clara e precisa os padrões e os limites da atividade complementar do juiz. 
Vale dizer, a cláusula geral só é legítima e democrática quando o legislador 
indica os parâmetros em que, na aplicação, terá de apoiar-se, e os limites 
dentro dos quais a norma admitirá flexibilização. Em outros termos, a lei 
terá de proporcionar às pessoas destinatárias de seu preceito o conhecimento 
e a compreensão do seu teor e dos seus limites.2

2 Desastrosa, entre muitas outras, foi, por exemplo, a inserção no novo Código Civil, da cláusula geral 
que submete a liberdade de contratar aos limites da função social do contrato (art. 421). Ora, nunca antes 
se cogitara identificar uma função social na contratação dos negócios patrimoniais do Direito Privado. 
Como então impor o legislador que se observe um parâmetro desconhecido, sem indicar aos contratan-
tes onde buscar elementos para identificá-lo e sem traçar qualquer espécie de limite a essa busca de uma 
função nova e inidentificada? O resultado somente poderia ser o caos doutrinário e jurisprudencial. Cada 
intérprete e cada aplicador usam o parâmetro que lhes é simpático e chegam a limites e conclusões os mais 
díspares e incongruentes.
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Essas ponderações, nós as fazemos porque o clima legislativo oriundo do 
final do século XX acha-se dominado por um furor normativo. Implantou-
se a mentalidade de que reformando as leis o Estado melhoraria no exercício 
do governo da sociedade e esta aprimoraria seus critérios e valores de 
comportamento intersubjetivo.

Esquece-se que ética é produto cultural e não jurídico. É um dado, 
portanto, apriorístico, que se estabelece ao longo da história na consciência 
social até alcançar o nível de exigir das pessoas e do próprio Estado a 
necessária submissão. Não se impõe um valor ético criado em laboratório 
por juristas inteligentes. Para a lei absorver um valor ético é preciso que 
já tenha sido ele chancelado pelos usos e costumes sociais. Mas como 
procurar um valor cultural consagrado numa sociedade despida de valores 
e insubmissa a padrões limitativos das liberdades individuais, e que, grosso 
modo, repele qualquer tipo de censura no modo de conceber o mundo, o 
homem, seu papel e seu destino?

É essa tempestade de ventos e torrentes em entrechoque nas reformas 
constantes e profundas por que passa o Direito Positivo de nossos dias 
que nos convida a meditar e ponderar sobre um princípio, um valor, um 
fundamento, do qual não se pode prescindir quando se intenta compreender 
a função primária da normatização jurídica. Trata-se da segurança jurídica, 
que nosso legislador constituinte originário colocou com uma das metas 
a ser atingida pelo Estado Democrático de Direito, ao lado de outros 
valores igualmente relevantes, como a liberdade, o bem-estar, a igualdade 
e a justiça, todos eles guindados à categoria de “valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social” (Preâmbulo da Constituição de 1988).

O receio (e a quase certeza) de que o propalado furor reformista não 
se revela preocupado com o problema da segurança jurídica, nem se 
arrefece diante das desastrosas conseqüências das inovações normativas 
sobre a estabilidade da ordem jurídica e dos relacionamentos travados 
entre os jurisdicionados, e entre estes e o Estado, foi que nos motivou 
a fazer algumas divagações em torno do tema, cuja sede natural é o 
Direito Constitucional. Como no Estado constitucional democrático 
nenhum segmento do Direito, seja Público ou Privado, pode ser bem 
compreendido longe das luzes e dos princípios constitucionais, penso 
que os processualistas e civilistas de nosso tempo necessitam arrefecer seu 
ânimo renovador para refletir um pouco mais sobre os destinos de nosso 
ordenamento jurídico. Somente guiada pelos faróis principiológicos 
adotados pela Constituição, a marcha reformista terá condições de 
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3 O STF já decidiu que “todos os atos emanados do Poder Público estão necessariamente sujeitos, para 
efeito de sua validade material, à indeclinável observância de padrões mínimos de razoabilidade” (...). E que 
a razoabilidade é exigência que se qualifica como “parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos 
atos estatais”. Dentro dessa perspectiva, o abuso de poder é possível configurar-se também no desempenho 
da função legislativa, dando ensejo à configuração de inconstitucionalidade. Ou seja, no entendimento da 
Suprema Corte, “a teoria do desvio de poder, quando aplicada ao plano das atividades legislativas, permite 
que se contenham eventuais excessos decorrentes do exercício imoderado e arbitrário da competência insti-
tucional outorgada ao Poder Público, pois o Estado não pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa 
à instauração de situações normativas que comprometem e afetem os fins que reagem a prática da função de 
legislar” (STF, Pleno, MC na ADI nº 2.667-DF, Rel. Min. Celso Mello, ac. 19.06.2002, RTJ 190/875).

prosseguir de maneira segura e serena. Urge evitar a reforma pela reforma, 
as mudanças inócuas que afetam apenas formas verbais sem alterar o 
fundo ou a substância das normas e, acima de tudo, não se pode, de 
maneira alguma, desestabilizar o sistema vigente e comprometer, sem 
razão aceitável e explícita, os valores fundamentais que o informam, com 
raízes sólidas no plano da Constituição.3

É nesse plano que devemos voltar os olhos para a segurança jurídica 
antes de advogar qualquer reforma legislativa e antes de agredir, às vezes, 
desnecessariamente, outras vezes, de maneira desastrosa, o Direito Positivo 
e o sistema que o preside.

2. Segurança jurídica: vínculo com o moderno Estado 
comprometido com a garantia dos direitos fundamentais

A Constituição brasileira consagra o princípio da segurança jurídica 
em mais de uma oportunidade. Já no preâmbulo se anuncia que o Estado 
Democrático de Direito, de que se constitui a República Federativa do 
Brasil, está destinado a garantir, entre outros direitos fundamentais, a 
segurança. Esta, ao lado de outros direitos da mesma estirpe, se insere 
no rol dos “valores supremos de uma sociedade fraterna pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social”. Também no caput do art. 
5º, a declaração dos direitos e garantias fundamentais tem início com 
a proclamação de que todos são iguais perante a lei, garantindo-se a 
todos os residentes no país a inviolabilidade do direito à segurança e à 
propriedade. Esse compromisso do Estado de Direito com o princípio de 
segurança, aliás, não é uma peculiaridade da República brasileira. Todo o 
constitucionalismo ocidental de raízes européias o adota e exalta.

Em Portugal, v.g., embora a Constituição não consagre de maneira direta 
e textual o princípio da segurança jurídica, no enunciado dos fundamentos 
do Estado de Direito Democrático (art. 2º), doutrina e jurisprudência 
estão acordes em que dito princípio “decorre necessariamente da idéia de 
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4 ALMEIDA, Luís Nunes de. Relatório na XVª Mesa Redonda Internacional realizada em Aix-en-Provence, 
em setembro/1999, sobre o tema “Constitution et sécurité-juridique”. In: Annuaire Internacional de Justice 
Constitutionnelle, XV, 1999. Paris: Economica, 2000, p. 249. Em doutrina, J. J. GOMES CANOTILHO 
registra que os princípios de segurança jurídica e de proteção da confiança são elementos constitutivos do 
Estado de Direito (Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4.ed. Coimbra: Almedina, p. 256). Na ju-
risprudência há uma série de julgados, desde os tempos da Comissão Constitucional até os tempos atuais do 
Tribunal Constitucional, podendo exemplificar com o acórdão nº 666/94, onde se assentou: “a segurança 
dos cidadãos (e sua confiança subseqüente na ordem jurídica) é um valor essencial do Estado de Direito que 
gira em torno da dignidade da pessoa humana - pessoa que é a base e a finalidade do poder e das institui-
ções” (Acórdãos do Tribunal Constitucional, v. 29, p. 349, apud ALMEIDA, Luís Nunes de., op. cit., p. 250). 
Para este último autor, a tese de que o princípio em questão se consagra como decorrência necessária do 
Estado de Direito Democrático, do qual participa como elemento constitutivo, configura opinião unânime 
da jurisprudência e da doutrina em Portugal (ALMEIDA, Luís Nunes de., op. cit., p. 250-251).

5 SPILIOTOPOULOS, Epaminondas. Relatório na XVª Mesa Redonda Internacional realizada em 
Aix-en-Provence, em setembro/1999, sobre o tema “Constitution et sécurité-juridique”. In: Annuaire 
Internacional de Justice Constitutionnelle, XV, 1999. Paris: Economica, 2000, p. 193.

6 SCOFFONI, Guy. Relatório na XVª Mesa Redonda Internacional realizada em Aix-en-Provence, 
em setembro/1999, sobre o tema “Constitution et sécurité-juridique”. In: Annuaire cit., p. 149. Lembra o 
autor que a Constituição dos Estados Unidos prevê, expressamente, a interdição para o legislador federal 
de adotar leis retroativas (art. I, Seção 9-3); e também proíbe os Estados, em sua área de competência, de 
adotar “lei retroativa” ou de enfraquecer por meio de lei “a força dos contratos” (art. I, Seção 10-1).

7 PIZZORUSSO, Alessandro; PASSAGLIA, Paolo. Relatório na XVª Mesa Redonda Internacional 
realizada em Aix-en-Provence, em setembro/1999, sobre o tema “Constitution et sécurité-juridique”. In: 
Annuaire cit., p. 199.

Estado de Direito e, assim, o têm por consagrado pela Constituição”.4

Não é diferente o posicionamento do Direito grego, segundo o qual “o 
princípio da segurança jurídica é um elemento substancial do Estado de 
Direito, que é o fundamento jurídico da dignidade humana, que o Estado 
Democrático deve respeitar e proteger”.5

Tal como se passa em Portugal, também na Constituição dos Estados 
Unidos não há uma expressa menção ao princípio da segurança jurídica. A 
jurisprudência, no entanto, chega à segurança jurídica indiretamente, por 
meio da aplicação da exigência de não-retroatividade e do respeito à cláusula 
do due process. Pode-se, então, alcançar à concepção, por via jurisprudencial, de 
que o princípio de segurança jurídica também é visto como “um componente 
essencial” do Estado de Direito e que “o sistema constitucional americano não 
ficaria realmente fora de suas exigências”.6

Na Itália, em que o princípio da legalidade sofreu pesados comprometimentos 
durante o regime fascista, quando o autoritarismo e arbitrariedade fizeram 
escola, a doutrina contemporânea valoriza o princípio da segurança jurídica, 
fazendo-o corresponder à idéia de “certeza de Direito”.7 Na concepção 
jurisprudencial muito se tem discutido a propósito do tema e, mesmo no 
silêncio da Constituição, a Corte Constitucional italiana já proclamou que a 
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“segurança jurídica é de fundamental importância para o funcionamento do 
Estado Democrático”,8 e que deve ser definida como “um princípio supremo”, 
ao afirmar que “a confiança do cidadão na segurança jurídica constitui um 
elemento fundamental e indispensável do Estado de Direito”.9

Goze ou não do elevado grau de princípio supremo, na ordem 
constitucional italiana, o certo é que o princípio de segurança jurídica na 
doutrina e jurisprudência daquele país ocupa uma posição superior à de 
simples princípio geral de Direito. A segurança jurídica insere-se numa 
ordem superior, para desfrutar do status de “um princípio constitucional não-
escrito, que pode interligar-se com diversas exigências e com diversos outros 
princípios”,10 e que , na realidade, desempenha um papel de “importância 
fundamental para o funcionamento do Estado de Direito Democrático”.11

Na Alemanha, onde em passado de lastimável memória se ofenderam 
profundamente as idéias de liberdade e dignidade humana, seu atual Direito 
Constitucional, voltado para o resgate da democracia e dos direitos da 
personalidade, atribui à segurança jurídica o status de um princípio, mais 
precisamente de um imperativo (Gebot der Rechtssicherheit) portador de um 
valor constitucional. Não se trata de um valor próprio, mas algo derivado 
do princípio geral do Estado de Direito, no sentido da Lei Fundamental, ou 
seja: “o princípio de segurança jurídica é um elemento essencial, com a Justiça 
(Gerechtigheit), do princípio do Estado de Direito e tem, por conseguinte, 
como todos os elementos estruturadores da noção do Estado de Direito, 
um valor constitucional. Isso decorre de uma concepção teórica mais global 
da liberdade individual e da sociedade liberal que é aquela onde se nutre a 
democracia. No seio desta sociedade onde a liberdade individual se determina 
a ser um valor de referência e onde o Estado de Direito se empenha a ser a 
garantia, a segurança jurídica aparece como um componente essencial de tal 
proteção”.12

A tal princípio – é bom dizer – não faz menção expressa a Constituição 
alemã. Sua feição constitucional irrecusável, no entanto, deriva da própria 
concepção da noção do Estado de Direito concebido como forma institucional 
da Alemanha nos termos do art. 20 de sua Lei Fundamental. O princípio 
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de segurança jurídica é considerado, no mesmo nível que a Justiça, como 
elemento essencial da noção de Estado de Direito.13

O princípio de segurança jurídica, principalmente em razão da valorização 
dos direitos do homem no seio do Direito Comunitário, encontra grande 
sucesso no Direito francês. Tem-se a consciência de que a segurança jurídica 
acompanha os desdobramentos da noção de Estado de Direito e atende 
às exigências de segurança impostas em face do desenvolvimento de um 
ambiente cada vez mais complexo e sujeito a evoluções cada vez mais incertas. 
Assim como o meio ambiente reclama atenção científica eficiente, o meio 
social também exige do legislador, para evitar penalizações excessivas, “regras 
jurídicas que sejam simples, claras, acessíveis e previsíveis”.14

A presença do princípio da segurança jurídica no Direito Constitucional 
francês é interpretada como fruto da evolução do Estado de Direito de um 
sistema formal para um sistema que contém exigências materiais. Liga-se ao novo 
Estado em que se enfraquece o princípio da democracia majoritária e se reforça 
o sistema dos direitos fundamentais. Essa evolução busca superar a visão de um 
sistema fundado unicamente sobre o respeito à hierarquia das normas jurídicas 
para se interessar pelo conteúdo dessas normas. Diz-se então que o Estado de 
Direito se organiza por meio de um sistema político e jurídico voltado para a 
proteção dos direitos fundamentais. É nesse Estado de Direito preparado para 
tutelar os direitos fundamentais que, aos princípios clássicos da separação dos 
poderes, da legalidade e da proporcionalidade, se agrega o princípio da segurança 
jurídica, dentro das exigências materiais do atual Estado de Direito.15

Nos julgamentos do Conselho Constitucional da França, a propósito 
principalmente do princípio que exige a clareza e a precisão da lei, é que se 
revela a importância e a natureza do princípio de segurança jurídica. E nele 
se vê “uma exigência constitucional”. Essa mesma ótica prevalece quando se 
trata da jurisprudência relativa à retroatividade das leis fiscais, classificando a 
irretroatividade, na espécie, como uma das imposições da segurança jurídica, 
a que se atribui a natureza de “uma das exigências constitucionais”.16

Esse posicionamento do Direito Constitucional francês afina-se com 
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todo o nível do Direito Comunitário europeu. Com efeito, “o princípio 
de segurança jurídica foi erigido pela Corte de Justiça das comunidades 
européias ao grau de exigência fundamental”.17

   
3. Noção de segurança jurídica

O Estado Democrático de Direito conta com os princípios de “segurança 
jurídica” e de “proteção da confiança” como elementos constitutivos da própria 
noção de “Estado de Direito”.18 A partir dessa constatação, CANOTILHO 
ensaia a conceituação do que ele denomina “princípio geral de segurança 
jurídica”, em seu sentido mais amplo, e que compreende também a idéia 
de “proteção da confiança”. Para o grande constitucionalista português, esse 
princípio geral pode ser assim enunciado:

“Os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que 
aos seus atos ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, 
posições ou relações jurídicas fundadas sobre normas jurídicas 
válidas e em vigor, se vinculem os efeitos previstos e assinados 
por estas mesmas normas”.19

Completa, CANOTILHO, sua conceituação, sublinhando que o princípio 
de segurança jurídica exige “a confiabilidade, a clareza, a razoabilidade e a 
transparência dos atos do poder”, para, em seguida, revelar as mais importantes 
manifestações desse princípio:

“(1) Relativamente a actos normativos – proibição de normas 
retroactivas restritivas de direitos ou interesses juridicamente 
protegidos; (2) relativamente a actos jurisdicionais – 
inalterabilidade do caso julgado; (3) em relação a actos da 
administração – tendencial estabilidade dos casos decididos 
através de actos administrativos constitutivos de direitos”.20

“A jurisprudência da Corte Constitucional portuguesa, porém, 
não limita a incidência do princípio da segurança jurídica, em 
matéria de atos normativos, apenas à defesa contra os efeitos 
retroativos. Exige também que as leis sejam formuladas segundo 
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a exigência de precisão e clareza de seus preceitos, chegando 
a conceber um princípio que denomina de “princípio de 
determinabilidade das leis”.21

Há dois sentidos, segundo certos autores, a serem distinguidos no conceito 
de segurança jurídica: a) a segurança que deriva da previsibilidade das 
decisões que serão adotadas pelos órgãos que terão de aplicar as disposições 
normativas; e b) a segurança que se traduz na estabilidade das relações jurídicas 
definitivas.22

Entre os doutrinadores brasileiros, o princípio da segurança jurídica tem 
provocado, no campo do Direito Tributário, estudos excelentes. É que, numa 
área delicada como a do Direito Tributário, maior é a exigência de cuidados 
com a observância da segurança jurídica porque a taxação da atividade 
individual interfere significativamente na viabilidade, no planejamento e na 
gestão das empresas e dos patrimônios das pessoas físicas ou jurídicas. Vários 
princípios constitucionais atuam na espécie a fim de assegurar aos contribuintes 
a “tranqüilidade, confiança e certeza quanto à tributação”, como o “princípio 
da legalidade”, “da anterioridade da lei ao exercício de sua aplicação” e da 
“irretroatividade da lei tributária, salvo para beneficiar o contribuinte”.23

Tudo isto conjugado delineia o modo global de atuar o princípio da 
segurança jurídica que haverá de ser respeitado pelo legislador, pelo fisco e pela 
justiça, de modo a propiciar sempre aos contribuintes condições de conhecer, 
com adequada antecedência e “com certeza e segurança a que tipo de gravame 
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estarão sujeitos no futuro imediato, podendo, dessa forma, organizar e planejar 
seus negócios e atividades”.24

A fiel observância do princípio da segurança e da confiança, no caso 
da legislação tributária, faz cessar, por parte do Estado “a improvisação, a 
irresponsabilidade e o imediatismo com que muita vez os governos autoritários 
praticam a tributação, ao arrepio dos mais comezinhos princípios jurídicos, 
desorganizando a economia e desorientando a comunidade”. Ao contrário, 
e como é de se desejar, o respeito aos aludidos princípios, por parte dos 
governantes acarreta efeitos de suma importância em matéria de tributação: (a) 
assegura aos governados tranqüilidade, confiança e certeza quanto à tributação; 
(b) assegura ao governo o respeito dos governados; e (c) compartilha o governo 
com o parlamento a responsabilidade pelos rumos da política tributária, como 
sói acontecer nas verdadeiras democracias”.25

O primeiro cuidado a ser tomado pelo legislador, para garantir segurança 
jurídica aos indivíduos, é o da publicidade adequada, em que se inclui o 
período de vacatio legis compatível com a necessidade de conhecer a lei nova a 
tempo de adaptar-se aos seus preceitos inovadores. Mas, acima da publicidade, 
há também, na consciência jurídica italiana, a convicção de que é fundamental 
o problema ligado à exigência de que os atos normativos sejam redigidos de 
modo a serem “compreensíveis pelos destinatários”.26 Com efeito, a “maneira 
mais eficaz de reduzir consideravelmente a ‘insegurança’ jurídica é, mesmo, 
a de redigir os textos normativos à base de regras claras e estandardizadas” 
(segundo padrões técnicos)27. Além disso, impõe-se outro tipo de cuidado 
técnico para fugir da insegurança jurídica: tem-se de evitar o caos dentro do 
sistema geral do ordenamento jurídico. A lei nova, não pode desorganizar o 
sistema, criando contradições ou dificuldades insuperáveis de compatibilização 
e interpretação, levando o aplicador e o destinatário a perplexidades e conflitos 
graves e de difícil solução. “A exigência de uma redação mais clara dos textos 
normativos vem, pois, juntar-se à exigência de coordenar os textos a fim de 
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dar à administração, e também aos cidadãos, os meios de melhor conhecer o 
Direito Positivo”.28

Em nome do princípio da segurança jurídica, condena-se também a 
“doença do excesso de Direito”, ao argumento de que a “hipertrofia” das leis 
acaba por produzir um cipoal de regras cuja aplicação, na prática, ao invés 
de organizar o comportamento social, torna-o exageradamente complexo. A 
inflação normativa, que dificulta a todo instante a constatação de quais são as 
normas realmente em vigor, não contribui, evidentemente para os indivíduos 
terem uma noção clara e precisa de seus direitos e deveres.29

4. Leis vagas, imprecisas e cláusulas gerais
Por simples modismo e, às vezes por comodismo, o legislador 

contemporâneo é levado à edição de normas incompletas e vagas, que 
importam em verdadeira delegação de poder normativo aos órgãos da 
administração e do judiciário. Não que se deve impedir a adoção de cláusulas 
gerais nos textos legislativos. Valores éticos, para serem incorporados ao 
Direito Positivo reclamam a observância dessa técnica. O abuso, contudo, 
do emprego constante e injustificado de cláusulas gerais pelo legislador pode 
desestabilizar o ordenamento jurídico, gerando dúvidas, incertezas e mesmo 
imprevisibilidade no meio social.

Há na deturpação dessa técnica uma tendência do parlamento de despojar-
se, em boa parte, de sua competência legislativa, relegando ao Judiciário 
completar a tarefa normativa, sem que os indivíduos possam prever, com 
segurança jurídica, como o órgão aplicador da regra vaga irá colmatá-la. É 
necessário, logicamente, coibir esse tipo de abuso legislativo, para evitar que, 
de fato, o juiz se torne legislador; e o que é pior, legislador, ex post facto, pois a 
lei só será ditada em seu conteúdo completo e definitivo depois de consumado 
o fato sobre que irá incidir. A segurança jurídica, por sua vez, não pode conviver 
com problemas desse porte. É fundamental, para ter-se uma ordem jurídica 
como consagradora do princípio de segurança jurídica que, primeiro se observe 
a separação de poderes entre legislador e juiz, e depois que a norma criada 
pelo primeiro somente seja aplicada pelo segundo aos fatos supervenientes 
à sua edição. É o que proclama a Suprema Corte Norte-Americana, quando 
insiste na necessidade de interditar “as ex post facto laws, para, assim, permitir 
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[sempre] aos indivíduos terem um conhecimento prévio e estável das leis às 
quais devem se submeter e das penas às quais se expõem”.30

Se bem que o legislador possa às vezes lançar mão de “conceitos 
indeterminados” ou de “cláusulas gerais”, o certo é que, para restringir, 
suprimir ou modificar direitos, liberdades ou garantias, e sempre que autorizar 
ação discricionária da Administração, “deverá, necessariamente, fazê-lo por 
meio de lei que compreenda um minimum de critérios objetivos, que possam 
servir de limites da liberdade de escolha da Administração [e da Justiça], de 
tal modo que os cidadãos possam contar com um quadro legal claro e seguro 
quanto à previsibilidade das opções da Administração e, ao mesmo tempo, 
que os tribunais possam ter elementos objetivos suficientes para emitir um 
julgamento sobre a legalidade das decisões administrativas”.31

O Estado de Direito Democrático, ao inserir em seus fundamentos o 
princípio de segurança jurídica, impõe sejam os atos normativos editados com 
precisão ou determinabilidade. Equivale dizer, segundo CANOTILHO, que 
há, de um lado, a exigência de “clareza das normas legais”, e, de outro, reclama-
se “densidade suficiente na regulamentação legal”,32 que nem sempre se revela 
compatível com o emprego de cláusulas gerais, se não se resguarda um mínimo 
de concretude. Para o constitucionalista, o ato legislativo “que não contém 
uma disciplina suficientemente concreta (= densa, determinada) não oferece 
uma medida jurídica capaz de: (1) alicerçar posições juridicamente protegidas 
dos cidadãos; (2) constituir uma norma de actuação para a administração; (3) 
possibilitar, como norma de controlo, a fiscalização da legalidade e a defesa 
dos direitos e interesses dos cidadãos”.33

Em abordagem direta das normas vagas e cláusulas gerais, adverte 
CANOTILHO:

“Como é de intuir, a natureza da lei – aberta ou indeterminada, 
precisa ou concreta - tem muito a ver com as relações legiferação 
– aplicação da lei. A indeterminabilidade e abertura da lei 
poderá ser justificada pelo facto de o legislador se querer limitar 
a leis de direcção e deixar à administração amplos poderes de 
decisão. Isto já foi observado: a indeterminabilidade normativa 
significa, muitas vezes, delegação da competência de decisão. A 
determinabilidade ou indeterminabilidade é, pois, um problema 
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de distribuição de tarefas entre o legislador e o aplicador ou 
executor das leis. O controlo destas “normas abertas” deve 
ser reforçado. Elas podem, por um lado, dar cobertura a uma 
inversão das competências constitucionais e legais; por outro 
lado, podem tornar claudicante a previsibilidade normativa 
em relação ao cidadão e ao juiz. De facto, as cláusulas gerais 
podem encobrir uma “menor valia” democrática, cabendo, pelo 
menos, ao legislador, uma reserva global dos aspectos essenciais 
da matéria a regular. A exigência da determinabilidade das leis 
ganha particular acuidade no domínio das leis restritivas ou de 
leis autorizadoras de restrição”.34

5. Exigências de qualidade e previsibilidade para a obra do 
legislativo

O princípio de segurança jurídica, que na verdade, é o resumo de um 
complexo de outros princípios constitucionais, é desdobrado por BERTRAND 
MATHIEU em dois grandes grupos de exigências, que vão desde a forma até a 
substância das normas editadas pelo legislador democrático.

Assim, a exigência de qualidade forma um dos grupos e a exigência de 
previsibilidade configura o outro grupo. Em nome da exigência de qualidade 
da lei atuam o “princípio da clareza”, o “princípio da acessibilidade”, o 
“princípio da eficácia” e o “princípio da efetividade”. No tocante à exigência 
de previsibilidade da lei, arrolam-se o “princípio da não-retroatividade”, o 
“princípio da proteção dos direitos adquiridos”, o “princípio da confiança 
legítima” e o “princípio da estabilidade das relações contratuais”.

Diante de tal quadro principiológico, BERTRAND MATHIEU sintetiza 
o primeiro grupo de exigências ditadas pela segurança jurídica como revelador, 
da “qualidade da lei” que se torna “uma exigência constitucional” determinada 
pela necessidade de o juiz exercer “controle sobre os elementos formais do 
texto normativo que lhe é submetido”. De outro lado, a segurança jurídica 
implica uma “certa previsibilidade da legislação”. 

Isto porque a segurança jurídica não é outra coisa senão a possibilidade 
reconhecida pelo operador econômico, fiscal, e por todos os juridicionados, de 
um meio jurídico seguro, posto ao abrigo das áleas e reviravoltas eventualmente 
ocorridas nas regras do ordenamento jurídico.35 Em outros termos, o legislador 
deve estabelecer e manter regras segundo as quais o particular ao praticar atos 
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35 MATHIEU, Bertrand, op. cit., p. 117.
36 “O primeiro elemento que a simples existência do direito comporta para a segurança é, por conse-

guinte, a certeza: os membros da sociedade sabem o que os espera, podendo prever os efeitos das suas con-
dutas e das condutas de terceiros, sabendo antecipadamente com aquilo que podem contar na planificação 
da sua actuação pessoal, profissional e social” (OTERO, Paulo. Lições de introdução ao Estado do Direito. 
Lisboa: Pedro Ferreira Artes Gráficas, 1998, v. I, t. I, p. 188).

37 MATHIEU, Bertrand, op. cit., p. 164.
38 CEDH, A nº 176-A e 176-B, apud MATHIEU, Bertrand, op. cit., p. 165.
39 Decisões 98-401-DC e 98-407-DC, de 1998, apud MATHIEU, Bertrand, op. cit., p. 170.
40 ALMEIDA, Luís Nunes de, op. cit., p. 255

jurídicos, possa se comportar com previsão de seus efeitos e com confiança 
naquilo que o ordenamento lhe proporcionou.36

Em relação à qualidade da lei (em seu aspecto formal), cujo ponto de 
partida é a clareza de seu texto, a jurisprudência constitucional francesa a 
relaciona com a necessidade de posturas normativas caracterizadas pela 
sinceridade e lealdade. Para que os particulares possam se organizar e atuar 
com segurança jurídica é necessário, no Estado de Direito, que as leis sejam 
redigidas de maneira suficientemente “clara e precisa”.37 Lembra MATHIEU 
que a França já foi condenada pela Corte Européia dos Direitos do Homem, 
em julgamento de 24 de abril de 1990, por ter editado leis imprecisas sobre 
escutas telefônicas, que, por isso, não respeitavam a segurança jurídica, no 
pertinente à acessibilidade e previsibilidade do Direito.38

O Conselho Constitucional da França, por seu turno, também já consagrou 
em diversos casos o princípio da clareza e precisão da lei como “exigência 
imposta pelo princípio de segurança jurídica”.39

Em Portugal, o Tribunal Constitucional considerou, em diversas ocasiões, 
ofensivas às garantias constitucionais do Estado de Direito Democrático 
leis que não satisfaziam, em determinadas matérias, o grau de exigência de 
determinabilidade e precisão do Direito; o mesmo ocorrendo com leis que 
adotavam cláusulas gerais ou conceitos indeterminados, sem respeitar um 
mínimo de critérios objetivos para delimitar a discricionariedade do aplicador 
da norma40. Em doutrina, CANOTILHO registra, a propósito, que o respeito 
aos  postulados da segurança jurídica, na realidade não é exigível apenas do 
legislador. Também de todos os demais detentores do poder – Executivo e 
Judiciário – os ditames da segurança e da proteção da confiança são exigíveis. O 
mesmo faz WILLY ZIMMER, em relação ao Direito alemão, quando observa 
que “os atos das autoridades judiciárias e, mais particularmente as decisões de 
justiça, devem também revestir-se de um caráter seguro e mais genericamente 
ser submetidas ao respeito do princípio de segurança jurídica”.41 E NUNES 
DE ALMEIDA acrescenta, voltando ao Direito lusitano, que são eles exigíveis 
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41 ZIMMER, Willy, op. cit., p. 100.
42 ALMEIDA, Luís Nunes de, op. cit., p. 255. Embora envolvidos ambos pelo princípio geral da 

segurança jurídica, CANOTILHO procura delimitar o terreno próprio da segurança jurídica, da seguinte 
maneira: “Em geral, considera-se que a segurança jurídica liga-se a elementos objetivos da ordem jurídica 
- garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e de realização do direito - enquanto a proteção 
da confiança se reporta mais aos aspectos subjetivos da segurança, nomeadamente a calculabilidade e a 
previsibilidade dos indivíduos relativamente aos efeitos jurídicos dos atos dos poderes públicos” (apud 
ALMEIDA, Luís Nunes de, op. cit., p. 254, nota nº 29). Também WILLY ZIMMER, embora reconheça 
que os dois princípios podem ser eventualmente complementares, faz, como CANOTILHO, uma distin-
ção entre eles, situando o princípio da segurança mais no plano do legislador, e o da confiança, mais no 
plano da administração (op. cit., p. 97).

43 ZIMMER, Willy, op. cit., p. 96-97.
44 ZIMMER, Willy, op. cit., p. 99.

por parte de qualquer pessoa, física ou moral, privada ou pública.42

Para WILLY ZIMMER, “a confiança é considerada como conceito de base 
da democracia. Constitui o fundamento moral da democracia representativa 
(que começa com o mandato dos eleitores aos eleitos) e se propaga como 
fundamento de todas as relações travadas pelos cidadãos e os poderes 
públicos”.43

No domínio do princípio da segurança jurídica, ZIMMER insere a 
exigência de clareza do Direito, porque sem ela o destinatário da lei não tem 
como conhecer razoavelmente o comando normativo, o que compromete a 
perspectiva de previsibilidade e certeza de seu respeito e pode até chegar ao 
plano da invalidade jurídica.44

No Brasil, a Constituição preocupou-se com a técnica legislativa e, para 
afastar o risco de leis ofensivas aos princípios da segurança jurídica e da 
confiança, determinou a edição de lei complementar para regulamentar “a 
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis” (CF, art. 59, parág. único). 
A Lei Complementar que cumpriu o preceito constitucional é a de nº 95, de 
26.02.1998. Dentre suas diversas normas, figura a imposição de observância 
de princípios importantes, para assegurar a certeza, confiança e previsibilidade, 
como a exigência da limitação de cada lei ao tratamento de um único objeto e a 
vedação de inclusão de matérias estranhas a seu objeto, assim como a interdição 
do disciplinamento do mesmo assunto em mais de uma lei (art. 7º); cuidou, 
ainda, de exigir, como regra a explicitação do prazo de vigência da nova lei, 
fixado de maneira a contemplar sempre “prazo razoável para que dela se tenha 
amplo conhecimento”, reservada a vigência a partir da publicação apenas “para 
as leis de pequena repercussão (art. 8º); finalmente, determinou-se a abolição da 
cláusula “revogadas as disposições em contrário”, devendo a cláusula de revogação 
“enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas” (art. 9º). 
Quanto ao texto das disposições legais, a Lei Complementar  nº 95, determina 
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45 No entanto, pela Medida Provisória 2.180/2001, o prazo de embargos à execução, previsto no art. 
730 do CPC, foi confusamente alterado por introdução de artigo novo na Lei nº 9.494, cujo objeto era a 
disciplina das antecipações de tutela contra a Fazenda Pública. Como a Medida Provisória cogitava de ma-
téria ligada à previdência social entendeu-se, num esforço interpretativo, que o CPC não tinha sido alterado 
e o prazo ampliado deveria ficar restrito ao processo de interesse dos entes da previdência social. Mais tarde 
entendeu-se que a Medida Provisória teria sido revogada tacitamente e em nova manobra interpretativa a 
regra puramente processual foi consolidada no bojo da Lei nº 8.213, que dispõe sobre planos de benefícios 
da previdência social, e que foi republicada, para consolidação, no DOU de 14.08.98. É bom lembrar que a 
mesma Medida Provisória não só cuidou de alterar o prazo dos embargos de devedor, previsto no CPC e na 
CLT, como também alterou a Lei da Ação Civil Pública para alterar dispositivos pertinentes à competência 
e à coisa julgada das ações coletivas. Eis aí um exemplo de como se legisla desastrosamente, desrespeitando 
os mais elementares princípios traçados pela Lei Complementar nº 95.

Mais recentemente, a Lei nº 10.931, de 02.08.2004, editada, portanto, vários anos após a LC nº 95, 
tratou, na mais completa promiscuidade, de assuntos de natureza inteiramente diversos como “patrimônio 
de afetação” em incorporações imobiliárias (arts. 1º a 11), “letra de crédito imobiliário (art. 12 a 17), 
“cédula de crédito imobiliário” (arts. 18 a 25), “cédula de crédito bancário” (arts. 26 a 45), “contratos de 
financiamento de imóveis” (art. 46 a 52); e para completar a miscelânea, nas “disposições finais” foram in-
troduzidas alterações na Lei de Incorporações (Lei nº 4.591, de 16.12.64); na Lei do Mercado de Capitais 
(Lei nº 4.728, de 1995, no tocante às operações de alienação fiduciariamente); na Lei nº 9.514, de 20.11.97 
(sistema de financiamento imobiliário); até o Código Civil foi alterado, assim como a Lei de Registros 
Públicos, a Lei de FGTS e a Lei do Inquilinato. Como se vê, está muito longe o legislador brasileiro de 
submeter-se às normas técnicas da Lei Complementar nº 95.

sejam elas “redigidas com clareza, precisão e ordem lógica” (art. 11, caput). 
Traçaram-se, ainda, minuciosos dispositivos, para recomendar providências 
redacionais voltadas para a “obtenção de clareza” (inc. I), “de precisão” (inc. II) 
e “de ordem lógica” (inc. III).

O legislador brasileiro, portanto, está ciente das exigências necessárias 
para dotar o País de leis elaboradas com observância de requisitos técnicos e 
jurídicos capazes de compatibilizar o Direito Positivo nacional com o  princípio 
constitucional democrático de segurança jurídica.45

A exigência de submissão do legislador à clareza e precisão da lei pressupõe, 
entre outras cautelas, que a norma “não utilize cláusulas gerais vagas ou 
noções jurídicas imprecisas”, ainda na lição de ZIMMER. Isto, como já se 
anotou, não impede que cláusulas gerais sejam utilizadas para introduzir na 
lei valores  éticos. O que não se admite é o recurso a cláusulas excessivamente 
vagas que não dêem ensejo a interpretações seguras. É preciso que mesmo na 
generalidade, a cláusula seja “explícita, sem ambigüidades, coerentes e que seu 
conteúdo verdadeiro possa ser conhecido por um trabalho de interpretação 
razoável”.46

6. Relatividade do princípio de segurança jurídica
Nenhum princípio no campo do Direito, nem mesmo nos domínios 

constitucionais, pode ser visto e aplicado como absoluto. A segurança jurídica, 
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46 ZIMMER, Willy, op. cit., p. 99.

ainda que mereça a qualificação de elemento natural e necessário do Estado 
de Direito Democrático, não escapa à relatividade inerente á sistemática dos 
princípios de Direito. É que os princípios, na sua essência não traduzem 
preceitos mas, sim, valores, os quais, por natureza, são elásticos, sem contornos 
e limites precisos, e exercem muito mais sua função no terreno da hermenêutica 
do que no campo das normas, estas, sim, encarregadas de traçar regras claras e 
precisas sobre o comportamento dos sujeitos de Direito.

Dada a plasticidade dos princípios, dentro de qualquer ramo do Direito, 
inevitáveis são os confrontos, as colisões e as superposições entre eles. Daí a 
formulação de novos princípios ou critérios especialmente concebidos para 
administrar e solucionar a convivência entre os diversos  valores axiológicos, 
nas crises oriundas de concorrência entre eles. É a partir das idéias de 
proporcionalidade e razoabilidade que se logra a harmonização entre os 
princípios quando se colocam em linha de colisão. Não se trata simplesmente 
de desprezar um princípio e dar total supremacia ao outro. O que o intérprete 
deve procurar é o equilíbrio entre eles, demarcando, diante das circunstâncias 
do caso, até que ponto deve ir a força de cada um dos princípios cotejados. 
Na maioria das situações será possível aplicar, por parte ou etapas, ambos 
os princípios concorrentes, tornando mais aparente que real o conflito. Em 
outras, a natureza dos interesses a tutelar está, na realidade, sob o domínio 
específico de apenas um dos princípios, de maneira que o outro, que se 
pretendeu também aplicar deveria ser afastado de cogitação.

O legislador quando insere novas regras, alterando o ordenamento jurídico, 
nesse quadro de respeito aos princípios deverá estar jungido às implicações da 
segurança jurídica, mas terá de atentar para os anseios das necessidades sociais, 
que reclamam revisão e aperfeiçoamento de certas instituições de Direito. 
Os interesses individuais até então tutelados são relevantes mas não podem 
permanecer estáticos e intocáveis. Valores constitucionais superiores podem 
estar em jogo, justificando, pela sua transcendência, alterações normativas 
aparentemente enfraquecedoras da garantia de segurança jurídica.

Há, sem dúvida, fatores e situações que, conjunturalmente, comprometem 
a força protegida pela segurança jurídica e recomendam a prevalência de outro 
princípio, também, de estatura constitucional. É certo, pois, que o princípio 
de segurança jurídica não se apresenta como um princípio de valor absoluto. 
Ao contrário, “uma de suas características é ser modulável em função de outros 
imperativos, de outros componentes da noção de Estado de Direito”, cabendo 
ao legislador (sobre controle da Corte Constitucional) “operar essa conciliação 
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47 ZIMMER, Willy, op. cit., p. 95.
48 “A Constituição é a lei fundamental do Estado. Nela repousam os fundamentos da ordem normativa 

instaurada pela comunidade estatal. A normatividade subordinante que dela emerge e atua como pressu-
posto de validade e de eficácia de todas as decisões emanadas do Poder Público” (Min. Celso de Mello. 
Discurso de posse na Presidência do STF, em 22.05.97. Revista da ESMAPE, v. 9, nº 20, p. 375).

49 Lei 9.868, de 10.11.1999, art. 27: “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e 
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal 
Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir 
que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”. 
Nesse sentido, decidiu o STF: “Inconstitucionalidade, incidenter tantum, da norma municipal. Efeitos 
para o futuro. Situação excepcional. (…) Efeitos. Princípio da segurança jurídica. Situação excepcional em 
que a declaração de nulidade, com seus normais efeitos ex tunc, resultaria grave ameaça a todo o sistema 
legislativo vigente. Prevalência do interesse público para assegurar, em caráter de exceção, efeitos pro futuro 
à declaração incidental de inconstitucionalidade. Recurso extraordinário conhecido e em parte provido” 
(RE 197.917/SP, Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, ac. 06.06.2002, DJU 07.05.2004, p. 8). Também o 
TJRJ assentou que “a natureza dos efeitos da decisão judicial que declara a inconstitucionalidade de uma 
lei – ex tunc ou ex nunc – não emerge de princípio ou de preceito sediado na Constituição, configurando, 
isto sim, uma questão de política judicial a ser feita em cada caso concreto, segundo os reclamos de justiça e 
razoabilidade em cada espécie litigiosa. Destarte, pode o Tribunal dar efeito ex nunc à declaração de incons-
titucionalidade em homenagem à boa-fé dos destinatários da norma, decorrente do princípio da presunção 
de constitucionalidade das leis” (TJRJ, Órgão Especial, Emb. Decl. na Repr por Inconstitucionalidade n.º 
51/99, Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho, ac. 02.10.2000, Revista Forense, 366/248).

entre os diferentes imperativos e a segurança jurídica”.47

Por exemplo, na ordem normativa o valor máximo é o da regra 
constitucional, que, uma vez violada acarreta imediatamente a invalidade da 
norma infraconstitucional ofensiva à supremacia da Lei Maior.48 No entanto, a 
lei prevê situações em que a segurança jurídica, em setores sensíveis a relevantes 
valores de ordem pública ou excepcional interesse social, recomenda tenha 
a decretação de inconstitucionalidade efeito apenas para o futuro (ex nunc), 
preservando, assim, os efeitos da regra inválida anteriormente produzidos.49 
Assim, a segurança jurídica, de alguma forma, pode suplantar até mesmo o 
princípio da constitucionalidade.

São clássicos e corriqueiros, por outro lado, exemplos em que a garantia 
constitucional de segurança jurídica traduzida na coisa julgada pode ser 
superada pelo princípio de justiça. É o que se passa nos diversos casos em que a 
sentença transitada em julgado se submete à ação rescisória. Segurança jurídica 
e justiça (eqüidade) são, aliás, os dois elementos principais da idéia de Direito, 
segundo ressalta RADBRUCH. Ambos são essenciais aos fundamentos do 
Estado de Direito. A ordem jurídica constantemente procura harmonizá-los. 
Exigências de casos concretos, no entanto, podem contrapor ditos princípios 
fundamentos de maneira a gerar um antagonismo. “Um conflito entre as duas 
exigências é às vezes inevitável” e, então, “a prioridade dada a segurança pode 
eventualmente contrariar uma solução de justiça. A justiça é impossível sem a 
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50 ZIMMER, Willy, op. cit., p. 95.
51 O critério de escolha legislativa aplica-se em favor de princípios que cuidam de “direitos ou interesses 

constitucionalmente protegidos” e que “devem ser tidos como prevalentes segundo um critério de propor-
cionalidade” (ALMEIDA, Luís Nunes de., op. cit., p. 258).

52 PIZZORUSSO, Alessandro; PASSAGLIA, Paolo, op. cit., p. 225.

segurança jurídica, mas, este imperativo, pode ser também uma ameaça para 
a justiça material”.50

O legislador é aquele a quem compete orientar os sujeitos de Direito para 
descobrir qual o princípio a prevalecer nas situações conflituosas, se o de 
segurança se o de justiça. Se não o fizer arbitrariamente sua solução normativa, 
necessária evidentemente, não será criticada ou censurada do ponto de vista 
constitucional.

Haverá, contudo, de existir na ordem dos interesses constitucionalmente 
protegidos, um valor que justifique a quebra da segurança jurídica. Sem que 
se depare com esse tipo de razão, enraizada nos valores constitucionais, a lei 
nova desestabilizadora das situações protegidas pelo princípio de segurança 
jurídica, assume o caráter, para seus destinatários, de onerosidade excessiva, 
inadmissível ou intolerável, porque injustificável e arbitrariamente terá 
ofendido situações constitucionalmente tuteladas e que apenas sob regência 
de um critério de proporcionalidade deveriam se submeter ao outro princípio 
que não o da segurança jurídica.51

Não é – repita-se – por arbitrária opção legislativa que se pode invadir 
e quebrar a segurança jurídica. A proteção da segurança jurídica só se esvai 
quando se depara com a necessidade de proteção de outros princípios 
classificados como supremos na estrutura do Estado de Direito Democrático. 
“Posto que fundamental para a existência efetiva de um Estado de Direito, 
a segurança não tem proporções para prevalecer sobre os elementos que lhe 
caracterizam a estrutura e a essência”.52 É que dentro da ordem de valores 
constitucionais existem, naturalmente, aqueles que, em certas situações, hão 
de preferir à segurança jurídica.

De qualquer maneira, não se pode legislar de maneira arbitrária e 
irresponsável, fazendo tabula rasa da garantia constitucional de segurança, já 
que, na ausência de justificativa extraída da própria ordem constitucional, 
não se admite a atividade legislativa ofensiva ao importante princípio sub 
examine. 

7. Ética, justiça e segurança na ordem jurídica
O homem não sobrevive sem a sociedade e esta não cumpre sua função sem 

o Direito. É que a vida em sociedade se trava por meio de relações entre sujeitos 
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livres, inteligentes e que são iguais em substância e dignidade. Nesse ambiente 
são inevitáveis os conflitos de interesse já que os bens necessários (materiais 
ou imateriais) à vida de cada um são freqüentemente os mesmos. É para evitar 
ou remediar tais conflitos que o Direito traça as regras de acesso aos bens da 
vida, dentro da comunhão social. A missão que lhe toca é fundamentalmente 
a de evitar os atritos e implantar a harmonia entre os membros da comunidade 
civilizada. Numa palavra, seu objetivo é a paz.

Para organização de seu programa pacificador, o Direito maneja com dois 
valores primaciais: a Justiça e a Segurança. O primeiro deles corresponde a 
anseio de ordem ética, cujo conteúdo é variável e indefinível, tendendo, quando 
levado a sua pureza extrema a um caráter absoluto inatingível pelas limitações 
do conhecimento possível do homem, dentro do plano da racionalidade. O 
segundo é a meta prática, concreta, que o Direito pode e deve realizar, e que a 
inteligência humana pode perfeitamente captar, compreender e explicar. É com 
o seu concurso que a paz procurada pela sociedade consegue ser estabelecida.

Sem a paz não se pode pensar na justiça, mesmo porque sendo absoluta 
e inacessível em sua totalidade, e ensejando aos indivíduos e grupos captação 
e entendimento por ângulos e modos distintos, a justiça, quando levada 
ao absoluto, tem o dom de fomentar disputas e atritos sem fim. Em suma: 
enquanto a segurança conduz à paz, a justiça induz à guerra.53 Como o valor 
absoluto da Justiça está fora do alcance da obra normativa do homem, o 
Direito se contenta em implantar a ordem, a segurança, dentro de um norte 
inspirado em certos padrões extraídos de alguns valores éticos que o anseio de 
justiça da sociedade consegue ressaltar. O mundo do Direito, portanto, não 
é o da Justiça (em seu feitio absoluto). É o da segurança. Sem justiça alguma 
o Direito – é verdade – encontrará dificuldades para manter seu projeto de 
pacificação social. Sem segurança, porém, o Direito simplesmente não existe.

Daí porque o legislador, quando descamba para o plano em que os 
valores éticos ocupam o lugar dos preceitos certos, claros, impositivos que 
devem ser as normas jurídicas autênticas, realiza na verdade a destruição da 
ordem jurídica. Em lugar da paz e harmonia que a segurança jurídica pode 
proporcionar, estabelece as dúvidas e divergências próprias da natureza incerta 
e imprecisa da justiça; em vez de ordem passa a viger o caos; e o Estado que 
abre mão da segurança em sua organização não pode, por conseguinte, ser 
qualificado como um Estado de Direito. Será, isto sim, um Estado caótico, 

53 Não foi senão em nome de certas concepções de justiça que atrocidades inomináveis mancharam a 
história da civilização, como os massacres promovidos pelas cruzadas, pela inquisição, pelo comunismo e 
pelo nazi-fascismo. E outra não é a justificativa invocada pelo terrorismo que amedronta o mundo atual, 
fazendo-o cativo de um estado de guerra que não deixa em paz recanto algum do planeta.
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desorganizado, um Estado de não-direito, um Estado que perde a confiança 
de seus cidadãos.

É natural que o homem, sendo dotado não só de razão, mas também de 
sentimento, cultive valores éticos, apurados ao longo da vida social civilizada, 
e queira que o ordenamento jurídico não seja hostil a tais valores. O que não 
pode é recorrer a valores imprecisos e inalcançáveis em sua essência absoluta 
pela razão, para destruir aquilo de concreto e efetivo que o Direito pode e deve 
construir: a segurança jurídica. A justiça pode e deve estar, de alguma forma, 
presente na ordem jurídica. O que não se admite é que sirva de instrumento 
para negá-la, recusando-lhe a força pacificadora de que não pode prescindir 
para cumprir sua função no Estado de Direito Democrático.

Calha bem ao momento atual do Direito brasileiro a sábia advertência de 
ORTEGA y GASSET sobre o abuso da superposição do ético ao jurídico:

“De tanto falar de justiça se aniquilou o jus, o Direito, porque não 
se respeitou sua essência, que é a inexorabilidade [impositividade] 
e a invariabilidade [certeza]. O reformismo do Direito, ao fazê-
lo instável, mudadiço, o estrangulou”.54

Urge, pois, evitar a consumação da morte do Direito, restaurando e 
conservando sua essência: a segurança jurídica.

  
8. Crítica à onda reformista por que passa o país

É induvidável que o ordenamento jurídico não pode ser estático e que deve 
evoluir acompanhando o desenvolvimento social, cultural e econômico da 
nação. Os instrumentos jurídicos devem se compatibilizar com as necessidades 
organizacionais da sociedade que aspira melhorar e progredir em todos os 
segmentos da vida comunitária.

Múltiplos são os valores que se põem em jogo nessa marcha evolutiva 
da sociedade contemporânea e todos eles dependem de uma boa base de 
sustentação jurídica, pois é ao Direito que toca a tarefa de estruturar e viabilizar 
a convivência social.

Por mais que se proclame que certos valores são supremos e invioláveis, sua 
efetiva implantação na vida em sociedade somente se tornará realidade se as 
estruturas jurídicas contarem com um sistema normativo confiável e sobretudo 
seguro. É inadmissível uma sociedade que se diz fundada na liberdade e na 
legalidade, e que pretenda tutelar a dignidade da pessoa humana, relegar a 
plano secundário a segurança das relações jurídicas travadas em seu seio.

54 Apud NOJIRI. Sérgio. Crítica à teoria da relativização da coisa julgada. Revista de Processo, v. 123, 
p. 123.
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Quem diz direito, acima de tudo diz paz, paz no relacionamento daqueles 
que compõem o tecido social do Estado de Direito. Não é para outro fim 
que o Direito organiza o Estado Democrático. Como, portanto, imaginar a 
vida em paz e harmonia se não se preocupar com a segurança nas relações 
implantadas sob a égide do Direito?

Todos os povos culturalmente evoluídos de nossa civilização vêem na 
segurança jurídica um elemento essencial (e, por isso, indispensável) do Estado 
de Direito Democrático, cuja presença na configuração dessa modalidade de 
Estado nem mesmo depende de literal previsão na constituição de cada país. 
Trata-se de elemento que deflui naturalmente da idéia de Estado de Direito, 
nos padrões concebidos pela democracia.

Falha, portanto, o legislador quando, empolgado por alguns valores 
relevantes e positivos, neles se concentra, e realiza obra renovadora de 
importantes capítulos do ordenamento jurídico, ignorando, porém, a 
necessidade de preservar, nas estruturas normativas renovadas, a segurança 
jurídica.

Todo o ordenamento jurídico brasileiro, nas últimas décadas, tem sido 
perpassado por uma onda intensa de revisão e atualização, tanto no terreno 
do Direito Público como do Direito Privado. Em nome do princípio da 
socialidade e da Justiça, porém, nem sempre se tem destinado ao princípio 
de segurança jurídica a atenção que ele reclama. De forma alguma temos 
a intenção de refrear o movimento reformista, de interesse, utilidade e 
necessidades evidentes. Nosso propósito, nas presentes notas, cinge-se a fazer 
um alerta para a imperiosidade de imprimir ao movimento reformador uma 
direção que não se distancie dos padrões reclamados pela segurança jurídica. 
Todos os valores positivos que a Constituição ressalta devem se traduzir 
em regras legisladas que os tornem reais e presentes na vida quotidiana 
normatizada pelo Direito. Isso, porém, só será útil e correto, do ponto de 
vista constitucional, se a implantação legislativa se der dentro dos padrões 
da proporcionalidade a ser mantida na conjugação de todos os princípios 
e valores fundamentais. Toda exaltação excessiva e desproporcional de 
um valor isolado dos demais corre o risco de desequilibrar o sistema e de 
comprometer aquele valor que preside a coordenação de todos, qual seja, 
a segurança jurídica. E sem segurança não há liberdade, não há igualdade, 
não há legalidade, não se pode cogitar da solidariedade social, nem se pode 
assegurar o respeito à dignidade humana.

Na realidade, grandes reformas legislativas têm sido promovidas sob aplauso 
geral da comunidade jurídica brasileira e, de nossa parte, não deixamos de 
aderir a essas loas. Nossas restrições voltam-se contra o descaso, em alguns 
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episódios, manifestado em face dos reflexos que a nova regulamentação legal 
possa produzir sobre a segurança jurídica.

Podemos ilustrar nossas preocupações com uns poucos exemplos 
apenas extraídos de algumas das grandes leis que recentemente afetaram 
as principais codificações, no Direito Público e Privado. Comecemos pela 
Carta Magna: é crônico o desprezo (que chega às raias da má-fé política) 
devotado à segurança dos credores do Estado, no tocante ao regime dos 
precatórios. Enfrentando as mazelas do sistema a Emenda Constitucional 
nº 30 concedeu até dez anos ao Poder Público para resgatar parceladamente 
os débitos pendentes. Para melhorar a segurança dos credores, concedeu-se 
poder liberatório para efeito de pagamento de tributos às prestações que 
não fossem resgatadas no vencimento. Ora, se esse expediente de liquidez 
pôde ser adotado no acerto das prestações antigas, por que não foi adotado 
para todos os precatórios? A reforma que podia dar moralidade à execução 
contra a Fazenda Pública acabou como simples remendo. Os créditos de 
particulares contra o Estado continuaram, de tal sorte, desamparados pela 
ordem jurídica. Nada lhes assegura efetividade, situação que desmoraliza o 
País, porque não se conhece outra legislação que desampare tanto assim o 
credor da Fazenda Pública.

Outro exemplo flagrante de desrespeito á segurança jurídica se vê no 
Código de Defesa do Consumidor, editado em 1990. Nele se estabeleceu, 
contra a estabilidade do contrato, a possibilidade de revisão judicial de suas 
cláusulas “em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 
onerosas” (art. 6º, V), assim como a nulidade daquelas que se mostrem 
“exageradamente desvantajosas” para o consumidor (art. 51, nº IV). Normas 
como essas não preservam a certeza da relação contratual, porque editadas 
sem a clareza necessária e sem a delimitação adequada das condições fáticas 
necessárias para afastar a força obrigatória do contrato, sem a qual o mundo 
dos negócios não encontra segurança para suas operações.   

No Direito europeu, quando se cuida de permitir revisão de contratos 
de consumo, em defesa de interesses do consumidor, o tema das cláusulas 
abusivas é delimitado: a avaliação das cláusulas para qualificação de abusivas 
não alcança a determinação do objeto do contrato, nem a adequação do 
preço dos bens e serviços, desde que tais elementos estejam individuados 
de modo claro e compreensível (Código Civil italiano, art. 1.469 – ter – 1º 
parág); nem podem ser acusadas de abusivas cláusulas que reproduzem 
disposições de lei ou dispositivos e princípios contidos em tratados ou 
convenções internacionais, de que sejam partes os membros da União 
Européia, ou a própria União Européia (Cód. Civil, italiano, art. 1.469 – 
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ter – 2º parág.). Estas disposições introduzidas no Código Civil da Itália em 
1996, correspondem à Diretiva nº 93/13/CEE, aplicável a todos os países 
da Comunidade Européia. Fácil é concluir que a norma vaga ou cláusula 
geral que trata da revisão dos contratos de consumo não é, na Europa, 
tão vaga como se poderia pensar. Há limites além dos quais o intérprete 
do contrato e o aplicador da lei não podem ir, sob pena de desnaturar 
o negócio jurídico e violar a autonomia negocial, comprometendo a 
segurança jurídica das relações de mercado.

No campo do Direito civil, o novo Código de 2002, em nome da 
eticidade e da socialidade, veio repleto de normas editadas de forma vaga ou 
como cláusulas gerais. Até aí não se pode dizer que tenha cometido infração 
à segurança jurídica. Mas, quando, v.g., manda restringir a liberdade de 
contratar aos limites da função social (art. 421), sem qualquer cuidado de 
relacionar tal função a parâmetros determinados e verificáveis nos casos 
concretos, induvidosamente implanta na ordem jurídica obrigacional 
fator de grande insegurança. O mesmo se passa, no terreno do Direito 
de propriedade, quando cria uma desapropriação judicial, no art. 1228, 
§ 4º, totalmente fora dos padrões de tutela constitucional traçada para a 
utilização dos bens particulares pelo poder público em nome da utilidade 
pública ou do interesse social (CF, arts. 5º, XXIV e 184-186) O dispositivo 
nem mesmo define quem pagará o preço do imóvel expropriado pelo juiz 
e quando e como tal pagamento se dará. A insegurança é total, portanto, e 
justamente para um direito que figura entre aqueles que integram o rol dos 
direitos fundamentais (CF, art. 5º, XXII).

Na área do Direito Tributário, a Lei Complementar nº 118, de 09.02.2005, 
nos dá um nítido exemplo de abuso normativo, criando, ao falso pretexto 
de editar lei interpretativa, um intolerável efeito retroativo, com o evidente 
propósito de alterar o sentido da regra do art. 168, I, do CTN (Lei nº 
5.172, de 25.10.96), sentido este já fixado há dezenas de anos pela exegese 
jurisprudencial e doutrinária. Criando, portanto, verdadeira norma nova, 
ao alterar uma exegese largamente consolidada, o legislador não editou lei 
interpretativa. Criou, isto sim, Direito novo e, sob o rótulo de interpretação 
autêntica, simplesmente legislou para o passado. Ofendeu, com isso, o mais 
comezinho valor contido no princípio de segurança, qual seja a vedação das 
leis retroativas.55

Em matéria de Direito Processual Civil, o clamor social maior é contra 
a morosidade da prestação jurisdicional, e para contornar essa mazela 
sucessivas alterações têm sido introduzidas no Código de 1973, todas 
justificadas com argumentos relacionados à efetividade e à celeridade do 
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processo. Reconhecidamente a causa maior da demora processual decorre 
quase sempre de um sistema de recursos obsoleto e propício a manobras 
protelatórias dos litigantes de má-fé. Nada obstante, as reformas do CPC não 
conseguem abolir recursos (nem mesmo quando se trate de figuras estranhas 
e injustificáveis como os embargos infringentes e a remessa ex officio) e, ao 
contrário, criam cada vez mais recursos internos nos tribunais. Por outro 
lado, medidas que sabidamente poderiam contribuir para expurgar atos e 
provas desnecessários, como a audiência preliminar (art. 331, §3º do CPC), 
são reformadas para pior, porque de expediente obrigatório esta acabou 
por se transformar em mera faculdade dos juízes, graças à infeliz alteração 
provocada pela Lei n.º 10.444, de 07.05.2002.

Outras inovações, como as ocorridas na legislação falimentar (Lei nº 
11.101, de 09.02.2005), foram feitas de maneira incompleta: a lei nova, v.g., 
limita sua aplicação ao devedor empresário, deixando de fora o devedor civil 
comum, quando o próprio Código Civil atual procedeu à unificação do Direito 
Privado obrigacional. Além disso, o principal objetivo da nova lei concursal 
– a recuperação das empresas em crise – restou disciplinado de maneira 
incompleta: faltaram mecanismos para sujeitar o credor tributário, de modo 
satisfatório, aos propósitos de recuperação de empresas; e faltaram previsões 
de aparelhamento judicial e administrativo, especializado e necessário, para 
encaminhar e viabilizar, do ponto de vista técnico (econômico, contábil, 
mercadológico etc.), o novo e complexo processo de recuperação.

A própria Reforma do Poder Judiciário (EC nº 45), pela qual se debateu 
e se aguardou por mais de dez anos, acabou por decepcionar a todos. Não 
passou, na maioria de seus dispositivos, do campo abstrato das normas de 
competência. Na pura realidade, não está no âmbito das normas jurídicas a 
causa maior da demora na prestação jurisdicional, mas na má-qualidade dos 
serviços forenses. Nenhum processo duraria tanto como ocorre na justiça 
brasileira se os atos e prazos previstos nas leis processuais fossem cumpridos 
fielmente. A demora crônica decorre justamente do descumprimento do 
procedimento legal. São os atos desnecessariamente praticados e as etapas 
mortas que provocam a perenização da vida dos processos nos órgãos 
judiciários. De que adianta reformar as leis, se é pela inobservância delas 

55 Lembra MISABEL DERZI que “o Estado de Direito encontra na irretroatividade os necessários su-
portes de segurança, previsibilidade e confiança. O que a Constituição garante, por meio da irretroatividade, 
é a perenidade do direito expresso em lei e, em certo momento, revelado no ato administrativo ou judicial 
(...). O princípio da irretroatividade, portanto, limita os efeitos dos atos emanados dos Poderes Legislativo, 
Judiciário e Executivo (ver BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7.ed. 
Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 1997. Capítulo relativo à irretroa-
tividade)” (Nota de atualização, na citada obra de BALEEIRO, Aliomar, 11. ed., p. 669).
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que o retardamento dos feitos se dá?
A verdadeira reforma do Poder Judiciário começará a acontecer quando 

os responsáveis por seu funcionamento se derem conta da necessidade de 
modernizar e reorganizar seus serviços. O que lhes falta, e por isso os torna 
caóticos, é a adoção de métodos modernos de administração, capazes de 
racionalizar o fluxo dos papéis, de implantar técnicas de controle de qualidade, 
de planejamento e desenvolvimento dos serviços, bem como de preparo e 
aperfeiçoamento do pessoal em todos os níveis do Judiciário.

Essa reforma não depende de esforço legislativo e só se viabilizará quando 
confiada a técnicos fora da área jurídica, ou seja, a técnicos de administração. 
Daí o fracasso de todos os exercícios até hoje realizados no plano puramente 
jurídico e normativo.

9. Conclusões
A marcha de reforma e aprimoramento do ordenamento jurídico é 

necessária e jamais encontrará termo. Há de acompanhar o homem na sua 
permanente busca de aperfeiçoamento no convívio social civilizado.

Nenhuma lei, nenhum Código pode aspirar a uma definitividade que 
exclua revisões, acréscimos, modificações e substituições. Integrando 
todas as normas jurídicas o sistema constitucional democrático, a tarefa 
renovadora do legislador terá de se inspirar não apenas no propósito de 
inserir cada vez mais valores éticos no Direito Positivo, pois, qualquer 
que seja o projeto de aprimoramento normativo terá sempre de ser levado 
avante sem atritar com os grandes e fundamentais princípios formadores do 
alicerce da ordem constitucional. E se o Estado, em que as reformas estão 
ocorrendo, é como o Brasil, um Estado de Direito Democrático, nunca 
poderá o legislador reformista descurar-se da observância das exigências 
da segurança jurídica, em seus vários e complexos aspectos (clareza da 
lei, previsibilidade de seus efeitos, confiabilidade dos destinatários nos 
agentes e aplicadores do Direito, preservação da eficácia das relações já 
estabelecidas, compatibilização das regras novas com o sistema geral de 
organização normativa etc.). Progresso, sim, mas sem comprometer a 
segurança jurídica, que a Constituição consagra como fundamento do 
Estado de Direito e como garantia fundamental dos indivíduos que vivem 
em seu seio e sob sua proteção.

É preciso não esquecer, que embora não seja absoluto – e nenhum princípio 
jurídico é absoluto –, “o princípio de segurança jurídica é provavelmente uma 
das regras mais fundamentais do Direito numa sociedade e num Estado regido 
pelo Direito”.56
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Finalmente, impende ressaltar que a submissão ao princípio de segurança 
jurídica não é exclusiva do legislador, mas cabe a todos os detentores do 
poder público. Tanto a Administração como a Justiça (especialmente esta) 
desempenham relevante papel na preservação da segurança jurídica, de sorte 
que suas decisões não podem aplicar as leis novas segundo interpretações 
ofensivas aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e com quebra da 
confiança incutida aos agentes dos atos jurídicos, quanto aos efeitos normais 
esperados, segundo as normas e interpretações vigentes ao tempo de sua 
prática.57

56 KAPP, Blaise. Relatório na XVª Mesa Redonda Internacional realizada em Aix-en-Provence, em 
setembro/1999, sobre o tema Constituição e segurança jurídica. In: Annuaire Internacional de Justice 
Constitutionnelle, XV, 1999. Paris: Economica, 2000, p. 261.

57 Deduz-se já que “os postulados de segurança jurídica e de protecção da confiança são exigíveis peran-
te qualquer acto de qualquer  poder - legislativo, executivo e judicial” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição. 4.ed. Coimbra: Almedina, p. 256).

(Estudo em homenagem ao Ministro José Augusto Delgado)
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A matéria que vamos abordar transita pelo Direito Administrativo, Direito 
Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Comercial (Lei das S/A) e Direito 
Previdenciário.

Conforme é sabido, a admissão de empregados na administração indireta 
ou a imissão na posse dos funcionários públicos encontra-se condicionada à 
prévia submissão do candidato a processo seletivo público ou concurso público, 
respectivamente.1

Recentemente a matéria tem provocado diversos questionamentos, 
precipuamente quanto à questão das funções de confiança. É alegado que não 
seria lógico exigir-se que alguém que ocupe cargo de relevância tivesse que 
obrigatoriamente selecionar assessor próximo dentre aqueles que prestaram 
processo ou concurso público quando, muitas vezes, a confiança reside em outro 
que, porventura, não tenha participado de tal certame.

Na administração pública direta a questão encontra-se solucionada, definida 

Nelson Sá Gomes Ramalho
Gerente Jurídico do Corporativo da Petrobras

PREENCHIMENTO DE 
FUNÇÃO DE CONFIANÇA 
SEM PRÉVIO CONCURSO 

PÚBLICO

1 Art. 37, inciso II, Constituição Federal.
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2 Art. 37 ............
   V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e 

os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

3 Aqui utilizada stricto senso, no sentido de economia mista.

na Emenda Constitucional no 19/98,2 tendo aplicabilidade, entretanto, adstrita 
à administração direta. 

Ante o exposto, nos debruçaremos na análise da questão dentro do universo 
da administração indireta, inexoravelmente não abrangida pela citada legislação 
constitucional.

Porém, como viabilizar o preenchimento de tal função se o elemento 
fundamental para tanto é a fidúcia? Como fazê-lo sem que se firam os princípios 
da transparência, moralidade e impessoalidade, insculpidos em nossa Carta 
Magna?

1. Histórico
A criação de empresas, com a participação acionária do Estado para o 

desenvolvimento de funções estatais, se intensificou no século XX após a 
Primeira Grande Guerra Mundial.

O denominado Estado liberal encontrava-se ideologicamente em declínio, 
sobrevindo o Estado social. Conseqüentemente ocorria o incremento das 
atividades estatais, não mais se restringindo o Estado àquelas atividades típicas 
do Poder Público. Com isso, alargou-se a noção originária de serviço público e o 
Estado passou a desenvolver, outrossim, atividade industrial e comercial. 

Essa modificação alterou ainda a postura do Poder Público no que diz 
respeito ao processo econômico, passando o Estado a não apenas fixar e 
resguardar as normas (lato sensu) do livre mercado, evoluindo para a figura 
do Estado empresário, mas também a atuar efetivamente como verdadeiro 
agente econômico. Muitas vezes essa atuação deu-se para criar atividades 
imprescindíveis para o desenvolvimento do país em áreas nas quais a atividade 
privada não demonstrava interesse, em razão dos altos investimentos necessários 
e a pouca ou longínqua perspectiva de lucro; em outras, para regular o mercado, 
entregue à sanha daqueles que tinham como meta apenas a obtenção de lucros 
inescrupulosos. 

Para lograr êxito nestas então novas atividades, incompatíveis com o modelo 
de organização tipicamente burocrática da administração pública direta, foi 
utilizada a empresa estatal3 em larga escala.

Daí surgiu a necessidade de se criar legislação específica para as empresas 
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4 CF 1934 “Art.170. (omissis)
2º, a primeira investidura nos postos de carreira das repartições administrativas, e nos demais que a lei 

determinar, effectuar-se-á depois de exame de sanidade e concurso de provas ou títulos.”
5 CF 1937 “Art. 156 (omissis)
 b) a primeira investidura nos cargos de carreira far-se-á mediante concurso de provas ou de títulos;”
6 CF 1946  “Art.186.. A primeira investidura em cargo de carreira e em outros que a lei determinar 

efetuar-se-á mediante concurso, precedendo inspeção de saúde.”
7 CF 1967 “Art. 95 (omissis) §1º A nomeação para cargo público exige aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos.
§2º Prescinde de concurso a nomeação para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação 

e exoneração.”
8 Inquérito Civil Público nº 025/97 – Ofício CODIN-PGTn 148/97, de 18/04/97 – Ministério 

Público do Trabalho – Procuradoria Geral. 

com esta natureza (de sociedades de economia mista), tendo sido verificada 
igualmente a imprescindibilidade de, apesar da maior liberdade de atuação, se 
observarem regras claras que preservassem os princípios basilares do Estado (i.e. 
transparência, moralidade e impessoalidade) em razão da participação direta do 
Poder Público.

Acerca desse tema, Tadeu Rabelo Pereira discorre com maestria em sua obra 
intitulada “Regime Jurídico das Empresas Estatais que Exploram Atividade 
Econômica”, ed. Síntese, 1ª edição – 2001:

“Com efeito, a existência de pessoas jurídicas de direito privado, 
muitas das quais criadas para desempenharem atividades 
tipicamente privadas, mas que constituem instrumentos de 
ação do Estado e, por isso, sujeita em boa parte a uma disciplina 
publicística, não se acomoda facilmente no pensamento jurídico, 
estruturado sobre a dicotomia estabelecida entre direito público e 
privado.”

No direito brasileiro duas regras limitadoras da ação das sociedades de 
economia mista foram inseridas na Constituição: a do concurso público e a 
da licitação. Tendo em vista a temática deste trabalho, discorreremos sobre a 
primeira.

Ressalte-se que, apesar da exigibilidade de prestação de concurso para a 
acessibilidade aos cargos públicos através de dispositivo constitucional inserido 
em todas as Cartas Magnas, desde a promulgação da Constituição de 1934 
(Art. 168) que sobreviveu à edição de cinco Constituições da República (1934,4 
1937,5 1946,6 19677 e 1988), a interpretação de que este dispositivo se aplica 
às sociedades de economia mista somente ocorreu no ano de 1992. Ou seja,  
somente quatro anos após a edição da Constituição da República ora em vigor. 

Prova desta assertiva encontra-se na manifestação da Procuradoria Geral 
do Trabalho, em Inquérito Civil Público,8 tendo sido elaborado o relatório 
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9 Mandado de Segurança nº 21322, de 03 de dezembro de 1992, Relator :  Ministro Paulo Brossard,  
Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena.

10 Processo TC nº 006.658/89-0, publicado na Ata de nº 30 de 1989, Relator : Ministro Luciano 
Brandão Alves de Souza.

final pelo então Subprocurador-Geral do Trabalho, hoje Ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins Filho, nos termos 
seguintes: 

“Assim, inexiste ofensa ao art. 37, II, da Carta Política nos processos 
seletivos adotados atualmente pela empresa, de vez que respeitados 
os princípios da publicidade e da moralidade, pois se dá ampla 
divulgação dos processos seletivos e seu conteúdo em nada difere 
do exigido para um concurso público, pois consta de provas escritas 
objetivas, provas práticas e provas orais. O próprio cadastro de 
reserva de habilitados mas não contratados tem período fixo de 
vigência.”

 Com efeito, somente no julgamento de Mandado de Segurança9 pelo STF 
foi adotado o entendimento de que o processo seletivo público era aplicável 
igualmente às sociedades de economia mista que desenvolvem atividade 
econômica.

 Deve-se atentar, aliás, ao fato de que este já era o posicionamento do 
Tribunal de Contas da União10, no sentido de que o dispositivo constitucional 
37, inciso II, aplicava-se extensivamente às empresas públicas e sociedades 
de economia mista.

 De forma sucinta, assim embasou o ilustre relator Paulo Brossard seu 
entendimento:

“Se a Constituição na exigência de concurso público para 
provimento de cargos e empregos públicos, não fez qualquer 
restrição às entidades da administração pública indireta, é de se 
concluir que a exigência se aplica a toda empresa estatal, seja ela 
prestadora de serviço público, seja ela prestadora de atividade 
econômica de natureza privada”.
“Se a carta anterior, ao inserir a exigência de concurso público na 
Seção VIII – dos funcionários públicos, restringia essa exigência 
apenas a esses servidores, a constituição foi mais abrangente 
quando, inserindo-a nas disposições Gerais do capítulo – da 
administração pública dispôs: ...”

 Antes desta decisão, porém, o entendimento quanto à obrigatoriedade 
de aprovação prévia em processo seletivo público para admissão em 
sociedades de economia mista não restava pacificado. Inclusive a norma 
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11 Art. 37, inciso II, da Constituição Federal: “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: II 
– a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”.

12A título de ilustração verifica-se a impropriedade técnico/jurídico da utilização do termo “provimento” 
para a administração Pública Indireta, no artigo 37, II, mencionado, em considerando-se que o legislador 
constituinte efetivamente pretendeu abranger, na norma constitucional, a Administração Indireta.

13  Parecer nº JCF – 18/93, da Consultoria Geral da República, de 27 de janeiro de 1993

constitucional11, prescrita no Art. 37,12 foi interpretada, após a edição da 
Constituição Federal de 1988, como não aplicável àquelas sociedades pelo 
então Consultor Geral da República, Dr. José de Castro Ferreira,13 no 
Parecer nº JCF – 18/93, de 27 de janeiro de 1993, verbis:

 “É que, se o regime jurídico das sociedades de economia mista, 
por exemplo, é o das sociedades anônimas, o Poder Público não 
poderá adotar formas de interferência na administração dessas 
empresas que venham a ser incompatíveis com os procedimentos 
de uma sociedade anônima. Da mesma forma, não será lícito nem 
conveniente adotar normas referentes a seus empregados, que se 
conflitem com as disposições da legislação trabalhista, societária, 
tributária, civil, entre outras, pois significaria esvaziar de sentido 
o excerto constitucional que subordina estas empresas ao regime 
jurídico aplicável às empresas privadas. Demais disso o poder do 
Estado, nessas empresas, é o poder do acionista controlador e 
não o poder de governo ... (omissis) ... As sociedades de economia 
mista e as empresas públicas, assim como as demais entidades 
que explorem atividade econômica, são regidas por lei, mas não 
geridas por lei (o negrito consta do original)”.
 “Obviamente, isso não significa obstar o Estado de baixar 
legislação aplicável às empresas do setor público. A Lei das 
Sociedades Anônimas já encerra tal previsão ao dizer que as 
sociedades de economia mista se regerão pela lei das sociedades 
anônimas privadas, sem prejuízo das disposições de leis federais 
(Lei nº 6404/76, art. 235). O que queremos é dizer que se 
mostra incabível além de inadequada a intervenção do Estado na 
organização e funcionamento das sociedades de economia mista 
mediante a promulgação de leis que não tenham a característica 
de norma geral endereçadas a todas as empresas, mas se destinem 
a área de deliberação própria do acionista e até a atacar o varejo 
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14 TST, Pleno, Proc. DC 07/89, julgado em 04/05/94; Rel. Min. Orlando Teixeira da Costa).
15 TST, Pleno, Proc. DC 16/89; Rel. Min. Almir Pazzianotto.

das atribuições gerenciais dos conselhos de administração (o realce 
é reprodução do original)”.
“No regime capitalista, quando o Estado atua no domínio 
econômico não produz, como conseqüência, a estatização da 
economia, mas sim a sua assimilação como ente privado, desvestido 
do ius imperii e em igualdade de condições com os demais agentes 
econômicos, privados. A transmutação ocorre nesse sentido e não 
no oposto.
“Isto é o que explica a vetusta regra isonômica, repetida na atual 
Carta em seu artigo 173, 1º.”

Nesse sentido, igualmente após a edição da Constituição de 1988, também 
já havia se manifestado o Tribunal Superior do Trabalho (TST), em mais de uma 
oportunidade:

“Essas empresas, que competem no plano econômico, têm que 
ter tratamento diferenciado dentro do serviço público, uma 
vez que não é possível que venham a ser atreladas aos rígidos 
preceitos da administração direta ou das entidades fundacionais 
especificamente mencionadas.”14

“O Banco do Brasil é notoriamente sociedade de economia mista. 
...(omissis)...Com efeito, tratando-se de sociedade de economia 
mista, ainda que possa ser visto como integrante da Administração 
Pública Indireta, o Banco, porque explora evidente, manifesta, 
incontroversa e iniludível atividade econômica, sujeitando-se à 
concorrência de contratos de natureza financeira, não pode deixar 
de se submeter ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
‘inclusive quanto às obrigações trabalhistas’, como ressalta, com 
zelo pleonástico o texto constitucional.”15 

Porém, frise-se, após julgamento do Mandado de Segurança nº 21322-
1 no ano de 1992, no qual decidiu-se acerca da aplicabilidade do art. 37, 
inciso II, da CF/88 às sociedades de economia mista, já não restam dúvidas 
sobre o tema: a admissão em empresa de economia mista e demais entes que 
compõem a administração indireta deve ser precedida de processo seletivo 
público.

Encontra-se também pacificado na jurisprudência a aplicação do inciso II do 
artigo 37 da Lei Maior à Administração Indireta, como se pode ver:

“O procedimento do concurso ou da seleção pública dos 



127

16 STF MS 21322-1 –DF-Ac.TP, 03.12.92, publicado na Revista LTR 57-09/1092, página 1096.
17 TC-006.658/89-0 e, posteriormente, na decisão nº020/94 – TCU – Plenário.
18 Art. 173. (omissis) II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto 

aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998).

candidatos da administração pública indireta pode ser diverso 
da administração pública direta, mas não pode dele prescindir e 
nem deixar de ser pública. Isto não é novidade entre nós, já que 
exemplos diversos se podem encontrar na própria administração 
pública federal: é o caso do Banco do Brasil S/A (sociedade de 
economia mista), da Caixa Econômica Federal (empresa pública 
de direito privado), que adotam procedimento do concurso 
público para prover os cargos e empregos de seus quadros.”16 

Também o Tribunal de Contas da União já se manifestou acerca da 
imprescindibilidade da realização de concurso público para admissão de 
empregados, mesmo encontrando-se em vigor, à época, contrato de gestão:17

“8.1.1 – SELEÇÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL: é obrigatória 
a realização de concurso público, ante o disposto no art. 37, II da 
Constituição Federal.”

Assim, a realização de concurso público, que consiste na adoção de um 
procedimento que assegura a igualdade de oportunidade de acesso a cargos e 
empregos públicos a todos os interessados que atendam aos requisitos legais 
(princípio da isonomia), e que serão selecionados por critérios objetivos 
(impessoalidade e transparência), abrange tanto a administração direta como 
a indireta. 

2. Da  admissão sem prévio processo seletivo público nas 
sociedades de economia mista

Apesar de todo o exposto, no sentido de que a exigibilidade do processo 
seletivo público abrange as sociedades de economia mista (mesmo aquelas que 
atuam em área onde há competição com a iniciativa privada, não obstante o 
previsto no Art. 173, da Constituição Federal),18 não seria exato afirmar que 
qualquer investidura em cargo público ou contratação em emprego público 
seria ofensiva aos princípios da isonomia, da impessoalidade e até mesmo da 
moralidade (quando, de forma excepcional e restrita, efetuadas sem concurso 
público pela administração direta ou indireta).

Aliás, o sentido jurídico do artigo 173, §1º da Constituição, é de flexibilizar 
as relações destas empresas para que possam atuar em melhores condições de 
concorrência com a iniciativa privada.
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19 “Regime dos Servidores da Administração Direta e Indireta”, Editora Malheiros, 3ª ed., 1995.
20 “Direito Constitucional”, São Paulo, Atlas, 8ª. Ed., p.2000, p.316.

O professor Celso Antônio Bandeira de Mello19 leciona que essa “igualdade” 
nos tratamentos jurídicos só poderia consistir no “ensejar às empresas estatais 
exploradoras de atividade econômica as condições operacionais que seriam 
irrecusáveis para a normal realização de seus fins e impedir que desfrutem de 
prerrogativas ou vantagens inexistentes no setor privado”.

Logo, a intenção do legislador constitucional é impedir que na atuação das 
sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, as mesmas 
se deparem com obstáculos capazes de impedir a consecução de seus fins, ou 
que lancem mão de vantagens ou prerrogativas próprias das pessoas de direito 
público e que não se apliquem à ordem privada. Buscou-se assim, a equivalência 
de atuação no mercado.

Dessa forma, o artigo 173, §1º da Constituição da República não afasta, 
em regra, a aplicação do disposto no art. 37, II da mesma Carta; pelo contrário, 
pois o alcance de seus objetivos poderá ser atingido sem que isso se torne um 
obstáculo intransponível.

O renomado professor Alexandre de Moraes20 abaliza o entendimento até 
agora exposto:

“Dessa forma, as autarquias, as empresas públicas ou sociedades 
de economia mista estão sujeitas à regra, que envolve a 
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer 
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Sociedade de economia mista está igualmente 
sujeita a esse princípio, que não colide com o expresso no artigo 
173, §1º. Exceções ao princípio, se existem, estão previstas na 
própria Constituição. Assim, apesar de o regime de pessoal 
das entidades paraestatais ser o mesmo dos empregados de 
empresas privadas, sujeitos à CLT, às normas acidentárias e à 
justiça trabalhista (CF. artigo 114), permanece a obrigatoriedade 
do postulado do concurso público, mesmo para as empresas 
que exerçam atividades econômicas, salvo, obviamente, para 
os cargos ou funções de confiança, por serem instrumento de 
realização concreta dos princípios constitucionais da isonomia e 
da impessoalidade.”

Porém, pode ocorrer que certas hipóteses concretas tornem a realização do 
processo seletivo público excepcionalmente dispensável para que os objetivos 
da sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, sejam 
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21 Parecer publicado no DOU, 28/08/89.

alcançados. Então o processo seletivo público poderá ser legitimamente 
dispensado para tal ente. Trata-se de exceção que acaba por confirmar a regra.

A Consultoria Geral da República, em parecer21 elaborado após o advento 
da CF/88, aprovado pelo Presidente da República, concluiu no mesmo sentido, 
ratificando assim o estudo desenvolvido no presente artigo:

“Concurso Público, exigência para contratação de pessoal nas 
estatais. Constituição artigos 37, incisos I a V, e 173, §1º, em 
combinação com artigo 71, item III. As entidades da dministração 
Indireta, em face do preceituado no artigo 37, incisos I a V da 
Constituição, estão subordinadas à exigência da prévia habilitação 
em concurso público, como regra geral, para o preenchimento 
dos seus empregos, salvo os comissionados de confiança e os casos 
de eventual necessidade da sua dispensa ou inexigibilidade, a 
merecer exame de per si. A preterição da competição seletiva, por 
parte das estatais na admissão de seus empregados, pode nulificar 
essa contratação (arts. 37 e 71, item III, da Constituição, e Lei 
nº 4717/65, artigo 4º, I). O artigo 37 da Constituição ao exigir 
concurso, não entra em rota de colisão com o artigo 173, §3º, da 
mesma Lei Maior, com a qual se harmoniza. (grifo nosso)
“Diante de todo o exposto, chega-se à conclusão de que as entidades 
estatais, como regra geral, estão subordinadas à exigência de prévia 
habilitação em concurso público, para as suas novas contratações 
de empregados, salvo os comissionados, de confiança, e os casos 
de eventual necessidade da dispensa ou inexigibilidade dessa 
competição seletiva, a merecer exame de per si. (grifo nosso)
“Reitere-se que, em determinadas circunstâncias ou situações, 
inclusive ditadas pela premência do tempo ou especialização da 
atividade, é possível haver necessidade de eventual e esporádica 
contratação de servidor, com dispensa do concurso público ou de 
ocorrência até da sua inexigibilidade, mas tudo isto estará sujeito 
a detido exame, em cada caso de per si, por parte dos órgãos 
técnicos e jurídicos das respectivas entidades, para a decisão pela 
autoridade competente, nos limites do seu prudente descortino e 
conforme ditar a superior orientação da Administração Pública. 
(grifo nosso)

Logo após, o Consultor da República Dr. Clovis Ferro Costa emitiu o Parecer 
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22 Processo nº 00400.000016/89-23.
23 Ressalte-se que os integrantes da diretoria das sociedades anônimas, nos termos da Lei nº 6404/76 

– Art. 143, com a redação dada pela Lei 10303/01, são eleitos pelo Conselho de Administração ou no 
caso da inexistência deste, pela Assembléia, independentemente de serem empregados de carreira. Em 
sendo empregados de carreira, têm seu contrato de trabalho suspenso, passando a ser regidos pela lei 
retromencionada e não pela CLT, enquanto perdurar o mandato.

24 Art. 37 (omissis) V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (os grifos são de nossa autoria).

25 ADIn 1.143-3-GO, Medida Cautelar, DJU de 04.11.94, p.29.829, in Rep. IOB, 1ª. Quinzena 
dez/94, n.1/8134). Idem, ADIn 1.141-GO, Medida Cautelar, in RTJ 156/793. ADIn 1.269/GO, Medida 
Cautelar, in RTJ 166/865.

CGR: FC-1, publicado no DOU de 03/11/1989, no mesmo sentido22 que seu 
colega anterior.

3. Das funções de confiança e os cargos em comissão
A hipótese de admissão sem processo seletivo nas sociedades de economia 

mista, que nos interessa no presente estudo se relaciona às funções de confiança 
vinculadas aos membros da diretoria executiva23.

Tais funções de confiança ou cargos em comissão existem tanto na 
administração indireta como na direta e podem ser preenchidas (administração 
indireta) ou providas (administração direta) livremente. O preenchimento de 
tais funções se direciona a pessoas que mantenham uma relação de confiança e 
capacitação técnica com um integrante da direção da companhia.

Porém, o âmbito de abrangência desta exceção deve ser bem definido e 
somente admitido para o desempenho de trabalho estritamente relacionado ao 
diretor ou presidente que o tenha designado. 

Caso contrário, dando ampliação demasiada à esta exceção, se perderá a 
razão jurídica, justificativa que legitima a escolha e dá base para a adoção da 
exceção da regra na administração indireta. Conforme vimos, esta não tem 
respaldo em norma constitucional ou infra-constitucional, tal como sucede na 
administração direta24, resultando de exercício de hermenêutica, com apoio de 
parte significativa da doutrina.

Quanto mais se distanciar a função de confiança dos diretores e presidente, 
mais frágil se tornará a tese aqui esposada. Tal cautela deve ser tomada para que 
não haja suspeita de fraude ao princípio constitucional do concurso público. 
Essa afirmação encontra eco na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),25 
que abaixo reproduzimos:

“A exigência constitucional do concurso público não pode ser 
contornada pela criação arbitrária de cargos em comissão para 
o exercício de funções que não pressuponham o vínculo de 
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confiança que explica o regime da livre nomeação e exoneração 
que os caracteriza.” 

Com efeito, o que se está procurando construir é uma tese que possibilite que 
os integrantes da diretoria e presidente possam preencher função de confiança 
com profissionais de sua estrita confiança, com significativa condição de êxito, 
caso questionados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Procuradoria da 
República e demais órgãos fiscalizadores das sociedades de economia mista.

Portanto, os dirigentes deverão preencher as funções de confiança na 
modalidade de contratação especial no nível que seja mais próximo possível do 
diretor ou presidente a que se vincule o contrato especial. Há que estar presente 
a parcimônia.

A função de confiança, a ser preenchida por não-empregado, terá de ter 
um conjunto de características que demonstre a necessidade de proximidade 
daquele ao qual se vincula o contrato especial, sendo imprescindível o elemento 
confiança e havendo subordinação hierárquica direta. 

Caso se amplie demais a definição de função de confiança, a ser preenchida 
sem processo seletivo público, indiscutivelmente estará se ferindo a Constituição 
e conseqüentemente tornando o ato nulo e punível pelas autoridades legalmente 
designadas.

Seria inconcebível excluir as entidades de administração pública indireta 
dessa possibilidade de contratação especial, já que são instrumentos da ação 
governamental. Portanto, reiteramos o entendimento de que analogicamente 
o permissivo legal para que a administração pública direta preencha cargos em 
comissão com profissionais não pertencentes ao seu quadro, se estende, por 
óbvio, às economias mistas.

Apesar de não estar claramente disposto na CF/88 que os cargos demissíveis 
ad nutum (de confiança) em sociedades de economia mista estão incluídos na 
exceção constitucional, pode-se inferir que a analogia é totalmente possível com 
base na natureza jurídica da sociedade de economia mista.

Entendemos, por conseqüência, que as sociedades de economia mista devem 
atribuir o regime jurídico da CLT aos contratos especiais.

4. Do contrato especial
Conforme já amplamente esclarecido, o preenchimento de cargo em comissão 

na administração pública direta encontra respaldo na Constituição Federal.
Por outro lado, o entendimento de que o dispositivo constitucional, 

que permite à administração pública direta preencher cargos em comissão 
sem prévio concurso público, se aplica outrossim à administração indireta, 
principalmente às economias mistas que desenvolvem atividade econômica, 
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26 Lei nº 9478/97 – Art. 67. Os contratos celebrados pela Petrobras, para aquisição de bens e serviços, 
serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da 
República.

27 Decreto nº 2745/98 - 1.1 - Este Regulamento, editado nos termos da Lei nº 9478, de 6 de agosto 
de 1997, e do art. 173,  § 1º, da Constituição, com a redação dada pela Emenda nº 19, de 4 de junho 
de 1998, disciplina o procedimento licitatório a ser realizado pela Petrobras, para contratação de obras, 
serviços, compras e alienações.

28 CLT  Art. 452. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de seis 
meses, a outro contrato de prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços 
especializados ou da realização de certos acontecimentos. 

29 CLT Art. 445. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 
2 (dois) anos, observada a regra do art. 451.

CLT Art. 451. O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for 
prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo.

30 CLT Art.482.

muitas vezes em regime de competição com a iniciativa privada, baseada na 
hermenêutica, na analogia.

Ora, se a criação desta espécie de sociedade deu-se em virtude de O Estado 
necessitar de maior agilidade para atuar; tanto assim que, por exemplo, a 
Lei  nº 9478/9726 prevê a utilização de legislação mais ágil para licitação de 
bens e serviços, diferente da Lei nº 8666/93 (Decreto nº 2745/9827); por 
outro lado, os tribunais já pacificaram o entendimento de que é admissível o 
processo seletivo público, em vez do concurso público para a administração 
indireta. A própria Constituição Federal flexibiliza os rigores do Art. 37 com 
a aplicabilidade do Art. 173 às sociedades de economia mista. Não haveria, 
portanto, sentido em que o preenchimento de funções de confiança não 
pudesse dar-se como o previsto para a administração direta.

Entretanto, no âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho faz-se 
necessária a criação de figura jurídica, a qual não consegue se enquadrar 
nem como contrato de trabalho por tempo indeterminado,28 tampouco 
como contrato de trabalho por tempo determinado.29 Basta, exemplificando, 
o mandato do diretor, a que se encontra vinculado o contrato de trabalho 
especial, ser superior a dois anos.

Com efeito, o “contrato especial” tipo jurídico que tem como alicerce a 
fidúcia do diretor ou presidente da economia mista em determinada pessoa 
terá seu prazo de vigência idêntico ao do mandato daquela ao qual o contrato 
encontra-se vinculado.

Com base no todo exposto, concluímos que seja o contrato especial 
rescindido antes do término do mandato do dirigente ou, mesmo com o termo 
do mandato, deverá proceder-se ao pagamento das verbas (à semelhança do que 
ocorre quando se dá a dispensa por conveniência). Exceção feita quando se der 
motivo à justa causa30, a nosso ver também aplicável à espécie.
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30 CLT Art.482
31 Estamos a nos referir a sociedades controladas de forma lato, sem necessariamente nos prendermos 

a definição contida na Lei nº 6404.
32 Destaca-se que, os comandos constitucionais determinam que seus dispositivos se apliquem às 

entidades que integram a Administração Indireta, tratando tal conceito como “empresas sob seu controle”, 
ou ainda, “empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto” (artigos 22,XXVII, 71,II e 165,§5º., II).

Trata-se de contrato, repita-se, regido pela CLT (Art. 173, da CF), tendo o 
Tribunal Superior do Trabalho já decidido, no ano de 2005, a respeito do tema 
no recurso RR 1007/2001-313-02-00.8.

“Os direitos devidos ao trabalhador comum se estendem ao 
empregado público contratado para o exercício de função de 
confiança, sob o regime da Consolidação das Leis Trabalho CLT.”

Dessa decisão pode-se também chegar à natural ilação que, por via transversa, 
o Tribunal Superior do Trabalho abraça a tese por nós esposada.

Surge então questão controvertida na seara do Direito Previdenciário: como 
enquadrar esse empregado perante a Previdência Social?

Partindo-se do pressuposto, conforme toda a lógica aqui construída, conclui-
se que o ocupante de função de confiança, ainda que dentro da excepcionalidade 
aqui examinada, detém vínculo empregatício com sociedade de economia mista, 
tendo o mesmo caráter transitório.

Assim, somos do entendimento que aqueles admitidos via contrato especial 
deverão ser segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social 
(RGPS) na qualidade de contribuinte empregado.

5.  As empresas controladas e o princípio do concurso público
Antes de iniciarmos a análise deste tópico cumpre conceituar “sociedades 

controladas”.31

No caso específico, tratam-se de empresas que estão submetidas ao controle de 
sociedades de economia mista, não sendo juridicamente sociedades controladas 
diretamente pelo Poder Público e, muitas das vezes, tampouco sociedades de 
economia mista.

Essas empresas (companhias ou não), apesar de não serem diretamente 
controladas pelo Poder Público, têm a capacidade jurídica de intervir 
indiretamente nestas controladas, por meio de voto em Assembléia Geral via 
suas sociedades de economia mista controladas.

Esse controle mediato do poder público, oriundo do controle imediato 
nas sociedades anônimas, nas quais ele detém a maioria acionária, nos conduz 
à conclusão de que encontram-se, estas controladas (lato senso), abarcadas pela 
obrigatoriedade do processo seletivo público para preenchimento de suas vagas.32
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33 Artigo 37, inciso II da CF/88.

Do exposto pode-se afirmar, contrariamente, que as empresas que tenham 
participação acionária de companhia minoritária, não estão sujeitas ao processo 
seletivo público e às normas licitatórias.

Entende-se então que as controladas das sociedades de economia mista, sejam 
elas sociedades de economia mista ou não, terão como regra o preenchimento 
das funções de confiança com empregados concursados. Entretanto, é cabível 
a exceção de preenchimento por pessoa não admitida por processo seletivo 
público, desde que vinculada diretamente e subordinada hierarquicamente a 
um integrante da diretoria. O exemplo típico é de assistente de diretor. 

6. Conclusão
O princípio do processo seletivo público é obrigatório para as sociedades de 

economia mista e suas controladas, independente destas serem constituídas na 
forma de sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica.33

Exceção se faz aos empregados ocupantes de função de confiança que 
desenvolvam assessoramento direto aos diretores e presidente de sociedades de 
economia mista e suas controladas que, em razão do necessário elo de confiança, 
excepcionalmente, não precisam se submeter ao processo seletivo público. E
ntretanto,                                             seus contratos (especiais) podem ser 
rescindidos com o termo do mandato do membro da diretoria executiva ao qual 
encontrem-se vinculados.

Por outro lado, devem existir plenas condições de se comprovar que a função 
é altamente estratégica. O contrato especial terá sua duração intrinsecamente 
ligada à vigência do mandato do integrante da diretoria.

No que tange à rescisão, entendemos que tendo em vista que o mandato do 
diretor/presidente é superior a dois anos e que o término da relação contratual 
do ocupante da função de confiança encontra-se subordinado à vigência de seu 
mandato, as verbas rescisórias deverão ser pagas à similaridade do que ocorre 
na dispensa por conveniência do empregado. Reforçando esse entendimento 
citamos decisão do TST já mencionada neste parecer, no processo RR 1007/
2001-313-02-00.8.

Por fim, o empregado de confiança deverá ser regido pela CLT e terá os mesmos 
direitos devidos ao trabalhador comum, devendo ser considerado segurado do 
Regime Geral da Previdência Social como contribuinte empregado. 




