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Em 8 de janeiro deste ano, ao tomar posse para o meu terceiro 
mandato consecutivo à frente do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro, afirmei que, nos próximos dois anos, fortaleceremos 
a comunicação com a sociedade e com as demais instituições 
públicas, além de perseguir a meta de tornar o TCE-RJ um Tribunal 
100% digital. 

Nesta oportunidade, em que publicamos a 9ª edição da REVISTA 
DO TCE-RJ, aproveito para destacar os esforços envidados para 
melhor cumprir nossa missão constitucional. Gostaria de destacar, 
especialmente, a edição da Resolução 288 de 29/01/2015, que 
regulamenta o acesso ao módulo dados do e-TCERJ, a instauração 
de processos eletrônicos no âmbito desta Corte e os parâmetros 
para a elaboração e alteração do Plano de Definição de Critérios 
para Controle – Define.
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EDITORIAL
O e-TCERJ é um marco que permite a expansão paulatina do 
processo eletrônico a todas as naturezas de processos em 
tramitação nesta Casa e constitui o avanço para obtermos a meta 
de sermos um Tribunal totalmente digital. 

No que diz respeito ao fortalecimento da comunicação com a 
sociedade, podemos elencar várias ações de controle por mim 
determinadas, a partir da constatação de falhas na prestação 
de serviços públicos, concedidos ou não, assim como de atos 
irregulares e até ilícitos na gestão de recursos do erário. O TCE-RJ, 
hoje, não se limita a realizar inspeções e análises documentais de 
rotina, mas está atento às notícias do dia a dia e, com agilidade, 
vai aonde o problema se encontra.

Para isso, contamos com o apoio dos demais membros desta Corte 
de Contas e, principalmente, com a dedicação e o preparo de 
servidores que se empenham em dar respostas rápidas e eficazes 
para os problemas enfrentados pela população do nosso estado.

Esta REVISTA DO TCE-RJ é um dos veículos que criamos para 
divulgar parte desse trabalho e, ainda, trazer conhecimentos de 
alta qualidade, sobretudo nas áreas do Direito e da Administração 
Pública. Contamos, nesta edição, com colaborações de nomes de 
projeção internacional, como o Ministro Luiz Fux, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), e a Professora Odete Medauar, da 
Universidade de São Paulo (USP).

Agradeço a todos os demais articulistas e aos meu pares, que 
contribuem com seus votos para valorizar ainda mais esta 
publicação que ora colocamos à disposição do leitor.

Jonas Lopes de Carvalho Junior
Presidente
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O novo Código
de Processo Civil
e a força vinculante
da jurisprudência

Luiz Fux 
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1. PREMISSAS GENÉRICAS RELATIVAS À 
ADOÇÃO DA FORÇA DA JURISPRUDÊNCIA 
NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
(LEI Nº 13.105/2015)

Desde 1973, com a publicação do Código de Processo Civil atualmente 
em vigor, mais de 60 leis reformadoras ingressaram no ordenamento, 
a fim de aproximar o sistema processual da complexidade da sociedade 
contemporânea, que clama por uma Justiça célere, segura e isonômica. 
Apesar do esforço do legislador, a base processual concretizada no 
atual ordenamento impossibilita uma mudança efetiva que assegure a 
cláusula pétrea do direito à prestação da justiça em tempo razoável. Nesse 
caminhar, o Senado Federal instituiu uma comissão de juristas encarregada 
de elaborar o Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, pelo Ato nº 
379 do Presidente do Senado Federal, de 30.9.2009.

Pouco mais de cinco anos após, no recentíssimo dia 16 de março de 2015, 
foi sancionado o Novo Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/2015 –, 
diploma elaborado no afã de conferir maior celeridade à prestação da 
justiça, com o objetivo maior de cumprir a citada promessa constitucional 
da duração razoável dos processos1.

É cediço que os tempos hodiernos2 reclamam por uma justiça acessível, que 
conceda ao cidadão uma resposta justa e tempestiva apta a nutrir o respeito 
que o órgão que a presta, o Poder Judiciário, e a credibilidade necessária 
diante da clausula pétrea constitucional da inafastabilidade da jurisdição3.

Assim, a Comissão, através de uma análise detida do contexto processual 
brasileiro4, destinada a verificar as causas da inacessibilidade à justiça sob 
vários ângulos, concluiu que, além dos aspectos estruturais, temos, no 
Brasil, uma sociedade de massa que, no dizer de Mauro Cappelletti, gera 
litígios de massa5. Assim, v.g., o Brasil experimenta esse contencioso através 
de milhares de ações questionando a legalidade da assinatura básica, os 
índices de correção da poupança em confronto com as perdas geradas 
pelos planos econômicos, os índices de correção do FGTS, o pagamento 
de impostos por determinadas categorias, a base de cálculo de tributos 
estaduais, municipais, federais etc.

Essas demandas, ao serem decididas isoladamente, geram, para além de 
um volume quantitativo inassimilável por juízes e tribunais, o risco de 

LUIZ FUX

Professor Titular de 
Direito Processual Civil da 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro - UERJ. Doutor 
em Direito Processual Civil - 
UERJ.  Membro da Academia 
Brasileira de Letras Jurídicas. 
Membro da Academia 
Brasileira de Filosofia. 
Presidente da Comissão de 
Juristas responsável por 
elaborar o Novo Código de 
Processo Civil. Ministro do 
Supremo Tribunal Federal.

1 - CRFB/88, art. 5º, “LXXVIII 
– a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, 
são assegurados a razoável 
duração do processo e 
os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação”. 
Redação semelhante é 
encontradiça na Constituição 
italiana (art. 111) e da 
Costa Rica, sistema onde se 
assegura Justiça “pronta e 
célere”.

2 - Consulte -se: TARUFFO, 
Michele. Precedente ed 
esempio nella decisione 
giudiziaria. Rivista Trimestrale 
di Diritto e Procedura 
Civile, v. 48, n. 1, p. 19 -36, 
1994; TARUFFO, Michele. 
Dimensioni del precedente 
giudiziario. In: SCINTILLAE 
iuris. Milano: A. Giuffrè, 1994; 
COLE, Charles D. Precedente 
judicial: a experiência 
americana. Revista de 
Processo, v. 23, n. 92, p. 71 86, 
out./dez. 1998.

3 - CRFB/88, art. 5º, “XXXV – A 
lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito”. Sobre 
o tema: FUX, Luiz. Curso de 
direito processual civil. 4. 
ed. rev. atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008- 2009. 2. v.

4 - Para uma análise mais 
detida, v. FUX, Luiz. O novo 
processo civil. Atualidades 
Jurídicas – Revista do 
Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 
13- 38, jul./dez. 2011. 

5 - Sobre o tema, v. 
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, 
Bryant. Acesso à justiça. 
Tradução de Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: S. A. 
Fabris, 1988.



11

decisões diferentes para causas iguais, com grave violação da cláusula 
pétrea da isonomia6.

Nesse contexto, e como forma de moldar um sistema processual que 
garanta a duração razoável do processo, mas também uma justiça 
isonômica que não deixe de agasalhar o devido processo legal, o 
contraditório, a ampla defesa, a efetividade, a tutela específica e o acesso 
à ordem jurídica justa, o Novo Código buscou erigir novéis institutos e 
abolir outros que se revelaram ineficientes ao longo do tempo, com o 
escopo final de atingir a meta daquilo que a genialidade do processualista 
José Alberto dos Reis denominou uma árdua tarefa para os juízes: “Fazer 
bem e depressa”7.

Historicamente, no Brasil, influenciado pela doutrina da civil law, sistema 
herdado pela maioria dos países da família romano-germânica, sempre 
partiu-se do pressuposto que a fonte primária do direito é a lei, o sistema 
positivado. A partir daí, concretizou-se a tradição, já ultrapassada, de um 
sistema jurídico onde cada juiz, por meio do livre poder de convencimento, 
trataria cada caso a partir de sua interpretação pessoal da legislação, 
adequando-a a cada caso. 

Ocorre que um dos efeitos maiores da interpretação atual do direito 
à duração razoável do processo é proporcionar, no grau máximo, a 
proteção ao cidadão de não precisar percorrer todas as instâncias 
do Poder Judiciário para ver resguardado um direito que já tenha se 
consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores. Assim, a prolação de 
decisões divergentes sobre o mesmo thema decidendum, além de violar 
o princípio da isonomia, torna obrigatório ao jurisdicionado que se 
valha de todos os recursos disponíveis para ver seu direito assegurado, 
trazendo insegurança jurídica, desconfiança no Judiciário e a inevitável 
constatação da advertência de Rui Barbosa quando defendia que “Justiça 
que tarda é injustiça manifesta”.

A contrario sensu, é cediço que a celeridade não pode ser obtida a qualquer 
preço. Por isso, a Comissão encartou, cautelosamente, instrumentos 
garantísticos relevantes no Novo Código de Processo Civil.

Visando adequar alguns institutos exitosos já aperfeiçoados nos sistemas 
internacionais ao contexto brasileiro, buscou-se nos países que adotam o 
sistema do common law, de origem anglo-saxônica, a doutrina visionária e 
muito bem desenvolvida da força da jurisprudência. 

6 - O preâmbulo da 
Constituição da República,  
em algumas poucas linhas, 
condensa o conteúdo 
e objetivos do Estado 
Democrático de Direito; 
fundamentalmente, em 
efetivar os direitos ali 
consagrados com vistas 
ao atingimento de uma 
sociedade mais justa, 
igualitária, solidária e 
fraterna. Inicia -se, como 
não poderia deixar de ser, 
pelo próprio Preâmbulo 
Constitucional, o qual 
entremostra a forte carga 
valorativa inserida no 
conceito da igualdade, 
verbis: “Nós, representantes 
do povo brasileiro, reunidos 
em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir 
um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o 
exercício dos 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”.

7 - REIS, José Alberto dos. A 
figura do processo cautelar. 
Separata do Boletim do 
Ministério da Justiça, n. 3, 
Lisboa, 1947.
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Nesse ponto, Giuseppe Chiovenda8 já prenunciava, no início do século 
passado, que a evolução do processo civil restaria por unir as famílias do 
civil law e da common law 9, permitindo uma interação capaz de institutos 
de um sistema serem úteis ao outro. Aliás, ao longo das últimas décadas, 
os sistemas romano germânico e anglo-saxônico vêm emprestando um 
ao outro a sua experiência. Assim é que o Brasil, país de tradição legalista, 
ao longo dos últimos anos veio se curvando à experiência estrangeira, e 
agora, com o Novo Código de Processo Civil, concretiza a orientação da 
fórmula atual mais efetiva que almeja oferecer uma justiça isonômica para 
cidadãos que estão na mesma situação fática e jurídica: a observância da 
jurisprudência, principalmente dos Tribunais Superiores. 

Nos Estados Unidos, exempli gratia, o juiz não faz a lei, mas, uma vez 
estabelecido o que eles denominam de stare decisis, o precedente firmado 
tem força de lei, e deve ser aplicado obrigatoriamente (blinding precedents). 
Nesse sentido, o jurista britânico, Professor Catedrático da Universidade de 
Londres Dennis Lloyd10, explica que a incidência do precedente judiciário 
nada mais é do que a aplicação prática do princípio da isonomia: se as causas 
são iguais, as pessoas têm de obter do Judiciário soluções iguais. 

Baseado nessa premissa, mas certamente adaptadas ao contexto brasileiro, 
é que, diante do clarividente cenário que juízes, frequentemente, pensam 
e interpretam o ordenamento jurídico de forma divergente – o que, 
inegavelmente, deve-se admitir –, o Novo Codex processual brasileiro 
orienta enfaticamente o respeito à força da jurisprudência.

Nesse caminhar, a concretização de um sistema processual voltado 
para a observância da jurisprudência visa oferecer aos jurisdicionados a 
interpretação jurídica mais consentânea com o entendimento dominante, 
estável e pacífico atribuído aos fatos delimitados pela lide. Objetiva-se, 
assim, assegurar uma justiça equânime, pelo tratamento isonômico de 
demandas semelhantes. 

Com esse fim é que o Novo Código de Processo Civil traz, claramente, a 
necessária aplicação da premissa da equidade de julgamentos, fato que 
que leva à vinculação dos juízes à aplicação dos fundamentos essenciais 
e necessários da jurisprudência pátria aos diversos casos. Por necessário, 
permite, também, a demonstração de distinções (distinguishing) quando 
a situação fática não seja a mesma, o que permite a individualização da 
lide, possibilitando a fundamentação idônea que revele a necessidade de 
solução jurídica diversa.

8 - A respeito do tema, v. 
CHIOVENDA, Giuseppe. 
Instituições de direito 
processual civil. Trad. de J. 
Guimarães Menegale. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1965. 

9 - Hodiernamente, há uma 
tendência de ruptura dos 
esquemas jurídicos clássicos. 
Além da experiência 
brasileira, os países da 
common law começam a 
positivar suas leis. Exemplo 
claro disso é a antes 
inimaginável instituição, na 
Inglaterra, da Rules of Civil 
Procedure, em vigor desde 
26 de abril de 1999. 

10 - LLOYD, Dennis. A ideia 
de lei. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000.
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O que se quer evitar, com tal mecanismo, é que a mesma situação fática, 
quando levada a juízo por jurisdicionados diferentes, receba decisões 
divergentes11. De fato, a observância da jurisprudência é necessária, a 
fim de garantir a necessária igualdade e segurança jurídica aos cidadãos, 
que, ao se depararem com uma situação semelhante a alguma outra 
que já possua resposta consolidada pelas instâncias superiores, tenha a 
previsibilidade que, sendo os fatos essenciais os mesmos, seja dada a eles 
a mesma resposta jurídica.

Igualmente, o Novo Código não admite a hipótese inversa, no sentido de 
que não se proporcione tratamento diferenciado a circunstâncias distintas 
(distinguishing), devendo-se prezar, sempre, pelo correto cotejo entre as 
circunstâncias fáticas dos precedentes e da lide posta em análise12. 

Por oportuno, merecem transcrição as preciosas lições do i. Professor da 
Faculdade de Direito de Nova York, Edward Re13, no sentido de que “os 
precedentes não se devem aplicar de forma automática. O precedente deve 
ser analisado cuidadosamente para determinar se existem similaridades de 
fato e de direito e para estabelecer a posição atual da Corte com relação ao 
caso anterior”.

Consectariamente, os jurisdicionados, desde que o ordenamento jurídico 
se adapte corretamente a esses novos ditames, terão a previsibilidade 
jurídica necessária para saber se determinada situação é aceita e em 
quais termos pelo Poder Judiciário. Tais fatos geram a segurança jurídica14 
necessária para garantir a correta expectativa e confiança na proteção de 
suas condutas, e garantem a confiabilidade necessária na Justiça de um 
país que almeja ser símbolo de proteção democrática, e que tem como 
pilar o princípio da isonomia. 

Vale ressaltar a doutrina do Professor Catedrático de Direito Processual Civil 
da Universidade de Pavía (Itália) Michele Taruffo15, que realça a necessidade 
de se construir um Judiciário calcado no respeito às orientações dos Tribunais 
Superiores, que promovam a necessária segurança jurídica e o respeito ao 
princípio da isonomia. Assim sendo, permitirá às partes e aos advogados a 
razoável previsibilidade a respeito da orientação que deverá ser atribuída 
ao contexto fático que levarão ao Judiciário. É nesse sentido o argumento 
de Neil Maccormick16 ao assentar que, com base na jurisprudência, “as 
pessoas podem ter, antecipadamente, razoável certeza a respeito das regras 
e padrões segundo os quais sua conduta será julgada e sobre os requisitos 
que elas devem satisfazer para dar validade jurídica às suas transações”.

11 - WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim. Estabilidade 
e adaptabilidade como 
objetivos do direito: civil law 
e common law. In: Revista 
de Processo, São Paulo: RT, 
v. 172, ano 34, p. 129, jun. 
2009.

12 - Como será analisado 
mais à frente, é 
importantíssimo o respeito 
ao disposto no art. 926, 
§ 2.º, do Novo CPC, 
determina que “ao editar 
enunciados de súmula, os 
tribunais devem ater-se às 
circunstâncias fáticas dos 
precedentes que motivaram 
sua criação.”

13 - RE, Edward D. Stare 
Decisis. trad. Ellen Gracie 
Northfleet. In: Revista 
Forense v. 327, p. 38-39.

14 - Nas palavras de 
Humberto Ávila (ÁVILA, 
Humberto. Sistema 
constitucional tributário. 
5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 370), o princípio 
da segurança jurídica 
“estabelece o dever 
de buscar um ideal de 
estabilidade, confiabilidade, 
previsibilidade e 
mensurabilidade na atuação 
do Poder Público”.

15 - TARUFFO, Michele. 
Legalità e giustificazione 
della creazione giudiziaria 
del diritto. Rivista 
Trimestrale di Diritto e 
Procedura Civile. Ano 
LV. n. 1. Milano: Giuffrè 
Editore, 2001, p. 26. Em 
suas palavras: “a harmonia 
dos precedentes judiciais, 
além de constituir precioso 
elemento de confiança 
no Poder Judiciário, tem 
enorme repercussão na 
sociedade, porque uma 
conduta uniforme de julgar 
confere estabilidade aos 
conceitos e às relações 
jurídicas” (tradução livre).

16 - MACCORMICK, Neil. 
Rethoric and the rule of 
law – a theory of legal 
reasoning. New York: Oxford 
University Press, 2005, p. 18.
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Além disso, é preciso enfatizar que a observância da jurisprudência não 
beneficia apenas os jurisdicionados através de uma densa segurança 
jurídica e certeza quanto ao desfecho das demandas, mas, também, 
privilegia o Estado. No dizer de Valter Shuenquener de Araújo17, “o Estado 
também se beneficia quando cria um método decisório seguro, previsível 
e estável. Por esse motivo, ao Estado incumbe mitigar, ao máximo possível, 
as possibilidades de frustração dos jurisdicionados”.

Conclui-se, assim, por essa breve explanação teórica da ratio tomada quando 
do estabelecimento do respeito à jurisprudência pelo NCPC, que: (i) o Poder 
Judiciário deve dar a mesma resposta jurídica para as mesmas questões 
fáticas – que devem restar bem enfrentadas – submetidas ao seu controle, 
independentemente das partes envolvidas; (ii) os juízes e as Cortes devem 
respeitar as jurisprudências assentadas pelos órgãos hierarquicamente 
superiores; (iii) a observância da jurisprudência permite, além da unificação 
da interpretação do ordenamento jurídico para cada controvérsia fático-
jurídica existente, que se ofereça a necessária previsibilidade judicial, 
possibilitando, por intermédio da imparcialidade e da segurança jurídica, 
um melhor planejamento dos jurisdicionados e de seus advogados, que 
já saberão com o que estarão lidando; (iv) o incremento considerável na 
qualidade e segurança jurisdicional, que possibilitará, desde o início do 
processo, a concretização da busca incessante pela justiça e paz social, 
objetivos maiores a serem alcançados pelo Poder Judiciário.

De fato, não é demais afirmar que a observância à jurisprudência firmada pelas 
instâncias superiores constitui a base do Novo Código de Processo Civil.

Estabelecidas as premissas que ampararam a matéria na elaboração do 
NCPC, e que nos guiarão para o correto aprimoramento da observância 
da jurisprudência no ordenamento jurídico, necessária a análise de alguns 
pontos principais encartados pelo novel diploma, a fim de que, nesse 
período de vacatio legis18, possamos nos adaptar e aprimorar a nova 
realidade que guiará o processo civil brasileiro.

2. ANÁLISE DAS DISPOSIÇÕES 
PREVISTAS NA LEI Nº 13.105/2015 (NCPC)

Desde o início da elaboração do Novo CPC, debates acalorados tomaram 
o centro das decisões sobre o papel vinculativo que deveria ter a 

17 - ARAÚJO, Valter 
Shuenquener de. O princípio 
da proteção da confiança. 
Uma nova forma de tutela 
do cidadão diante do Estado. 
Rio de Janeiro: Impetus, 
2009, p. 177.

18 - O Novo Código de 
Processo Civil, Lei nº 
13.105/2015, entrará em 
vigor no dia 17 de março 
de 2016.
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jurisprudência. Após diversas alterações, a aplicabilidade dos precedentes 
se encontra topograficamente localizada no Livro III da Parte Especial, Título 
I, “Da Ordem Dos Processos e dos Processos de Competência Originária 
dos Tribunais”, no Capítulo 1, que trata a respeito das Disposições Gerais. 
Merece transcrição, para melhor análise, in verbis:

LIVRO III
DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS

 DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

TÍTULO I
DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS
DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la 
estável, íntegra e coerente.
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento 
interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua 
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às 
circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.

Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 
especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em 
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 
vinculados.
§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, 
§ 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.
§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou 
em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências 
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públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam 
contribuir para a rediscussão da tese.
§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo 
Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de 
julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da 
alteração no interesse social e no da segurança jurídica.
§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada 
ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a 
necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os 
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
§ 5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os 
por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede 
mundial de computadores.

Art. 928.  Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos 
repetitivos a decisão proferida em:
I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
II - recursos especial e extraordinário repetitivos.
Parágrafo único.  O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão 
de direito material ou processual.

Oportuno, neste momento, a análise individualizada das disposições 
elencadas neste Capítulo do Novo Código.

Inicialmente, o art. 926, caput, prevê que “os tribunais devem uniformizar 
sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

Norma de redação importantíssima e pluridimensional, a primeira parte 
do artigo já direciona a necessidade de cada tribunal uniformizar sua 
jurisprudência, para que não haja qualquer divergência interna a respeito 
de determinada interpretação jurídica. Noticiando qualquer discordância, 
deve o tribunal, assim que possível, por meio de seu órgão interno 
competente, se reunir para pacificar o entendimento.

Já a segunda parte do artigo faz referência ao dever de manter a 
jurisprudência estável, íntegra e coerente. A noção de integridade e de 
coerência19 impõe que o Poder Judiciário, por intermédio de todos os seus 
órgãos, promova um cotejo detido entre os argumentos fáticos e jurídicos 
que levaram à formação de determinada jurisprudência, para poder aplicá-
la corretamente ao caso concreto. Não se permite, assim, o uso de trechos 
de ementas ou de julgados que não tem relação alguma com o trecho 

19 - Para uma análise mais 
aprofundada, v. DWORKIN, 
Ronald. O império do direito, 
São Paulo: Martins Fontes, 
1999, p. 287 e ss.; DWORKIN, 
Ronald. Uma questão de 
princípio. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. p. 221 e ss.
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efetivamente posto em julgamento. Deve-se, pois, manter a jurisprudência 
íntegra e coerente para que sua aplicação decorra de análise detida da 
similitude jurídica e fática do caso sub examine com o entendimento 
jurisprudencial paradigma, pois é, apenas, dando respostas coincidentes 
aos contextos iguais, e diferentes aos diversos, que alcançaremos a 
igualdade, segurança jurídica e previsibilidade que tanto se almeja.

Portanto, podemos assentar que a inteligência a ser dada à previsão de 
coerência e integridade da jurisprudência é a recusa de uma mera repetição 
mecânica, descontextualizada e desfundamentada de orientações 
jurisprudenciais. O que se busca é um juízo coerente e esclarecedor entre o 
contexto fático agasalhado pela interpretação jurisprudencial dominante e 
a conjuntura posta sob análise do Judiciário.

Prosseguindo, o § 1º do art. 926 predispõe que: “Na forma e segundo 
os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão 
enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante”. 
Esse importante parágrafo, que foi introduzido a fim de facilitar o acesso às 
jurisprudências dominantes dos tribunais, pela elaboração de súmulas, é 
complementado pelo importantíssimo § 2º, que determina aos tribunais 
que ao editá-las, “os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos 
precedentes que motivaram sua criação”.

Como salientado nos comentários acima, o § 2º do art. 926 se destina 
a reiterar a necessidade de uma análise detida dos fatos que levaram à 
uniformização daquele entendimento, já que a vinculação à jurisprudência 
se dará pelo cotejo entre as situações fáticas que possibilitarão a adoção 
daquela tese jurídica estabilizada. Assim, impõe-se uma análise detida dos 
fatos e fundamentos jurídicos que foram submetidos ao crivo do Judiciário, 
e que levaram a formação de uma jurisprudência dominante, justificando 
sua aplicação em contextos análogos.

Em sequência, o art. 927 nos traz a regra geral de ordem cronológica 
que guiará a estabilidade da jurisprudência, indicando como os juízes e 
tribunais devem proceder ao julgar determinada lide. Assim está ordenada 
a sequência prevista pelo Novo Código:

(i). Decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade;
(ii). Enunciados em súmula vinculante (previsão já contida no art. 103-A da 
CRFB/88 20);

20 - Art. 103-A. O Supremo 
Tribunal Federal poderá, de 
ofício ou por provocação, 
mediante decisão de 
dois terços dos seus 
membros, após reiteradas 
decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa 
oficial, terá efeito vinculante 
em relação aos demais 
órgãos do Poder Judiciário 
e à administração pública 
direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual 
e municipal, bem como 
proceder à sua revisão ou 
cancelamento, na forma 
estabelecida em lei.
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(iii) Acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 
especial repetitivos;
(iv). Enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em 
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional;
(v). Orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 
vinculados.

É que as decisões judiciais, para terem força, precisam ser estáveis, de 
forma a não gerar insegurança. Então, as decisões que vão informar 
todo o sistema jurídico e que possuirão essa posição hierárquica são 
aquelas pacíficas, estáveis, dominantes, v.g., aquelas tomadas pelo 
STF na análise de ação direta de inconstitucionalidade, aquelas que 
estão sumuladas ou foram decididas num caso com repercussão geral 
reconhecida, ou mesmo aquelas oriundas do incidente de resolução de 
demandas repetitivas, mas não as decisões monocráticas aplicadas por 
membros isolados, que não servem às finalidades erigidas pelo Novo 
Código de Processo Civil.

Destarte, importante ressalva consiste da interpretação clara da redação 
do referido artigo prever que “os juízes e tribunais observarão”, no sentido 
da obrigatoriedade de seguir a vinculação tratada nos julgamentos de 
primeiro grau e dos tribunais.

Com efeito, especial novidade consiste no inciso III acima referido, que 
impõe a eficácia vinculante aos acórdãos proferidos em incidente de 
assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas21 

e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 
Especificados pelo art. 928, considera-se julgamento de casos repetitivos a 
decisão proferida em: (i) incidente de resolução de demandas repetitivas; 
e (ii) recursos especial e extraordinário repetitivos. Prevê, ainda, em seu 
parágrafo único, que “o julgamento de casos repetitivos tem por objeto 
questão de direito material ou processual”.

Destarte, a importância da ordem específica indicada pelo Código é 
evidente. Se determinado juiz ou órgão do tribunal sabe, v.g., como o 
Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente 
decidem sobre determinados temas, não faz sentido algum a adoção 
de entendimento diverso. Tal fato apenas posterga a paz social e acirra 
o conflito entre as partes, pois oferece esperança à parte contrária, que 

21 - O Incidente de 
Resolução de Demanda 
Repetitiva, disciplinado 
pelos arts. 976/987 do NCPC 
deve ser suscitado pelos 
juízes - principalmente os 
de primeiro grau -, pelas 
partes ou pelo Ministério 
Público quando constatada 
a existência de muitas ações 
sobre um mesmo tema que 
causem risco de ofensa à 
isonomia e à segurança 
jurídica. O incidente 
será julgado pelo órgão 
internamente responsável 
pela uniformização da 
jurisprudência do tribunal, 
de segundo grau ou 
superior, e a decisão deverá 
ser aplicada pelas instâncias 
inferiores.
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terá uma decisão judicial favorável, mas que inevitavelmente virá a ser 
reformada após o cabível recurso.

Sobreleva enfatizar que o NCPC objetiva, com isso, modificar um fato 
alarmante do Judiciário brasileiro. Conforme dados do Conselho Nacional 
de Justiça retirados do Relatório Justiça em Números 201322, a taxa de 
reforma das sentenças é expressiva. O aludido Relatório indica que, 
tomada a totalidade de Estados23, num total de 1.096.074 processos, 
houve o provimento de 371.706 recursos. Nesse contexto, sabe-se 
que, do percentual de 33,9%, a grande maioria advém do desrespeito à 
jurisprudência firmada principalmente pelos Tribunais Superiores, fato não 
mais aceito pelo Novo Código. 

De outra banda, os parágrafos que se seguem no artigo 927 trazem 
referências ao inovador estabelecimento de mecanismos de superação e 
confronto da jurisprudência pacificada. Desse modo, alguns parâmetros 
devem ser considerados.

2.1 Mecanismos de confronto e evolução da 
jurisprudência: distinguishing e overruling 

Nesse ponto, começa o § 1.º do art. 927 explicando que, quando decidirem 
aplicando a força da jurisprudência, “os juízes e os tribunais observarão o 
disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º”. 

O citado art. 1024 trata da necessidade da ampla defesa e do contraditório, 
que, transladando-se para as decisões que fundamentarão as razões de 
decidir com base na aplicação da jurisprudência, devem tratar apenas 
das questões já pacificadas/dominantes que efetivamente estejam sendo 
discutidas no processo, a respeito das quais se tenha dado às partes 
oportunidade de se manifestar.

Já a alusão ao art. 489, § 1º 25, importa em dizer que as sentenças e 
acórdãos dos tribunais não serão considerados fundamentados, caso 
não enfrentem, efetivamente, o caso concreto comparativamente aos 
parâmetros fáticos e jurídicos estabelecidos pela jurisprudência, não 
podendo se limitar à fundamentação genérica, sem explicar sua relação 
com a causa ou a questão decidida. Traz, assim, o dever de fundamentação 
dos motivos pelos quais determinada jurisprudência deve ser aplicada 
ao caso concreto, proporcionando segurança jurídica e previsibilidade às 
partes, de forma a garantir o respeito e a credibilidade inerente ao instituto. 

22 - Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/
relatorio-justica-em-
numeros/#p=2013_90, 
acesso em: 20.04.2015.

23 - Merece destaque 
o índice de reforma do 
Tribunal de Justiça do Piauí 
que, conforme o Relatório 
alcança o inimaginável 
percentual de 89,5%.

24 - Art. 10.  O juiz não pode 
decidir, em grau algum de 
jurisdição, com base em 
fundamento a respeito do 
qual não se tenha dado às 
partes oportunidade de se 
manifestar, ainda que se 
trate de matéria sobre a qual 
deva decidir de ofício.

25 - Art. 489. (...) § 1º Não 
se considera fundamentada 
qualquer decisão judicial, 
seja ela interlocutória, 
sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à 
reprodução ou à paráfrase 
de ato normativo, sem 
explicar sua relação com a 
causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos 
jurídicos indeterminados, 
sem explicar o motivo 
concreto de sua incidência 
no caso;
III - invocar motivos que 
se prestariam a justificar 
qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os 
argumentos deduzidos no 
processo capazes de, em 
tese, infirmar a conclusão 
adotada pelo julgador;
V – se limitar a invocar 
precedente ou enunciado de 
súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes 
nem demonstrar que o caso 
sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos;
VI – deixar de seguir 
enunciado de súmula, 
jurisprudência ou 
precedente invocado pela 
parte, sem demonstrar 
a existência de distinção 
no caso em julgamento 
ou a superação do 
entendimento.
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Especificamente quanto ao inciso VI do art. 489, § 1º, ao indicar, a contrario 
sensu, que poderá o juiz pode deixar de seguir enunciado de súmula, 
jurisprudência ou precedente desde que demonstre, obviamente de forma 
fundamentada, “a existência de distinção no caso em julgamento”, positiva 
o que leva o nome técnico de distinguishing. 

Nesse ponto, importante clarificar que a técnica do distinguishing advém 
da própria essência do dever de fundamentar comparativamente26 os 
fundamentos jurisprudenciais a serem utilizados e o próprio decisum. 
Constatada a distinção entre os casos, seja por divergência entre os fatos, 
seja por alguma peculiaridade do caso concreto, o juiz ou o tribunal podem 
justificadamente afastar a vinculação à tese, entendendo por não aplicá-la, 
ou apenas restringi-la.

Portanto, a partir desse cotejo entre o caso paradigma e o caso concreto, 
havendo semelhança entre eles, e se os fundamentos jurídicos que 
sustentam a jurisprudência adequarem-se à controvérsia em julgamento, 
deverá o órgão julgado aplicá-la ao caso27. Entendendo serem diferentes, 
poderá, por meio de fundamentação adequada e específica, afastar a 
aplicação do entendimento jurisprudencial28 (restrictive distinguishing), 
ou entender que, a despeito de possuir particularidades que diferenciem 
o caso concreto, os fundamentos essenciais levados a cabo pelo 
entendimento dominante amoldam-se à controvérsia, sendo plenamente 
aplicável (ampliative distinguishing).

Bem assentadas as possibilidades do confronto de jurisprudência pelo 
método do distinguishing 29, prossigo na análise dos parágrafos do aludido 
art. 927, que, nos §§ 2º a 5º tratam da possibilidade de superação/
modificação da jurisprudência dominante, o chamado overruling.  

Nesse ponto, como a jurisprudência brasileira não se presta a ser um museu 
de princípios30, pode, eventualmente, ser constatada a necessidade, a 
partir do desenvolvimento do Direito, de sua revisão. Assim, essa evolução 
jurisprudencial, ou overruling, tem cabimento quando se verificar que aquela 
interpretação jurídica dominante sobre determinado contexto fático não 
corresponde mais aos anseios econômicos, políticos e jurídicos da sociedade31.

Ocorre que essa eventual revisão jurisprudencial deve ser realizada com 
cautela, sob pena de se enfraquecer a ratio do sistema vinculante da 
jurisprudência, infringindo princípios caros da democracia brasileira, como 
a segurança jurídica, a previsibilidade e a proteção da confiança32. 

26 - TUCCI, José Rogério Cruz 
e. Precedente judicial como 
fonte do Direito. São Paulo: 
RT, 2004, p. 171.

27 - CAMARGO, Luiz Henrique 
Volpe. A força dos precedentes 
no moderno processo civil 
brasileiro. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord.). Direito 
jurisprudencial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, 
p. 565.

28 - TUCCI, José Rogério Cruz e. 
Precedente Judicial como Fonte 
do Direito. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004, p. 171.

29 - Tal método também 
encontra previsão nos arts. 
1.037; § 9º, e 1.042, § 1º, II, 
verbis:
Art. 1.037. § 9o Demonstrando 
distinção entre a questão a ser 
decidida no processo e aquela 
a ser julgada no recurso 
especial ou extraordinário 
afetado, a parte poderá 
requerer o prosseguimento do 
seu processo.
Art. 1.042. § 1o Sob pena 
de não conhecimento 
do agravo, incumbirá ao 
agravante demonstrar, 
de forma expressa: (...) 
II - a existência de distinção 
entre o caso em análise e o 
precedente invocado, quando 
a inadmissão do recurso.

30 - Nelson Nery Jr (NERY 
JR., Nelson. “Boa-fé objetiva 
e segurança jurídica: 
eficácia da decisão judicial 
que altera jurisprudência 
anterior do mesmo Tribunal 
Superior”. In: Eficácia ex 
nunc e as decisões do STJ. 
Barueri: Manole, 2008, p. 95.) 
defende que “não se poderia 
admitir o engessamento da 
jurisprudência dos tribunais em 
nome da segurança jurídica, 
pois a dose desse remédio, por 
ser excessiva, mataria o doente: 
summum ius, summa iniuria”.

31 - BUSTAMANTE, Thomas 
da Rosa de. Teoria do 
precedente judicial: A 
justificação e a aplicação das 
regras jurisprudenciais. São 
Paulo: Noeses, 2012, p. 387.

32  - ARAÚJO, Valter 
Shuenquener de. O princípio 
da proteção da confiança. 
Uma nova forma de tutela 
do cidadão diante do Estado. 
Rio de Janeiro: Impetus, 2009, 
p. 247.
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Preocupado com isso é que o Novo Codex (art. 927, § 2º) traz a previsão 
de que “a alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou 
em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências 
públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam 
contribuir para a rediscussão da tese”, facultando aos tribunais a realização 
prévia de audiências públicas, bem como da participação dos amici curiae.

Ademais, outra questão importantíssima concerne aos efeitos da superação 
da jurisprudência, isto é, à possibilidade de “haver modulação dos efeitos 
da alteração no interesse social e no da segurança jurídica” (art. 927, § 3º, 
parte final).

Aqui, apesar de o NCPC não impor a modulação de efeitos, cujo termo 
oriundo do sistema anglo-saxão é prospective overruling, a previsão 
legal consiste em recomendação, pois a ideia de segurança jurídica 
caminha junto com a de previsibilidade. De fato, a jurisprudência firmada 
desempenha múltiplas e relevantes funções no sistema jurídico, pois lhe 
cabe conferir previsibilidade às futuras decisões judiciais nas matérias por 
ela abrangidas, atribuir estabilidade às relações jurídicas constituídas sob 
a sua égide e, em decorrência, gerar certeza quanto à validade dos efeitos 
decorrentes de atos praticados em sintonia com a orientação estabelecida, 
preservando, assim, em respeito à ética do Direito, a confiança dos cidadãos 
nas ações do Estado. Nesse ponto, a prospective overruling, antídoto 
ao engessamento do pensamento jurídico, é alternativa que preserva a 
segurança jurídica que a jurisprudência há de transmitir33.

Nesse tópico, o i. Ministro Luís Roberto Barroso34, em sede doutrinária 
assenta que quando determinada Corte entende por bem superar 
determinada jurisprudência dominante “não pode nem deve fazê-lo com 
indiferença em relação à segurança jurídica, às expectativas de direito por 
ele próprio geradas, à boa-fé e à confiança dos jurisdicionados”. 

Prosseguindo, o § 4.º do art. 927 estabelece parâmetros que o Tribunal 
deve observar quando da mudança da jurisprudência: (i) fundamentação 
adequada e específica; e (ii) os princípios da segurança jurídica, da proteção 
da confiança e da isonomia.

Por fim, o § 5.º prescreve a necessidade de os Tribunais darem ampla 
divulgação aos seus precedentes, cuja publicação já ocorre atualmente 
por meio do Diário de Justiça eletrônico, devendo apenas os tribunais os 
organizar dividindo-os por questão jurídica decidida.

33 - Sobre o tema, conferir 
os seguintes precedentes 
do Plenário do Supremo 
Tribunal Federal: RE 197917, 
Relator Min. Maurício Corrêa, 
julgado em 06/06/2002, DJ 
07-05-2004; ARE 709212, 
Relator Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 13/11/2014, DJe 
19-02-2015.

34 - BARROSO, Luís Roberto. 
Parecer: Mudança da 
jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal em matéria 
tributária. Segurança Jurídica 
e modulação dos efeitos 
temporais das decisões 
judiciais. Revista de Direito 
do Estado. Rio de Janeiro: 
Renovar, ano 1, n. 2, p. 261-
288, abr.-jun. 2006.)
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Tais previsões são essenciais para que o Brasil efetive a salutar observância 
da jurisprudência, de modo a permitir sua aplicabilidade apenas a casos 
realmente semelhantes (distinguishing), e de possibilitar sua evolução 
(overruling), pautada por parâmetros seguros e bem delimitados.

2.2. Distinções e conceitos fundamentais:
ratio decidendi e obiter dictum

Feita a delimitação da previsão da força vinculante da jurisprudência 
pelo Novo Código de Processo Civil, há que se ressaltar alguns conceitos 
fundamentais que tem que ser buscados quando da análise dos 
fundamentos jurídicos concretizados ao longo da sedimentação de 
determinada jurisprudência: a ratio decidendi e o obiter dictum35.

A ratio decidendi consiste em todos os fundamentos essenciais ao deslinde 
da controvérsia, sem os quais se impossibilitaria a solução da demanda. 
Desse modo, sendo norma de caráter geral, deve servir de paradigma 
vinculativo às futuras decisões, como sendo a base jurídica fundamental da 
jurisprudência. Assim é que os juízes e tribunais devem, ao se depararem 
com determinado caso, procurar a ratio decidendi da jurisprudência e ver 
se a situação em tela deve se amoldar à tese dominante.

Do conceito de ratio decidendi revela-se a função de, pela aplicação de seus 
fundamentos, servir como elemento que terá a potencialidade de orientar 
e vincular os novos casos que chegarão à apreciação do Judiciário36. É, em 
resumo, a tese jurídica universalizável, bem delimitada por seu substrato fático 
idoneamente fundamentado, que se adotará nos demais casos semelhantes.

Ao lado da ratio decidendi, tem-se, também, a parte do decisum paradigma 
que é proferida, mas cujo enfrentamento não muda em nada a consecução 
do resultado final, chamada de obiter dictum. Neil Duxbury37entende que 
podem ser opiniões judiciais de passagem desnecessárias ou desconectadas 
com os fatos do caso. No texto do NCPC, tendo em vista a prescindibilidade 
de tais considerações ao desfecho da tese, não possuem força vinculante 
a orientar julgamentos posteriores, não sendo de observância obrigatória 
pelos juízes e tribunais (art. 927).

Apesar disso, o obiter dictum pode vir a exercer funções importantes no 
ordenamento jurídico pátrio: (i) servir de diretriz para o julgamento de 
questões que venham a ser suscitadas no futuro; (ii) prestar-se de instrumento 
para conduzir à evolução da jurisprudência.

35 - Apesar de serem 
estabelecidos no tocante ao 
conceito de “precedentes”, 
o legislador optou por não 
defini-lo no NCPC. Quanto 
a esse tópico, v. NUNES, 
Dierle. Processualismo 
constitucional democrático 
e o dimensionamento 
de técnicas para a 
litigiosidade repetitiva: 
a litigância de interesse 
público e as tendências 
“não compreendidas” de 
padronização decisória. 
Revista de Processo, v. 199, 
p. 38, set. 2001.

36 - MARINONI, Luiz 
Guilherme. Precedentes 
Obrigatórios. 2. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 222.

37 - DUXBURY, Neil. The 
nature and authority of 
precedent. Estados Unidos: 
Cambrigde, 2008, p. 68.
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Resume-se, assim, que a nova ordem processual impõe que apenas a 
ratio decidendi de determinado paradigma jurisprudencial possui efeito 
vinculante a orientar a solução de casos futuros. É dizer, o órgão do 
Judiciário, ao vincular-se à jurisprudência, deve buscar seus fundamentos 
na identificação da ratio decidendi, e não do obiter dictum.

3. O CONTRAPONTO À FALSA
ALEGAÇÃO DE ENGESSAMENTO DO 
PODER JUDICIÁRIO

Deveras, a nova sistemática adotada pelo NCPC tem por escopo estabelecer 
uma obediência à jurisprudência pátria, mormente aquela fixada pelos 
Tribunais Superiores, porquanto possuem uma maior hierarquia na 
vinculação dos demais órgãos do Judiciário (art. 927, CPC/2015). Assim, os 
juízes e tribunais, ao se depararem com determinada lide, devem buscar 
qual o entendimento dominante sobre o contexto fático sob análise. 
Verificando, efetivamente, a semelhança dos casos, deverá aplicar a ratio 
decidendi do paradigma. 

Ocorre que, a partir da inserção da teoria dos precedentes ainda no início 
do Anteprojeto do NCPC, diversas críticas se dirigiram, no sentido de que 
a obrigatoriedade da vinculação à jurisprudência, conforme prevê o Novo 
Código de Processo Civil (arts. 926 a 928), limitaria o poder de decisão dos 
juízes. Sucede que alegado engessamento dos órgãos do Poder Judiciário 
não possui qualquer justificação plausível, já que não se pode oferecer 
soluções diferentes para questões iguais, sob pena de ultraje ao princípio da 
isonomia. A Relatora da Comissão de Juristas que elaborou o Anteprojeto 
do Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier 38, clarifica 
que a “liberdade é do Judiciário e não do juiz. Fixada a regra, não pode ser 
desrespeitada, devendo ser aplicada a todos os casos iguais sob pena de se 
afrontar de maneira intolerável o princípio da isonomia”.

É que, como diversas vezes salientado, o juiz terá de avaliar o caso 
descrito no processo, para então se voltar à ratio decidendi pacificada 
pela jurisprudência e avaliar sua aplicabilidade ao caso. Trata-se, portanto, 
do distinguishing, anteriormente delimitado, necessário para que haja 
perfeita adequação da tese à controvérsia, permitindo aos juízes a não 
aplicação de determinada orientação dominante desde que demonstre, 
através de fundamentação idônea, que os fundamentos determinantes 
não se aplicam ao caso devido às suas particularidades. É absolutamente 

38 - ARRUDA ALVIM 
WAMBIER, Teresa. 
Estabilidade e 
adaptabilidade como 
objetivos do direito: civil law 
e common law. RePro, vol. 
172, p. 174, São Paulo, jun.- 
jul., 2009.
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inválida, portanto, a asserção de que o novel sistema que estabelece a força 
da jurisprudência implicaria uma limitação inconstitucional ao processo 
decisório argumentativo dos juízes, já que a jurisprudência precisa ser 
reconstruída em cada caso concreto, por meio do cotejo analítico que 
verificará a semelhança das razões de fato existentes, para então realizar o 
poder dever de aplicar a tese jurídica dominante.

O que houve, portanto, foi apenas o advento de uma disciplina mais 
clara do método de trabalho do juiz, privilegiando a atenção necessária 
ao princípio da isonomia das partes processuais, e não a extinção da 
autonomia de julgamento. Como bem ensina Luiz Henrique Volpe 
Camargo39, a garantia da independência do magistrado “existe, enfim, 
para que o juiz possa decidir a favor de quem realmente tem direito. 
Logo, é garantia assegurada ao juiz em benefício do jurisdicionado e não 
do próprio magistrado em si”.

Aliado a esses fatos, que por si só já refutam a ideia de engessamento do 
Poder Judiciário brasileiro com o advento da previsão de obrigatoriedade 
da jurisprudência, nos limites outrora delineados, vale referência o fato de 
que o Brasil, atualmente, tem mais de 13 mil leis federais40. Se considerarmos 
as súmulas do STJ, são apenas 522 41. Assim, demonstra-se que, atualmente, 
apesar da busca constante pela uniformização da jurisprudência sobre os 
mais variados temas, ainda estamos longe do ideal de esgotar a interpretação 
vinculante, comprovando que a obrigatoriedade da observância da 
jurisprudência não engessa o Judiciário, mas, na verdade, garante segurança 
jurídica, celeridade, previsibilidade e isonomia aos jurisdicionados. 

Conclui-se, assim, que se tomássemos por verdadeira a tese do 
engessamento do direito em razão da vinculação da jurisprudência, 
teríamos que considerar a absurda asserção de que os tribunais dos países 
que adotam o sistema do common law ainda estariam julgando suas 
demandas judiciais com base em conceitos e interpretações claramente 
ultrapassadas. Teresa Arruda Alvim Wambier42 didaticamente refuta essa 
afirmação, “uma vez que uniformidade não é sinônimo de eternidade e 
tampouco certeza e estabilidade significam imutabilidade”. 

4. CONCLUSÃO

Por tudo isso, o Novo Código de Processo Civil não pode ser acusado de 
engessar o Direito e o poder decisório dos juízes. Ao revés, ao prever a 

39 - CAMARGO, Luiz Henrique 
Volpe. A força dos precedentes 
no moderno processo civil 
brasileiro. In: Teresa Arruda 
Alvim Wambier. (Coord.). 
Direito Jurisprudencial. São 
Paulo: RT, 2012, v. 1, p. 581.

40 - No dia 22.04.2015, a 
numeração das leis contava a 
ordem cronológica de 13.116 
leis federais. Consulta em 
http://www4.planalto.gov.
br/legislacao/legislacao-1/
leis-ordinarias/2015-leis-
ordinarias#content.

41 - Disponíveis em: http://
www.stj.jus.br/SCON/sumulas/
toc.jsp?livre=@docn&tipo_
visualizacao=
RESUMO&menu=SIM.

42 - ARRUDA ALVIM 
WAMBIER, Teresa. Precedentes 
e evolução do direito. 
In: Teresa Arruda Alvim 
Wambier (Coord.). Direito 
Jurisprudencial. São Paulo: RT, 
2012, v. 1, p. 13.
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uniformização da jurisprudência, concretiza a solução para um dos maiores 
problemas da sociedade jurídica brasileira: a instabilidade e insegurança 
no tratamento anti-isonômico dos jurisdicionados.

O novel diploma prevê, ao lado da força vinculante da jurisprudência, 
mecanismos essenciais para a correta harmonização da causa à ratio 
decidendi do paradigma dominante (distinguishing), a possibilidade 
de sua modificação (overruling), bem como a modulação temporal 
de eventual nova orientação (prospective overruling), no afã de 
proporcionar a necessária previsibilidade à sociedade, garantindo a 
segurança jurídica. 

Consectariamente, o Novo Código de Processo Civil, conduzindo a um 
peculiar movimento de convergência entre o civil law com o common law, 
e sua ampla aplicabilidade da força da jurisprudência, servirá para reavivar 
a confiança dos cidadãos no Poder Judiciário. É que os jurisdicionados 
terão a certeza de que não vão se deparar com decisões divergentes das 
que obtiverem seus pares, se possuírem as mesmas razões de fato a serem 
tuteladas. Não se trata mais de identidade de partes, mas de identidade 
de demandas. Constatada fundamentadamente essa semelhança, e 
encontrando orientação vinculativa a respeito, há a obrigatoriedade de 
ser respeitada, preservando e tutelando o princípio constitucional da 
isonomia.

A jurisprudência, nesse contemporâneo contexto social, é o instrumento 
mais representativo da necessária e constante evolução do Direito43.

Precisamos, com base nesse ideário, estimular os juízes e tribunais, que 
são a base do Poder Judiciário, à observância do respeito às orientações 
jurisprudenciais, principalmente dos Tribunais Superiores. Isso permitirá às 
partes e aos advogados a razoável previsibilidade a respeito da orientação 
que deverá ser atribuída à demanda, possibilitando uma justiça mais célere, 
além de promover a necessária segurança jurídica e o respeito ao princípio 
da isonomia. É nesse sentido que o ilustre advogado e doutrinador italiano 
Piero Calamandrei afirmava44 que a Magistratura é o mais alto apostolado 
a que um homem pode se entregar nesse mundo de Deus, porque a 
justiça não é senão a ponte por onde passam todas as misérias e todas 
as aberrações. Sendo assim, os juízes devem prezar pelo estabelecimento 
de um sistema que funcione de forma uniforme e coesa, rejeitando a 
atribuição de decisões divergentes à mesma norma, que ocasionem no 
inaceitável julgamento díspar de casos idênticos.

43 - Segundo Chaïm 
Perelman (Tratado da 
Argumentação: a nova 
retórica. 2ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005), em 
sua teoria da argumentação, 
a jurisprudência é a sua 
justificação mais expressiva, 
porque quanto mais 
elevada é a autoridade, mais 
convincente é o argumento 
que arrebata os auditórios.

44 - CALAMANDREI, Piero. 
Eles, os Juízes, vistos por um 
advogado. Editora Martins 
Fontes. São Paulo. 2000.
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Essa é uma das principais inovações – senão a base – do Novo Código de 
Processo Civil, fruto do labor dos integrantes que compuseram a Comissão 
e que nutriram a sensação de que os novos tempos reclamam novos 
direitos, de que é possível recomeçar várias vezes na mesma vida, de que 
é saudável sonhar o sonho de justiça, mas é incompassível, como entreviu 
Fernando Pessoa45: “Servir à sua época e a todas as épocas ao mesmo 
tempo; ou escrever para homens e Deuses o mesmo poema”.

Dessa forma, o Novo Código viabiliza a justiça mais célere decantada 
pela práxis, sendo fruto da vontade democrática da sociedade brasileira. 
A Comissão de Juristas encarregada de elaborar o Anteprojeto do Novo 
Código de Processo Civil, que tive a honra de presidir, atentou-se a 
centenas de proposições em audiências públicas, centenas de publicações 
da academia e dos segmentos profissionais da advocacia pública, privada, 
magistratura, Ministério Público, defensorias, procuradorias, institutos 
jurídicos, além de centenas de milhares de e-mails. Desse todo, estima-se 
que cerca de 80% das sugestões foram acolhidas. Trata-se, sem dúvida, de 
um “Código de Processo Civil democrático”.

Nas palavras de Aristóteles, a natureza de uma coisa é o seu fim46. O Novo 
Código de Processo Civil não foi elaborado aos juízes, nem aos advogados 
ou membros do Ministério Público. A preocupação central desse novo 
modelo, seu fim, como não podia deixar de ser, é com o jurisdicionado. 

Subjaz, por fim, a certeza de que o Novo Código, fruto da vontade da nação 
brasileira, coloca o país um passo à frente na busca pelo objetivo de cumprir 
a promessa constitucional da duração razoável dos processos de forma 
justa e isonômica, que respeite um dos pilares do Estado Democrático de 
Direito: a segurança jurídica.

45 - PESSOA, Fernando. 
Erostratus, In: Páginas 
de Estética e de Teoria e 
Crítica Literárias, Textos 
estabelecidos e prefaciados 
por Georg Rudolf Lind e 
Jacinto do Prado Coelho, 
Lisboa: Ática, 1966.

46 - ARISTÓTELES. Política, 
México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2000, 
p. 3.
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1. INTRODUÇÃO

A expressão ato administrativo surgiu antes mesmo da publicação, em 
1814, da primeira obra dedicada ao Direito Administrativo, escrita pelo 
italiano Romagnosi. 

Para muitos autores, o ato administrativo foi um dos elementos de 
caracterização do Estado de Direito, se comparado ao Estado Absoluto 
ou ao Estado de Polícia, no tocante à maneira de atuação das autoridades 
públicas.

Este artigo visa ao exame de aspectos relativos ao conceito do ato 
administrativo. Não se efetuarão observações alentadas a respeito do 
panorama político-institucional que levou à construção desta figura 
jurídica, nem quanto aos novos cenários que vêm propiciando mudanças 
na sua concepção clássica1. Classificações deixam de receber atenção, salvo 
a referência a alguns tipos vinculados às primeiras teorizações.

Mostra-se inviável exaurir todas as facetas do item objeto de exame, ante a 
riqueza do tratamento presente na vasta literatura a respeito. A bibliografia 
indicada em notas de rodapé e ao final propicia conhecimento mais 
alentado dos diversos ângulos que emergem no exame do conceito de ato 
administrativo.

O presente artigo focaliza o ato administrativo no chamado sistema 
romano-germânico ou ocidental continental ou latino-germânico, que 
enfeixa o Direito Administrativo da França, Alemanha, Itália, Espanha, 
Portugal, Peru, Argentina e Brasil, por exemplo.  

2. COMO É INSERIDO NA TEMÁTICA
DO DIREITO ADMINISTRATIVO

Revela-se profícuo verificar o modo de enquadramento do ato 
administrativo em alguns manuais ou cursos de Direito Administrativo, 
sobretudo porque leva a detectar mudanças na sua concepção ao longo 
do tempo.

O Conselheiro Antonio Joaquim Ribas, (o real pioneiro no ensino do Direito 
Administrativo na Faculdade de Direito de São Paulo, hoje da USP), na 
obra Direito Administrativo Brasileiro, editada em 1866, dedicou o Título 

1 - Quanto aos cenários 
político-institucionais das 
origens da construção 
teórica do ato administrativo 
e subsequentes, v. 
em especial: Massimo 
Severo Giannini. Diritto 
Amministrativo, vol. 1, 3ª ed, 
Milão Giuffrè, 1993, p.12-63; 
Umberto Allegretti. Profilo di 
storia costituzionale italiana, 
Bolonha, Il Mulino, 1989; 
Odete Medauar. O Direito 
Administrativo em evolução, 
2ª ed., São Paulo, RT, 2003, 
p. 75-136.
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II à Administração, aí tratando, no capítulo IX, dos atos administrativos, 
sob o nome Fórmulas dos Atos Administrativos, tecendo considerações de 
precípuo caráter descritivo. 

Vedel encartava o ato administrativo na rubrica Regime Administrativo, 
no item Regime Jurídico dos Atos Administrativos (Droit Administratif, 
edição de 1973). No seu livro Droit Administratif, edição de 1972, o belga 
Jacques Dembour o incluía na parte denominada Atividade Administrativa 
de Direito Público. 

Na terceira edição (1993) do seu Diritto Amministrativo, segundo volume, 
Giannini expunha uma parte (3ª), intitulada A Atividade Administrativa, 
aí elencando a seção Administrar por Atos (Provvedimenti é o vocábulo 
usado), na qual discorre sobre o ato administrativo e, depois, a seção 
Administrar por Acordos. 

Na segunda parte do seu curso Direito Administrativo, 11ª ed, Paris 2009, 
com o título Fins e Meios da Ação Administrativa, Jacqueline Morand-
Deviller discorre sobre o ato administrativo, acrescentando o adjetivo 
unilateral. 

Cerulli Irelli não reserva capítulo específico para o ato administrativo, pois 
o examina ao estudar o processo administrativo, na fase decisória (Corso di 
Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, edição de 2000 - reimpressão). 
De igual modo, Domenico Sorace deixa de individualizar um capítulo para 
o ato administrativo, vindo a estudá-lo (com o nome de provvedimento) 
em item dedicado à conclusão do processo administrativo (Diritto delle 
Amministrazioni Pubblici – una introduzione, Bolonha, Il Mulino, 2000).

A Ley de Procedimiento Administrativo peruana, de 2001, contém preceitos 
sobre o ato administrativo, mostrando afinidade à tendência da doutrina 
italiana contemporânea de considerar o ato administrativo sob o prisma 
do processo administrativo.

3. ANTES DE SER ATO ADMINISTRATIVO

No estudo de institutos jurídicos, é habitual a referência a seus antecedentes, 
cabendo sempre a ressalva da inexistência de plena similaridade ou da 
existência de quase nenhuma similaridade entre as figuras antigas e 
atuais, até mesmo pela diferença de épocas de elaboração, acompanhada 
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de distinções quanto ao tipo de sociedade, tipo de Estado, direitos dos 
cidadãos, etc. 

Umberto Allegretti, da Universidade de Florença, se vale do termo 
ascendentes2 para englobar tipos de atos, que, antes do surgimento da 
expressão ato administrativo e da sua elaboração teórica, davam nome 
a decisões editadas por governantes; tal denominação se explicaria por 
guardarem distância de grande parte das conotações existentes na figura 
elaborada sob a égide do Estado de Direito.

O italiano Fragola mencionou as denominações utilizadas antes da 
Revolução Francesa (o chamado Ancien Regime), para as decisões tomadas 
pelas autoridades: atos do rei, atos do soberano, atos da coroa, atos do 
fisco3. 

Lembra Giannini que “na história do ato dos Estados, poderia não haver 
atos administrativos, mas outras entidades jurídicas, por exemplo, ato 
do publico munus, lo jussus, o ato do príncipe... A existência de um 
aparato administrativo não comporta necessariamente que a ação se 
expresse juridicamente em atos administrativos; pode haver a) atos sob 
regime de direito privado; e b) atos do príncipe, categoria de atos que 
se imputam formalmente só a alguns órgãos, são subtraídos ao controle 
jurisdicional, têm os caracteres de imperatividade e executoriedade e, em 
sede substancial, de discricionariedade, atipicidade, ‘absolutezza’. Esta 
era a conformação que se encontrava nos tipos de Estado historicamente 
precedentes ao Estado de Direito (Estado de polícia, Estado patrimonial, 
etc) e, depois de um reaparecimento em ordenamentos estatais recentes 
(Giannini se refere aos Estados fascistas e nazistas), ainda hoje se acha nos 
ordenamentos carismáticos (religiosos) e nos militares de guerra.”4 

Na lição de Allegretti, “o actum principis do Antigo Regime tinha uma 
estrutura autoritária enquanto exercício de um poder normativo primário. 
Os atos das outras autoridades do Antigo Regime – sem uma diferença 
entre os atos dos officiers e os atos dos commissaires – revestiam-se de 
natureza jurisdicional. Ainda que pudessem ter função e conteúdo do 
que hoje denominamos administrativos, correspondiam ao conceito 
de ascendência medieval da jurisdictio, isto é, da aplicação da lei, da 
aplicação do direito objetivo. É justamente esta ordem de ideias que 
explica a persistência do modelo judicial na Administração liberal e 
contemporânea inglesas; e também a compactação, nas ideias de Locke e 
Montesquieu, num único poder executivo, do autêntico poder jurisdicional 
e daquela que é para nós a potestà administrativa, mas que, então, não se 

2 - No livro Profilo di storia 
costituzionale italiana, 
Bolonha, Il Mulino, 1989, 
p. 479.

3 - Gli atti amministrativi, 
Torino, 1952, p. 3.

4 - L’atto amministrativo, 
verbete na Enciclopedia 
del  Diritto, vol. IV, Giuffrè, 
1959, p.158. Lo jussus, citado 
por Giannini, equivaleria 
a autorização. A menção, 
no texto, a ordenamentos 
estatais recentes, diz 
respeito, por certo, aos 
regimes fascista e nazista, 
pois o texto de Giannini é de 
1959, ano pouco distante do 
período da Segunda Guerra  
(1939-1945).
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identificava como tal. Nisto não há continuidade entre o Estado Liberal e o 
Antigo Regime. Ao contrário, será justamente o Estado Liberal de modelo 
continental que, com a substancial contribuição de juristas franceses e do 
italiano Romagnosi, inventará o Direito Administrativo, entendido como 
novo modelo de ação, fundado sobre uma terceira categoria de atos, junto 
aos atos legislativos e jurisdicionais.”5

Por sua vez, no Brasil, Antonio Joaquim Ribas, na obra de 1866, anota o 
seguinte, no capítulo dedicado às fórmulas dos atos administrativos: “Na 
antiga monarquia a autoridade régia, reunindo os poderes legislativo 
e executivo, desenvolvia-se nas cartas de lei, cartas patentes, alvarás, 
provisões reais, alvarás em forma de lei, regimentos, estatutos, pragmáticas, 
forais, concordatas, cartas régias, decretos, resoluções de consulta, 
provisões, avisos, portarias, assentos da Casa de Suplicação... Daremos, 
pois, prévia noção deles, antes de entrarmos no estudo da atualidade”. 
A seguir, Ribas discorre sobre cada uma das figuras elencadas, cuidando, 
após, das “fórmulas dos atos administrativos no regime atual”, assim se 
expressando no início: “ No antigo regime todo o poder político, ou o 
poder absoluto, residia no monarca, que era a lei animada na terra. Quod 
principi placuit habet vigorem. As fórmulas administrativas não tinham o 
mesmo valor que têm hoje; pois, o que importava saber era qual a vontade 
do rei. Em todo caso, este permanecia sempre superior às leis. Princeps 
legibus solutus est.”6 

No período da Revolução Francesa, em virtude da interpretação que aí se 
deu à separação de poderes, foi editada, na França, a lei de 24 de agosto de 
1790, vedando que juízes apreciassem medidas da Administração, no teor 
seguinte: “ Os juízes não podem intervir de modo algum nas operações dos 
corpos administrativos”. Vê-se a menção a operações, sem o uso do termo 
atos. Esta palavra vai aparecer na reiteração do impedimento, efetuada 
mediante a famosa lei 16 fructidor III (de 3 de setembro de 1795), assim 
redigida: “É proibido aos tribunais conhecer os atos da administração”; 
o texto contém a expressão atos da administração, aproximando-se da 
locução ato administrativo.

4. COMO SURGIU A ExPRESSÃO
ATO ADMINISTRATIVO

A expressão ato administrativo surge, pela primeira vez, como 
verbete, introduzido por Merlin, na 3ª edição do Repertório Guyot, de 

5 - Profilo di storia 
costituzionale italiana, 
Bolonha, Il Mulino, 1989, 
p. 114.

6 - Direito Administrativo 
brasileiro, 1866, edição do 
Ministério da Justiça, 1968, 
p. 133 e 137. Quod principi 
placuit, legis habet vigorem, 
expressão latina que se 
traduz como: “O que agrada 
ao príncipe tem vigor de lei”.  
A outra expressão do texto 
citado, Princeps legibus 
solutus est, em sentido 
literal significa: “O príncipe 
está livre da lei.” 
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1812, onde aparece, também, o que poderia ser um primeiro conceito 
ou descrição, nos termos a seguir: “uma decisão de autoridade 
administrativa ou uma ação, um fato da administração que tenha 
relação com suas funções”. 7

Para François Burdeau, o preceito, em linhas gerais, mostra-se sem 
ambigüidade, mas as dificuldades começam quando se trata de 
determinar concretamente a partir de qual ponto uma autoridade 
entra em esfera que lhe é vedada; o direito administrativo francês 
dos primórdios do século XIX baseava a incompetência dos tribunais 
judiciários ( e, por conseguinte a competência dos tribunais 
administrativos) na presença de um ato administrativo, mas seria 
necessário fixar que tipo de ato escaparia à apreciação dos tribunais 
judiciários; em torno deste aspecto havia, ainda, a disputa entre os 
tribunais judiciários e o Conselho de Estado quanto à competência 
para apreciar atos da Administração, pois nem todos os atos, se 
questionados, perturbariam as atividades administrativas, podendo, 
então, ser examinados pelos tribunais judiciários; para estes tribunais, 
referendados pela Corte de Cassação francesa, as leis de separação 
das funções judiciárias e administrativas somente lhes vedava o 
conhecimento dos atos de autoridade (também denominados atos de 
império), ou seja, os atos que expressam a puissance publique, não o 
conhecimento dos atos de gestão, no qual a Administração usava os 
meios comuns regidos pelo direito privado; raras e isoladas decisões 
do Conselho de Estado francês acolheram esta divisão dos atos, logo 
abandonada.8

Em 1843 a expressão ato administrativo foi utilizada na Espanha por 
Oliván, no livro De la Administración Publica con relación a Espana. O 
seu uso foi se difundindo em outros países, inclusive no Brasil.

Nos primórdios, a locução exibe sentido genérico; aos poucos vai se 
tornando mais precisa, embora sem uniformidade.

No direito francês, a busca por um critério de separação da 
competência da jurisdição comum e da jurisdição administração 
levou ao empenho doutrinário no conceito e caracterização do ato 
administrativo. Além do mais, o tipo de Estado e de Administração 
da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX e a 
relevância que passou a ter o ato administrativo como exteriorização 
de medidas administrativas contribuiram também para a expansão 
dos seus estudos.

7 - No tocante a esta 
primeira referência a ato 
administrativo v., em 
especial: Almiro do Couto e 
Silva. Notas sobre o conceito 
de ato administrativo, in 
Direito Administrativo - 
estudos em homenagem 
a Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto, Lúmen Juris, 
2006, p. 277; Giannini. Atto 
amministrativo, verbete 
da Enciclopedia del Diritto, 
vol. IV, 1959, p. 159; Michel 
Stassinopoulos. Traité des 
actes administratifs, Paris, 
LGDJ, 1973, p. 22, nota 4;  
Juan Alfonso Santamaría 
Pastor. Principios de 
Derecho Administrativo, vol. 
II, 2ª ed. Madri, 2000, p. 128.

8 - Histoire du Droit 
Administratif, Paris, PUF, 
1995, p. 125-127.
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5. ExPANSÃO DOUTRINÁRIA

A força da figura do ato administrativo acarretou grande expansão dos 
seus estudos doutrinários na primeira metade do século XX, sobretudo 
no Direito italiano. Tornaram-se muito difundidas as seguintes obras, por 
exemplo: Trentin, L’atto amministrativo, Roma 1915; De Valles, La validità 
degli atti amministrativi, 1916; Treves, La presunzione di leggitimità degli 
atti amministrativi, 1935;  Lucifredi, L’atto amministrativo nei suoi elementi 
accidentali, 1939; Romanelli, L’annulamento degli atti amministravi, 1939; 
Ranelletti, Teoria degli atti amministrativi speciali, 1945; Fragola. Gli atti 
amministrativi, Torino, 1952.

No Direito italiano e no Direito francês surgiram publicações, em número 
menor, também na década de 60 até meados da década de 70 do século 
XX, por exemplo: Giannini, verbete Atti amministrativi, na Enciclopedia di 
Diritto, vol. IV, 1959; Virga, Il provvedimento amministrativo, 1968; Vincent, 
Le pouvoir de décision unilatérale des autorités administratives, 1966; 
Dupuis, Définition de l`acte unilatéral, Mélanges Eisenmann, 1975, p.205 e 
ss; Hostiou, Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en droit 
français, 1975.

Editado na França em 1973, antes na Grécia em 1954, o livro de 
Stassinopoulos, L’acte administratif  também se divulgou.

Na Argentina foram publicados, dentre outros, os seguintes: Manuel Maria 
Diez, El acto administrativo, 2ª edição, 1961; Fiorini, Teoria Juridica del acto 
administrativo, 1969; Cassagne, El acto administrativo, 1974. 

No Brasil houve bom número de publicações sobre o ato administrativo 
ou seus aspectos até meados da década de 70 do século XX, dentre os 
quais: Fernando Henrique Mendes de Almeida, O ato administrativo na 
teoria dos atos jurídicos, 1969; Themistocles Brandão Cavalcanti, Teoria 
dos atos administrativos, 1973; Cretella Júnior, Do ato administrativo, 
1977.

Após a década de 70 do século XX, o interesse e a edição de estudos sobre 
o ato administrativo sofreram um recuo, embora a matéria figurasse em 
todos os manuais e cursos de Direito Administrativo. Daí o criativo título 
do livro Em busca do ato administrativo perdido, de autoria do professor 
português Vasco Manuel Pascoal Pereira da Silva, editado em 1996, no qual 
estuda o ato administrativo na perspectiva de fins do século XX, analisando 
criticamente os elementos da construção clássica.
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 6. ASPECTOS TERMINOLÓGICOS

No estudo do ato administrativo surgem alguns vocábulos que demandam 
considerações, ainda que breves.

6.1. Ato e provvedimento administrativo 

Na consulta a autores italianos, o estudioso vai se deparar com a palavra 
provvedimento, nas partes ou capítulos dedicados ao ato administrativo, 
embora esta expressão não apareça. O termo mostra-se de difícil ou 
inviável tradução para o português ou espanhol, gerando insegurança ao 
se trasladar, para estas línguas, os textos italianos onde estão presentes os 
termos ato e provvedimento, e onde é efetuada sua diferenciação, pois nos 
ordenamentos latino-americanos não vigora tal diferença, de regra.

Sem adentrar em minúcias, pode-se mencionar que a origem da distinção, 
no Direito italiano, encontra-se na jurisprudência, que separou atos 
preparatórios ou instrumentais de atos definitivos; estes seriam os atos 
administrativos propriamente ditos, a que a doutrina atribuiu o nome 
de provvedimento administrativo. De modo geral, no Direito italiano, se 
considera provvedimento administrativo o  ato mediante o qual a autoridade 
administrativa atende ao interesse público, exercendo o próprio poder e 
interferindo em situações subjetivas dos particulares. Na afirmação de Virga, 
o provvedimento se diferencia do ato administrativo essencialmente porque 
vem editado no exercício de uma potestà administrativa; daí não se poder 
considerar provvedimenti os atos de direito privado, os atos materiais da 
Administração e os atos emanados no exercício de poderes que não são 
administrativos (legislativos, judiciais, de diretrizes políticas). 9

6.2. Atos de império e atos de gestão

Os termos atos de império (ou de autoridade) e atos de gestão  emergiram no 
ordenamento francês, na busca de um critério para separar a competência 
dos tribunais judiciários da competência dos tribunais administrativos 
quanto aos atos editados pela Administração; com esta divisão se entendia 
que os atos de império seriam os atos administrativos por excelência, 
decorrentes das prerrogativas públicas, dirigindo ordens aos cidadãos, cuja 
apreciação era vedada aos tribunais judiciários, devendo ser questionados 
perante os tribunais administrativos; os atos de gestão decorreriam do uso 
de fórmulas do direito privado, sendo, portanto, suscetíveis de apreciação 
pelos tribunais judiciários. Tais tipos encontraram aplicação em poucas 
decisões do Conselho de Estado, mas logo foram descartados, embora 

9 - Il provvedimento 
amministrativo,  4ª ed., 
Milão, Giuffrè, 1972, p. 3, 
nota de rodapé 1. Inexiste, 
na doutrina italiana,  
plena uniformidade de 
critérios na distinção entre 
provvedimento e ato.
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tivessem boa ressonância na doutrina francesa. Repercutiram em outros 
países, mas foram também abandonados. E permanecem citados em 
estudos sobre o fio histórico do ato administrativo.

6.3. Atos da Administração e atos administrativos

Nota-se uma tendência contemporânea a não mais se utilizar a expressão 
atos da Administração. Alguns manuais ainda os mencionam. O significado 
das duas expressões se vincularia à conceituação de ato administrativo, de tal 
forma que os atos ou medidas da Administração que não se enquadrassem 
em determinado conceito de ato administrativo ingressariam, sob tal visão, 
no âmbito dos atos da Administração. Se a noção de ato administrativo 
for ampla, como ocorre no ordenamento brasileiro, sobrariam poucas 
medidas inseridas nos atos da Administração. 

A respeito, Gordillo observa: “tão discricionário é denominar ‘ato 
administrativo’ só uma parte dos atos jurídico-administrativos, como 
chamar ‘ato da administração’ aos atos não produtores de efeitos 
jurídicos. Se houver o intuito de apresentar a questão como problema de 
utilização lógica dos vocábulos, deve-se advertir que as expressões ‘ato da 
administração’ e ‘ato administrativo’, por exemplo, são idênticas e que só 
de forma convencional se pode limitar a primeira expressão ao campo dos 
atos não jurídicos e a segunda ao campo dos atos jurídicos.”

A distinção revela-se aleatória e imprecisa e fica na dependência do 
conteúdo de uma definição de ato administrativo, o que pode variar de 
ordenamento a ordenamento, de autor a autor.

7. CONCEPÇÕES AO LONGO DO TEMPO

Sob o nome de concepções serão expostas enunciações formuladas na 
doutrina, sem que se detenha em distinguir, de modo técnico-jurídico, 
os termos conceito, noção e definição. A listagem de conceitos do ato 
administrativo poderá propiciar visualização das variadas linhas de 
pensamento sobre a essência desta figura.  

Sabe-se que há concepções do ponto de vista orgânico ou formal 
(atinentes ao órgão ou autoridade que o edita), do ponto de vista material 
ou substancial (relativas ao conteúdo) e concepções mistas (congregam os 
dois). Tal diferença não será objeto de consideração.
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Mostra-se oportuno registrar as dificuldades de fixar, de modo preciso, 
o conceito ou noção de ato administrativo. O espanhol Boquera Oliver 
pondera, a respeito: “Em nossos dias a noção básica de ato administrativo 
ainda não está claramente delineada. O conceito é discutido na doutrina 
e é cambiante na legislação e jurisprudência. E várias questões têm sua 
solução dependente do conceito de ato administrativo.”10 Outro autor 
espanhol, mais recente, Juan Alfonso Santamaría Pastor, após mencionar 
a vagueza e a confusão existentes no conceito de ato administrativo, 
observa: “O conceito de ato administrativo detém, com efeito, um grau de 
indeterminação inquietante. Duas causas principais disto: a) a disparidade 
teórica: o ato administrativo foi objeto, ao longo de mais de duzentos 
anos de sua história, de diversas construções doutrinárias, dificilmente 
conciliáveis entre si; b) a impressionante variedade das atividades 
realizadas pela Administração, o que torna difícil a construção de esquemas 
doutrinários unitários”.11

7.1. Conceituações de fins do século xIx à década 
de 60 do século xx 

Um dos conceitos de elevada repercussão, ainda hoje citado (e mesmo 
adotado), foi de autoria de Otto Mayer, no seu Direito Administrativo 
alemão, dois volumes, publicado pela primeira vez entre 1895-1896: 
“O ato administrativo é o pronunciamento autoritário de pertinência 
da administração, determinativo no caso particular para o súdito do 
que para ele deve ser conforme o direito”. Vê-se que Otto Mayer ainda 
empregava, em fins do século XIX, o vocábulo súdito, parecendo resquício 
do Estado Absoluto ou de Polícia, vocábulo este que as citações de autores 
subseqüentes trocam por administrado.12

No Brasil, o Visconde do Uruguay, no seu livro Ensaio sobre o Direito 
Administrativo, de 1862, dava a noção de ato administrativo como aquele 
“emanado de uma autoridade administrativa, dizendo respeito a um 
assunto administrativo.”

Para Santi Romano, na edição de 1912, do seu Principii, o ato administrativo 
é “ uma pronunciamento especial de uma autoridade no exercício de uma 
função administrativa”. 13

Muito influente na doutrina francesa de ontem e de hoje e em outros 
ordenamentos se apresenta o conceito de Hauriou (aqui extraído da famosa 
11ª edição, 1927, do seu Précis de Droit Administratif ): “ato administrativo 
é a declaração de vontade destinada a produzir efeitos jurídicos emitida 

10 - Estudios sobre el acto 
administrativo, 3ª ed. Madri, 
Civitas, 1985.

11 - Principios de Derecho 
Administrativo, vol. II,  2ª ed. 
Madri, 2000, p. 127. 

12 - Conceito extraído 
de Giannini, verbete 
Atto Amministrativo, 
Enciclopedia del Diritto, vol. 
IV, 1959, p. 16.

13 - Principii di Diritto 
Amministrativo, Società 
Editrice Libreria, Milão, 1912  
(edição de pequeno porte), 
p. 51.  Em nota de rodapé  
(1) da mesma página, Santi 
Romano observa  o seguinte:  
“quanto à  noção de ato 
administrativo e a seus  
elementos essenciais falta 
o acordo dos estudiosos e 
nem o uso comum invoca 
tal expressão sempre no 
mesmo sentido.”
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por autoridade administrativa em forma executória, isto é, a comportar a 
execução de ofício”. 

Publicado na década de 30 do século XX, em seu livro Instituições do Direito 
Administrativo alemão, o conceito de Fritz Fleiner, calcado no conceito de 
ato jurídico do direito privado, também se difundiu: “é uma ação autoritária 
do órgão administrativo que constitui, modifica ou extingue relações 
jurídicas entre a administração e o administrado”. 14

O conceito de Zanobini, lançado na 1ª edição (1951) da obra Corso de Diritto 
Amministrativo, aqui traduzido da 8ª edição, vol. I, 1958, p. 243, tornou-
se clássico e ainda figura em obras italianas contemporâneas e de outros 
países: “qualquer declaração de vontade, de desejo, de conhecimento, de 
juízo realizada por um sujeito da administração pública no exercício de um 
poder (potestà no vernáculo do autor) administrativo.”

7.2. Conceituações da década de 70 atéo fim do 
século xx

Em 1973, na obra específica sobre ato administrativo, o brasileiro 
Themístocles Brandão Cavalcanti expunha a seguinte noção: “atos 
administrativos são manifestações da atividade administrativa, emanadas 
do Poder Executivo, de direito público, capazes de produzir conseqüências 
jurídicas”.15 

Caio Tácito, no Brasil, assim conceituava: “todos os atos praticados por um 
órgão administrativo, pelos quais o Estado estabelece ou modifica uma 
situação jurídica individual ou, ainda, concorre para a sua formação.”16

No entendimento de Virga (que usa o termo provvedimento em vez de 
ato), “é a manifestação de vontade ou de conhecimento ou de juízo ou de 
natureza mista, realizada por uma autoridade administrativa, no exercício 
de um poder administrativo, para um caso concreto e para destinatários 
determinados ou ao menos determináveis”.17

Segundo o francês Delvolvé, “é um ato jurídico adotado unilateralmente 
por uma autoridade administrativa, dizendo respeito à ordenação jurídica e 
afetando os direitos e as obrigações de terceiros sem seu consentimento”.18 

O espanhol Boquera Oliver apresentou sua noção: “ato administrativo é a 
declaração de vontade que cria unilateralmente e impõe conseqüências jurídicas 
a um sujeito ou sujeitos com presunção juris tantum de sua legalidade.”19 

14 - Conceito extraído de 
Giannini, op. ult. cit., p. 163.

15 - Teoria dos atos 
administrativos. São Paulo, 
RT, 1973, p. 36.

16 - Direito Administrativo, 
1975, p.56.

17 - Il Provvedimento 
amministrativo, Milão, 
Giuffrè, 1972, p. 3.

18 - L’Acte administratif, 
Paris, Sirey, 1983, p. 11.

19 - Estudios sobre el acto 
administrativo, 3ª ed., Madri, 
Civitas, 1985, p. 22.
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Para o argentino Gordillo ato administrativo é “ uma declaração unilateral 
realizada no exercício da função administrativa que produz efeitos jurídicos 
individuais de forma imediata.”20

A lei de procedimento administrativo alemã, de 1976, abriga o seguinte 
conceito de ato administrativo, no § 35: “ todo ato, decisão ou outra medida 
autoritária que seja adotada por uma autoridade para a disciplina de um 
caso específico no campo do direito público e que vise à produção de 
efeitos jurídicos dirigidos ao externo. O ato administrativo geral é um ato 
que se destina a um grupo de pessoas, determinadas ou determináveis 
em base de características gerais ou que concerne às características de 
direito público de uma coisa ou o seu uso por parte da coletividade.”

7.3. Conceituações dos primórdios do século xxI

Notando que formulam sua definição calcada em Zanobini, revisando-a 
parcialmente, Garcia de Enterria e Ramon-Fernandez dizem ser o ato 
administrativo “a declaração de vontade, de juízo, de conhecimento 
ou de desejo realizada pela Administração no exercício de um poder 
administrativo distinto do poder regulamentar”.21

Vincenzo Cerulli Irelli, usando o termo provvedimento conceitua da forma 
seguinte: “as declarações de vontade ou de ciência ou de juízo, assumidas no 
exercício de um poder administrativo (discricionário ou não) por parte de uma 
autoridade administrativa e destinadas a produzir determinados efeitos.”22

A doutrina contemporânea francesa vem aqui exemplificada em Jacqueline 
Morand-Deviller, para quem o ato administrativo unilateral é “uma decisão 
que modifica a ordem jurídica existente, confere prerrogativas aos 
particulares ou determina obrigações a seu encargo.”23

O brasileiro Almiro do Couto e Silva assim caracteriza o ato administrativo: 
“é ato jurídico praticado unilateralmente por agente do poder público, 
no exercício da função administrativa, subordinado ao direito público, de 
natureza individual e concreta, destinado à produção de efeitos jurídicos 
imediatos”.24

Por sua vez, Diogo de Figueiredo Moreira Neto lança a noção a seguir: “ Ato 
administrativo é a manifestação unilateral de vontade da administração 
pública que tem por objeto constituir, declarar, confirmar, alterar ou 
desconstituir uma relação jurídica, entre ela e os administrados ou entre 
seus próprios entes, órgãos e agentes.”25

20 - Tratado de Derecho 
Administrativo, tomo 3 – El 
acto administrativo, 4ª ed. 
Buenos Aires, Fundación 
de Derecho Administrativo, 
1999, p. IV- 43.

21 - Curso de Derecho 
Administrativo, vol. I, 10ª ed., 
Madri, Civitas, 2000, p. 540.

22 - Corso di Diritto 
Amministrativo, Torino, 
Giappichelli, 2000 
(reimpressão), p. 529.

23 - Droit Administratif, 
Paris, Montchrestien, 11ª ed, 
2009, p. 372.

24 - Notas sobre o conceito 
de ato administrativo, in 
Direito Administrativo – 
Estudos em homenagem a 
Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto, Lumen Juris, 2006, 
p. 280.

25 - Curso de Direito 
Administrativo, 15ª ed.,  
Forense, 2009, p. 152.
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Para Marçal Justen Filho, “ato administrativo é uma manifestação de 
vontade funcional apta a gerar efeitos jurídicos, produzida no exercício de 
função administrativa.”26

No entendimento da autora deste artigo, “o ato administrativo constitui um 
dos modos de expressão das decisões tomadas por órgãos e autoridades 
da Administração Pública, que produz efeitos jurídicos, em especial no 
sentido de reconhecer, modificar,extinguir direitos ou impor restrições e 
obrigações, com observância da legalidade.”27

Na Ley de Procedimiento Administrativo do Peru, de 2001, o art.1º, 1.1., 
abriga o seguinte conceito: “São atos administrativos as declarações das 
entidades que, no marco de normas de direito público, estão destinadas 
a produzir efeitos jurídicos sobre os interesses, obrigações ou direitos dos 
administrados dentro de uma situação concreta.”

7.4. Questionamentos em relação a vocábulos 
presentes nos conceitos

Alguns termos usados nos conceitos de ato administrativo sofrem 
questionamentos da doutrina mais recente. Serão mencionados, a seguir, 
os mais frequentes.

7.4.1. Declaração – manifestação 

A leitura dos vários conceitos arrolados supra permite verificar o uso, 
em alguns, ou da palavra declaração ou da palavra manifestação, o que 
suscitaria a indagação quanto à identidade ou diferença entre ambas.

O argentino Gordillo tece dois tipos de considerações sobre tais vocábulos, 
observando serem os dois o traslado ao direito público do termo símile 
contido em conceitos do ato jurídico do direito privado.

Na primeira consideração, Gordillo invoca a palavra declaração na expressão 
(também usada em alguns conceitos) declaração de conhecimento, 
em confronto à locução manifestação de vontade. Pondera que certos 
autores negaram a importância da distinção entre essas expressões e 
outros a defenderam; mas, aceitando a diferença, deve-se concluir que 
tais declarações configuram atos administrativos, sujeitos, em geral, aos 
mesmos princípios dos demais; dá o exemplo da expedição de um diploma 
por uma Universidade, que não seria decisão ou manifestação de vontade, 
mas uma declaração administrativa do término do curso pelo aluno, sendo 

26 - Curso de Direito 
Administrativo, Saraiva, 5ª 
ed., 2010, p. 316.

27 - Direito Administrativo 
Moderno, 15ª ed., ed. Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 143. 
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uma certificação ou atestado. Um ato administrativo, assim, pode ser um 
ato de registro e, ainda, a expressão de uma opinião ou juízo.28

Com a segunda consideração, Gordillo parece inclinar-se pela palavra 
declaração, afirmando ser esta suficiente, se tomada no sentido de 
exteriorização de um processo intelectual abarcando tanto o caso de 
volição como de cognição e opinião e juízo. Invoca a raiz etimológica 
das palavras manifestação e de declaração; manifestação vem de manus 
fendere, significando golpear com a mão, o que indica a demonstração 
de algo com fatos objetivos, de modo grosseiro; declaração provém de 
declarus, com o sentido de aclarar, por em claro, e pressupõe uma expressão 
mais fina.29 O conceito de ato administrativo presente no citado art.1º da 
Ley de Procedimiento Administrativo do Peru usa a termo declarações, 
alinhando-se à preferência de Gordillo.

Deixando de lado a etimologia e acepções literais, é difícil perceber, nos 
dias de hoje, diferença acentuada entre os dois termos, que produza 
consequências de relevo na conceituação de ato administrativo. 

7.4.2. Vontade

No livro Direito Administrativo Moderno (p. 140-141, na 14ª ed, 2010), 
a subscritora deste menciona o uso da palavra vontade, nas expressões 
declaração de vontade e manifestação de vontade, as quais figuram em 
alguns conceitos de ato administrativo; tal uso, notoriamente inspirado 
nas definições de ato jurídico privado, poderia ensejar a ideia de vontade 
como fator psíquico, subjetivo, similiar à vontade decorrente da autonomia 
do agente privado, o que não se aplica aos atos administrativos; estes 
expressam momento objetivo de avaliação dos interesses em confronto 
ou do interesse público e dos seus efeitos acarretados no todo, ainda que, 
aparentemente o ato repercuta em círculo restrito.

O brasileiro Themístocles Brandão Cavalcanti já mostrara preocupação 
com o uso desta palavra nos conceitos de ato administrativo, dizendo o 
seguinte: “tratando-se de pessoa jurídica há certo escrúpulo em insistir na 
existência de um processo “volitivo” que pressupõe também um processo 
psicológico que não pode existir numa pessoa jurídica...; a formação do ato 
administrativo obedece a um processo peculiar...”30.

Na atualidade, Cassese alerta que “o poder público atende à regra da 
impessoalidade e suas decisões são o produto do modo de ordenação 
das funções e desenho da organização; se assim não for, o ato se tornará 

28 - Tratado de Derecho 
Administrativo, tomo 3, El 
acto administrativo, 4ª ed., 
1999, p. III-17 a III-18.

29 - Op. cit, p. III- 20 e III-22.

30 - Teoria dos atos 
administrativos, 1973,  p.36 
e 37.  
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produto do servidor público – ou do soberano ou do príncipe – carregando-
se de significados subjetivos.”31

O conceito expresso na Ley de Procedimiento Administrativo de Peru, com 
muita pertinência, não utiliza a palavra vontade, revelando-se afinado à 
doutrina contemporânea.

7.4.3. Unilateral

A palavra unilateral, presente em vários conceitos de ato administrativo 
e muito acentuada na doutrina francesa, daria a entender que a decisão 
contida no ato se produziu sem nenhum tipo de atuação ou participação 
dos seus destinatários. Na época da inicial elaboração teórica do ato 
administrativo, esta visão seria compatível à percepção das relações Estado-
sociedade então vigente: Estado separado da sociedade e sociedade 
separada do Estado. Além disso, também contribuía para este sentido de 
unilateral a carga de prerrogativas públicas incidente sobre a modelagem 
teórica do ato administrativo. 

Com as transformações nos vínculos entre Estado e sociedade, que hoje 
se apresentam cada vez mais próximos, com a Administração buscando 
sempre mais consenso, acordo, negociação, em vez de imposição “de cima 
para baixo”, o sentido da palavra unilateral vai se alterando. A doutrina 
mais recente procura, então, para desvincular da acepção antiga, explicar 
seu significado atual nos conceitos onde figura. 

Nas visões contemporâneas,  unilateral diz respeito à fonte de emanação do 
ato administrativo, não ao modo de fixação do seu conteúdo, nem ao processo 
de sua formação. Com efeito, mesmo resultando de acordo, consenso, 
negociação ou de processo administrativo com atuação dos destinatários, 
quem emite o ato é a autoridade pública, sua fonte; este o sentido hoje 
conferido à palavra unilateral ou à unilateralidade, não supondo ausência de 
atuação ou de consentimento dos destinatários na obtenção do conteúdo. 

8. ATOS AbRANGIDOS NO CONCEITO
DE ATO ADMINISTRATIVO

Reina forte divergência a respeito de quais medidas adotadas pela 
Administração Pública ingressam no conceito de ato administrativo. As 
dissonâncias ocorrem na doutrina e na legislação dos países. Alguns tipos 
objeto de discussões serão mencionados, de modo exemplificativo.

31 - Le basi del diritto  
mministrativo, 6ª ed, 
Garzanti, 2000, p.341. 
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A listagem de autores que se filiam a esta ou aquela orientação não será 
acompanhada de indicação bibliográfica, pois suas obras foram apontadas 
em notas de rodapé ou no bojo do texto e serão repetidas na bibliografia 
ao final. Haverá menção da respectiva obra, na ausência de citação 
precedente.

8.1. Atos normativos e regulamentares

Para os presentes deste trabalho, tais nomes significam atos cujos efeitos 
atingem sujeitos indeterminados, não tendo, portanto, caráter individual 
ou concreto. 

Posicionam-se de modo favorável à inclusão dos atos normativos e/ou 
regulamentares entre os atos administrativos os seguintes autores, por 
exemplo: Ranelletti e Amorth, afirmando que o ato administrativo pode 
conter uma norma jurídica nova32; o brasileiro Themistocles Brandão 
Cavalcanti; o espanhol Boquera Oliver; o argentino Fiorini; Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto; Marçal Justen Filho e Odete Medauar. Contrário à 
inclusão, por exemplo: Almiro do Couto e Silva. 

8.2. Atos internos ou medidas de ordem interna

Destinam-se, em tese, a disciplinar a organização e funcionamento 
interno dos serviços, não repercutindo, em princípio, sobre os cidadãos 
ou em âmbito externo às repartições. Assim, no Brasil, as circulares, 
ordens de serviço, instruções, etc. Em muitos casos, tais atos produzem 
efeitos externos. Boa parte da doutrina lhes confere a natureza de ato 
administrativo, por exemplo: Gordillo, Virga, Fiorini, Garcia de Enterria 
e Ramon-Feranandez, Odete Medauar, Jacqueline Morand-Deviller.33 

Não lhes confere natureza de ato administrativo, por exemplo: Maurer.

9. CONCLUSÃO 

Sem dúvida, o ato administrativo se apresenta como um dos grandes 
temas do Direito Administrativo. A fixação do seu conceito é um 
fascinante desafio, que vem permanecendo ao longo do tempo. Os 
elementos contidos no seu conceito expressam, talvez mais que em 
noções de outras figuras, alcances amplos ou restritos da sua incidência, 
visões menos recentes ou contemporâneas da relação Administração-
cidadão, por exemplo.

32 - Atti Amministrativi, 
verbete do Novissimo 
Digesto Italiano, vol. 1, 
Unione Tipografica-Editrice 
Torinense, vol. I, 1958.

33 - No direito francês, 
tradicionalmente tais atos 
não eram suscetíveis de 
questionamento perante 
nenhuma jurisdição, 
porque não produziriam 
efeitos sobre direitos dos 
particulares. Mas, tendo 
em vista que, de modo 
frequente, repercutem no 
exterior, a jurisprudência 
administrativa francesa, 
como aponta Jacqueline 
Morand-Deviller, op. cit, 
p. 374-376, sob o impulso 
da Convenção Européia 
dos Direitos do Homem 
(art. 6,§1º e art. 13), vem 
admitindo e ampliando 
a possibilidade de seu 
questionamento; um dos 
exemplos citados pela  
referida autora encontra-se 
num dos  casos dos véus 
islâmicos, cuja proibição 
estava contida num ato 
interno de uma escola; 
o Conselho de Estado, 
neste caso – M. Kherouaa, 
1992 – considerou que os 
atos das escolas não eram 
mais medidas internas, mas 
decisões executórias com 
repercussão em direitos  
(faisant grief, na linguagem 
francesa).  
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Este trabalho terá justificada sua elaboração se despertar o interesse 
e o fascínio pelos meandros do conceito e caracterização do ato 
administrativo.
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1. O DIREITO DE GREVE NO 
ORDENAMENTO JURíDICO bRASILEIRO

Não é de hoje que, no Brasil, agentes públicos realizam greves como 
um instrumento legítimo para a concretização de suas pretensões. A 
insatisfação com o padrão remuneratório, condições de trabalho e com 
as opções políticas dos dirigentes públicos situam-se entre as principais 
causas do movimento paredista.

Sobre a temática, o texto constitucional prevê, em seu art. 37, inciso VII, com 
a redação dada pela EC nº 19/1998, que o direito de greve será exercido 
nos termos e nos limites definidos em lei específica1. Em um primeiro 
momento, o STF vislumbrou no dispositivo uma norma de eficácia limitada, 
isto é, que não poderia produzir efeitos até que fosse regulamentada. Esse 
posicionamento pode ser identificado, a título de ilustração, no Mandado 
de Injunção nº 20 da relatoria do Min. Celso de Mello, que possui a seguinte 
ementa:

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO - DIREITO DE GREVE 
DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - EVOLUÇÃO DESSE DIREITO NO 
CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO - MODELOS NORMATIVOS NO 
DIREITO COMPARADO - PRERROGATIVA JURÍDICA ASSEGURADA PELA 
CONSTITUIÇÃO (ART. 37, VII) - IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXERCÍCIO ANTES 
DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR - OMISSÃO LEGISLATIVA - HIPÓTESE 
DE SUA CONFIGURAÇÃO - RECONHECIMENTO DO ESTADO DE MORA 
DO CONGRESSO NACIONAL - IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE DE CLASSE 
- ADMISSIBILIDADE - WRIT CONCEDIDO. DIREITO DE GREVE NO SERVIÇO 
PÚBLICO: O preceito constitucional que reconheceu o direito de greve 
ao servidor público civil constitui norma de eficácia meramente limitada, 
desprovida, em conseqüência, de auto-aplicabilidade, razão pela qual, 
para atuar plenamente, depende da edição da lei complementar exigida 
pelo próprio texto da Constituição. A mera outorga constitucional do 
direito de greve ao servidor público civil não basta - ante a ausência de 
auto-aplicabilidade da norma constante do art. 37, VII, da Constituição - 
para justificar o seu imediato exercício. O exercício do direito público 
subjetivo de greve outorgado aos servidores civis só se revelará possível 
depois da edição da lei complementar reclamada pela Carta Política. A lei 
complementar referida - que vai definir os termos e os limites do exercício 
do direito de greve no serviço público - constitui requisito de aplicabilidade 
e de operatividade da norma inscrita no art. 37, VII, do texto constitucional. 
Essa situação de lacuna técnica, precisamente por inviabilizar o exercício 
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do direito de greve, justifica a utilização e o deferimento do mandado 
de injunção. A inércia estatal configura-se, objetivamente, quando o 
excessivo e irrazoável retardamento na efetivação da prestação legislativa 
- não obstante a ausência, na Constituição, de prazo pré-fixado para a 
edição da necessária norma regulamentadora - vem a comprometer e a 
nulificar a situação subjetiva de vantagem criada pelo texto constitucional 
em favor dos seus beneficiários. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO: 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de 
admitir a utilização, pelos organismos sindicais e pelas entidades de classe, 
do mandado de injunção coletivo, com a finalidade de viabilizar, em favor 
dos membros ou associados dessas instituições, o exercício de direitos 
assegurados pela Constituição. Precedentes e doutrina.
(MI 20, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 
19/05/1994, DJ 22-11-1996 PP-45690 EMENT VOL-01851-01 PP-00001) 

A despeito da compreensão originária do STF sobre o alcance normativo 
do art. 37, inciso VII, da CRFB, isso não impediu que diversas categorias de 
agentes públicos deflagrassem greves, especialmente porque o referido 
fato social poderá ocorrer independentemente de autorização expressa 
do texto constitucional. Diante dessa realidade, e, também, da inércia do 
Poder Legislativo na aprovação de uma lei que discipline o direito de greve 
dos agentes públicos2, o STF avançou e passou a reconhecer que o direito 
de greve pode ser exercido por servidores públicos, nos termos do que 
dispõe a Lei nº 7.783/1989.3

São, deveras, conhecidos os Mandados de Injunção 670, 708 e 712 julgados 
pelo STF, mormente porque foi neles que a referida Corte decidiu pela 
aplicabilidade da Lei de Greve aos trabalhadores da iniciativa privada. Da 
ementa do MI 712, por exemplo, podem ser extraídos os seguintes trechos 
que sintetizam o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal a 
respeito do tema:

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5º, LXXI DA CONSTITUIÇÃO 
DO BRASIL. CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À NORMA VEICULADA PELO 
ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEGITIMIDADE 
ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL. GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL 
[ART. 9º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 
N. 7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ QUE SOBREVENHA LEI 
REGULAMENTADORA. PARÂMETROS CONCERNENTES AO EXERCÍCIO 
DO DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DEFINIDOS POR 
ESTA CORTE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. GREVE NO SERVIÇO 
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PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR QUANTO À 
SUBSTÂNCIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE 
SOCIAL. INSUBSSISTÊNCIA DO ARGUMENTO SEGUNDO O QUAL DAR-SE-IA 
OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES [ART. 20 DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL] E À SEPARAÇÃO DOS PODERES [ART. 60, §4º, III, 
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. INCUMBE AO PODER JUDICIÁRIO PRODUZIR 
A NORMA SUFICIENTE PARA TORNAR VIÁVEL O EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONSAGRADO NO ARTIGO 37, VII, 
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. (...) 2. A Constituição do Brasil reconhece 
expressamente possam os servidores públicos civis exercer o direito de 
greve --- artigo 37, inciso VII. A Lei n. 7.783/89 dispõe sobre o exercício do 
direito de greve dos trabalhadores em geral, afirmado pelo artigo 9º da 
Constituição do Brasil. Ato normativo de início inaplicável aos servidores 
públicos civis. 3. O preceito veiculado pelo artigo 37, inciso VII, da CB/88 
exige a edição de ato normativo que integre sua eficácia. Reclama-se, para 
fins de plena incidência do preceito, atuação legislativa que dê concreção 
ao comando positivado no texto da Constituição. 4. Reconhecimento, por 
esta Corte, em diversas oportunidades, de omissão do Congresso Nacional 
no que respeita ao dever, que lhe incumbe, de dar concreção ao preceito 
constitucional. Precedentes. 5. Diante de mora legislativa, cumpre ao 
Supremo Tribunal Federal decidir no sentido de suprir omissão dessa ordem. 
Esta Corte não se presta, quando se trate da apreciação de mandados de 
injunção, a emitir decisões desnutridas de eficácia. 6. A greve, poder de fato, é 
a arma mais eficaz de que dispõem os trabalhadores visando à conquista de 
melhores condições de vida. Sua auto-aplicabilidade é inquestionável; trata-se 
de direito fundamental de caráter instrumental. 7. A Constituição, ao dispor 
sobre os trabalhadores em geral, não prevê limitação do direito de greve: a 
eles compete decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses 
que devam por meio dela defender. Por isso a lei não pode restringi-lo, senão 
protegê-lo, sendo constitucionalmente admissíveis todos os tipos de 
greve.(...) 9. A norma veiculada pelo artigo 37, VII, da Constituição do Brasil 
reclama regulamentação, a fim de que seja adequadamente assegurada 
a coesão social. 10. A regulamentação do exercício do direito de greve 
pelos servidores públicos há de ser peculiar, mesmo porque “serviços ou 
atividades essenciais” e “necessidades inadiáveis da coletividade” não se 
superpõem a “serviços públicos”; e vice-versa. 11. Daí porque não deve 
ser aplicado ao exercício do direito de greve no âmbito da Administração 
tão-somente o disposto na Lei n. 7.783/89. A esta Corte impõe-se traçar 
os parâmetros atinentes a esse exercício. 12. O que deve ser regulado, na 
hipótese dos autos, é a coerência entre o exercício do direito de greve pelo 
servidor público e as condições necessárias à coesão e interdependência 
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social, que a prestação continuada dos serviços públicos assegura. 13. O 
argumento de que a Corte estaria então a legislar --- o que se afiguraria 
inconcebível, por ferir a independência e harmonia entre os poderes [art. 
2º da Constituição do Brasil] e a separação dos poderes [art. 60, §4º, III] 
--- é insubsistente. 14. O Poder Judiciário está vinculado pelo dever-
poder de, no mandado de injunção, formular supletivamente a norma 
regulamentadora de que carece o ordenamento jurídico. 15. No mandado 
de injunção o Poder Judiciário não define norma de decisão, mas enuncia 
o texto normativo que faltava para, no caso, tornar viável o exercício do 
direito de greve dos servidores públicos. 16. Mandado de injunção julgado 
procedente, para remover o obstáculo decorrente da omissão legislativa e, 
supletivamente, tornar viável o exercício do direito consagrado no artigo 
37, VII, da Constituição do Brasil. (MI 712, Relator(a): Min. EROS GRAU, 
Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 
PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-03 PP-00384) 

Por sua vez, a lei de greve da iniciativa privada, Lei nº 7.783/1989, a ser 
aplicada, por analogia, aos servidores públicos é dotada de algumas 
características nucleares, que podem ser assim resumidas:

a) caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu 
estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e 
deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços;

b) as manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não 
poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à 
propriedade ou pessoa;

c) a Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do 
Ministério Público do Trabalho, decidirá sobre a procedência, total ou 
parcial, ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao Tribunal 
publicar, de imediato, o competente acórdão;

d) serão mantidas em atividade equipes de empregados com o propósito 
de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, 
pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem 
como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da 
empresa quando da cessação do movimento;

e) nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores 
e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, 
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durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidade. Na greve, em serviços ou 
atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, 
conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e 
aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da 
paralisação.

Assim, com a exceção de algumas categorias específicas de agentes 
públicos,4 os servidores públicos, estáveis ou não,5 estão autorizados a 
exercer o direito de greve nos termos da Lei nº 7.783/1989, não podendo 
o exercício desse direito ser considerado fato desabonador da conduta do 
servidor e ensejar punição disciplinar.

Quanto ao tópico, ressoa equivocada a exegese que conclua pela ampliação 
da proibição do exercício direito de greve, de modo a alcançar categorias 
profissionais que não foram contempladas, expressamente, pela vedação 
do texto constitucional, tal como ocorreu com os militares. A greve é 
direito fundamental do trabalhador, previsão universalmente assegurada 
a quem trabalha como um instrumento de resistência e mudança social. 
E o direito encontra limites e busca referências nos fatos sociais. Nunca é 
demais rememorar as lições de Giorgio de Vecchio que, assim, pontificou:

Uma já milenária experiência mostra que a tentativa de desconhecer as 
prerrogativas naturais da pessoa humana por parte do ordenamento 
jurídico positivo, inevitavelmente conduz a resistências e a sublevações. 
(VECCHIO, Giorgio del. Lições de Filosofia do Direito. Vol. 2. Coimbra: 
Armênio Amado Editor, 1972, p. 265).

Quanto ao tema, deveras relevante para a Sociologia do Direito, a definição 
de fato social plasmada por Émile Durkheim é a que segue:

“toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo 
uma coerção exterior; ou então ainda, que é geral na extensão de uma 
sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das 
manifestações individuais”.6

A greve resulta de uma manifestação exterior à deliberação individual 
do servidor; surge como fenômeno exterior ao indivíduo e dotado de 
um poder de coerção que lhe é imposto. A prova disso é que, quando 
a categoria delibera pela greve, o indivíduo a ela contrário não terá, 
considerado isoladamente, forças para impedi-la. Na arguta percepção 
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de Durkheim sobre o que deveríamos compreender como fato social, o 
consagrado sociólogo predica que “não deixa o ar de ser pesado, embora 
não lhe sintamos mais o peso”.7 Há, assim, uma profunda imbricação entre 
o Direito e os costumes, assim como entre o ordenamento jurídico e, no 
dizer de Reinhold Zippelius, a “participação viva, activa e constitutiva por 
parte dos indivíduos”.8

Nesse diapasão, de nada adiantará uma interpretação que proíba o 
exercício do direito de greve, se a categoria profissional não tiver outros 
instrumentos de convencimento à sua disposição além do poder resultante 
da paralisação. O Direito não pode querer ser mais realista do que a própria 
realidade e a necessidade, inerente a todo e qualquer ser humano, de 
recompor o que é justo. No dizer de John Rawls, “não podemos, pelo 
menos em certas ocasiões, querer um mundo social no qual os outros 
ficassem sempre indiferentes à nossa sorte em tais situações”.9 A título 
de ilustração, a conclusão de que Auditores Fiscais integram uma carreira 
típica de estado e que, portanto, não poderiam deflagrar uma greve, não 
surtirá o efeito desejado, se a categoria não for ouvida com seriedade pelo 
Poder Público nas suas reivindicações.

2. DA COMPETÊNCIA PARA O 
JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO 
DIREITO DE GREVE

Além de ter permitido a incidência da Lei de Greve da iniciativa privada para 
os agentes públicos, o STF, também, decidiu a respeito da competência 
para o julgamento dos dissídios coletivos em que servidores públicos 
sejam partes quando do julgamento do Mandado de Injunção nº 670. No 
referido writ, determinou-se a aplicação analógica da Lei nº 7.701/1988 
que cuida da competência para o julgamento dos referidos conflitos no 
âmbito das relações privadas. Seguem abaixo os principais trechos do MI 
670, julgado em que restou assentado o referido posicionamento, verbis:

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. (...) DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS 
DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA 
JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. (...) MANDADO 
DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 

7.701/1988 E 7.783/1989. (...) 5.3. No plano procedimental, afigura-se 
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recomendável aplicar ao caso concreto a disciplina da Lei no 7.701/1988 
(que versa sobre especialização das turmas dos Tribunais do Trabalho em 
processos coletivos), no que tange à competência para apreciar e julgar 
eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que 
sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica 
da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 5.4. A 
adequação e a necessidade da definição dessas questões de organização 
e procedimento dizem respeito a elementos de fixação de competência 
constitucional de modo a assegurar, a um só tempo, a possibilidade e, 
sobretudo, os limites ao exercício do direito constitucional de greve dos 
servidores públicos, e a continuidade na prestação dos serviços públicos. 
Ao adotar essa medida, este Tribunal passa a assegurar o direito de greve 
constitucionalmente garantido no art. 37, VII, da Constituição Federal, 
sem desconsiderar a garantia da continuidade de prestação de serviços 
públicos - um elemento fundamental para a preservação do interesse 
público em áreas que são extremamente demandadas pela sociedade. (...) 
6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação 
da Lei no 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar 
eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que 
sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da 
lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 6.3. Até 
a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias 
de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no 
contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições 
acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger 
mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de 
uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será 
do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2º, I, 
“a”, da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia 
estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência 
será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6º 
da Lei no 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou 
municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a 
competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação 
analógica do art. 6º da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou 
municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional 
Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de 
greve de servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4. Considerados 
os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de 
greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos 
tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir 
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acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em 
consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse 
contexto, nos termos do art. 7º da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, 
em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como 
regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser 
pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por 
atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações 
excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão 
do contrato de trabalho (art. 7º da Lei nº 7.783/1989, in fine). 6.5. Os 
tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar 
medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício 
do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) aquelas nas 
quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o 
percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando 
durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de qualquer 
tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de 
dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; 
e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o 
dissídio coletivo de greve. 6.6. Em razão da evolução jurisprudencial sobre 
o tema da interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos 
servidores públicos civis e em respeito aos ditames de segurança jurídica, 
fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso Nacional 
legisle sobre a matéria. 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, 
deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação 
das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que 
envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos 
civis. (MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: 
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 
DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-01 PP-00001 
RTJ VOL-00207-01 PP-00011) (Grifamos)

Em razão do que decidido pelo STF, se uma paralisação for deflagrada 
por servidores públicos federais, e o seu âmbito territorial ficar adstrito 
a uma única região da Justiça Federal, a competência originária para 
o julgamento da sua legalidade será do respectivo Tribunal Regional 
Federal. Se ela for realizada por servidores federais e tiver um âmbito 
que ultrapasse uma região da Justiça Federal, ou tiver um caráter 
nacional, será julgada originariamente pelo STJ. Por outro lado, se os 
servidores grevistas forem estaduais ou municipais, a competência 
originária para o julgamento do referido dissídio será do respectivo 
Tribunal de Justiça.
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3. DAS MEDIDAS JUDICIAIS A SEREM 
TOMADAS PELO TRIbUNAL COMPETENTE 
NO JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO 
DIREITO DE GREVE

3.1 Da decisão sobre o corte de ponto dos 
grevistas

Quando uma greve é deflagrada, presume-se, tal como reconhecido na 
ementa acima transcrita, a suspensão do contrato de trabalho, o que enseja, 
via de regra, o não pagamento dos dias paralisados.10 Trata-se da primeira 
e mais usual providência adotada pela Administração Pública, medida que 
acaba, na maioria das vezes, contendo a força da paralisação.

Nos Estados Unidos, o direito de greve é reconhecido pelo National Labor 
Relations Act de 1935 e será considerado lícito, caso os grevistas pertençam a 
uma das seguintes classes: economic strikers e unfair labor practice strikers.11 
No primeiro caso, os grevistas lutam pela concessão de um benefício 
econômico, tal como a majoração de seu salário ou a redução da carga 
horária. Na segunda situação, os trabalhadores reivindicam a cessação de 
uma prática laboral ofensiva à legislação trabalhista, tal como a discriminação 
a um trabalhador por ter se engajado em atividade sindical. E lá, o corte do 
ponto tem seu efeito drástico mitigado em favor daqueles trabalhadores 
que foram impedidos de trabalhar com receio de serem vítimas de violência, 
na medida em que farão jus à percepção de uma compensação financeira 
usualmente paga a desempregados (unemployment compensation).12

No âmbito do STF, o tema, deveras polêmico, da possibilidade de corte do 
ponto dos grevistas está pendente de julgamento em sede de repercussão 
geral no AI 853.275/RJ da relatoria do Min. Dias Toffoli. A ementa da decisão 
que incluiu o feito em repercussão geral ostenta o seguinte teor:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS E DIREITO DE GREVE. ANÁLISE DA 
LEGALIDADE DO ATO QUE DETERMINOU O DESCONTO DOS DIAS PARADOS, 
EM RAZÃO DA ADESÃO A MOVIMENTO GREVISTA. DISCUSSÃO ACERCA 
DO ALCANCE DA NORMA DO ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, 
A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE PESSOAS. 
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PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. (AI 853275 RG, Relator (a): Min. DIAS 
TOFFOLI, julgado em 15/03/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 
26-04-2012 PUBLIC 27-04-2012 RDECTRAB v. 19, n. 214, 2012, p. 30-35) 
 
Por seu turno, o projeto de lei que tramita no Senado para disciplinar o direito 
de greve dos servidores (PLS 710/2011) estampa, em seu artigo 11, que um 
dos efeitos imediatos da greve é a suspensão do pagamento da remuneração 
correspondente aos dias não trabalhados. De modo a demonstrar como o 
tema é delicado, é preciso registrar que outro projeto de lei em tramitação no 
Poder Legislativo federal, o PL 4.497/01 que tramita na Câmara dos Deputados, 
predica, sobre o mesmo tema, regra distinta no seu art. 9º, qual seja:

“os dias de greve serão contados como de efetivo exercício para todos 
os efeitos, inclusive remuneratórios, desde que, após o encerramento 
da greve, sejam repostas as horas não trabalhadas, de acordo com o 
cronograma estabelecido conjuntamente pela Administração e entidade 
sindical ou comissão de negociação”.

Em relação ao corte do ponto, parece-nos mais apropriado permitir o que 
previsto no art. 9º acima transcrito. De um lado, admite-se o desconto, 
com fulcro na lógica de que o contrato de emprego fica suspenso durante 
a paralisação, mas, por outro, a perda salarial deixará de existir, no caso de 
reposição das horas não trabalhadas, medida eficaz para viabilizar o fim da 
greve e atender os interesses do poder público e dos servidores. Sob outro 
enfoque, não é razoável que a Administração desconte os dias não trabalhados 
pelo servidor que não aderiu à greve, mas que ficou impossibilitado de exercer 
suas atividades por ato dos grevistas. Por isso, a Administração Pública deverá, 
ao início e durante o período de greve, manter em seus assentamentos o 
registro dinâmico de quem está participando da greve.

3.2. Das medidas visando à preservação da 
continuidade do serviço público e para coibir 
a violência e a ocorrência de danos durante as 
greves

A autoridade judicial competente para decidir sobre a legalidade do direito 
de greve, também, tem competência para determinar, até mesmo de ofício 
e com lastro no seu poder geral de cautela,13 providências necessárias para 
o restabelecimento da ordem pública, continuidade dos serviços públicos 
e medidas destinadas a evitar a prática de atos violentos.
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Nesse contexto, e à semelhança do que previsto no National Labor 
Relations Act norte-americano, uma greve deve ser considerada ilegal, 
por exemplo, quando: i) os grevistas impedirem fisicamente as pessoas de 
livremente transitar no local de trabalho; ii) os grevistas ameaçarem com 
violência os trabalhadores que não aderirem à greve e quando os grevistas 
atacarem os representantes dos empregadores.14 Nessas circunstâncias, 
incumbirá ao Poder Judiciário fazer preservar os bens jurídicos tutelados 
pela Constituição da República, em especial o princípio da continuidade 
dos serviços públicos, o direito à livre iniciativa e o direito de propriedade.

4. O PAPEL DE MEDIADOR DO 
PODER JUDICIÁRIO

Assim como ocorre no âmbito da Justiça especializada do Trabalho, a 
Justiça comum terá de, na atual quadra histórica, estimular e conduzir o 
processo de mediação visando à extinção do dissídio coletivo que tenha 
como uma das partes os servidores públicos. As partes não podem se 
recusar a participar – com honestidade de propósito – de uma negociação 
coletiva, mormente quando determinada judicialmente. Nos Estados 
Unidos, verbi gratia, a Seção 8 da National Labor Relations Act predica que 
configura uma prática laboral desonesta (unfair labor practice) a recusa 
do empregador ou da entidade sindical representante dos empregados a 
participar de uma negociação coletiva (bargain collectively).
 
O estímulo à mediação é, aliás, instrumento de reforço à legitimação 
democrática das decisões do próprio Judiciário, em especial do STF, dado o 
seu nítido caráter de órgão estatal contramajoritário. Através da mediação, 
o pronunciamento da Corte será tomado após o necessário e intenso 
diálogo travado pelas partes e que poderá fazer reluzir o consenso. Cuida-
se da aprovação no debate público a que se refere a doutrina como meio 
para a ampliação da legitimidade na atuação jurisdicional.15 Neste cenário, 
em que colidem princípios e direitos de envergadura constitucional, a 
participação do Judiciário reforça a democracia.16

 
No âmbito do STF, o Ministro Luiz Fux demonstrou pioneirismo ao convocar, 
por mais de uma ocasião, servidores e sindicatos para um processo de 
mediação visando à cessação de greves realizadas por servidores públicos. 
Tive a oportunidade de, na condição de Juiz Auxiliar do referido ministro, 
participar do processo de mediação no STF e pude verificar o quanto se 
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revela importante a abertura de um canal de diálogo – também, no âmbito 
do Poder Judiciário – para que os representantes do Poder Público e dos 
servidores possam negociar e chegar ao desejado término da paralisação.

Nesse contexto, foi marcante a mediação conduzida para por fim à greve 
dos professores da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. Em 2013, os 
professores do Município e do Estado do Rio de Janeiro encontravam-se em 
greve pelo maior tempo da história. Os alunos perdendo o semestre letivo e 
não se chegava a um acordo. Em uma Reclamação ajuizada pelo Sindicato 
Estadual dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEPE/RJ), 
a Rcl 16.535, alegou-se que o TJRJ estaria inviabilizando o exercício do direito 
de greve daquela categoria de servidores. Em lugar de, apenas, apreciar se 
as teses defendidas pelo sindicato reclamante estavam corretas, o Ministro 
Luiz Fux inaugurou um processo integrado por reuniões e debates visando 
à cessação do estado de greve. Aberto o canal de diálogo, foi obtido um 
acordo em que o Poder Público atendeu grande parte das reivindicações dos 
servidores do magistério, tal como o abono das faltas durante a greve, e, em 
contrapartida, os professores se comprometeram a retornar imediatamente 
ao trabalho.17 Tenho plena convicção que se o processo de mediação não 
tivesse ocorrido, a greve teria durado muito mais tempo e em profundo 
detrimento dos interesses da coletividade. 

Em 2014, também foi feita uma bem sucedida mediação pelo Min. Luiz Fux 
na greve da Guarda Municipal do Rio de Janeiro ocorrida na Reclamação 
17.320, que também tive a oportunidade de acompanhar bem de perto, 
tendo participado de todas as reuniões e debates. Naquela oportunidade, 
a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro havia 
reconhecido que a categoria dos guardas municipais não poderia realizar 
greve, dado o seu caráter paramilitar, e fixado uma multa diária de R$100 
mil reais, caso os servidores não retornassem ao trabalho. Contra o referido 
entendimento, o sindicato representante dos guardas municipais foi ao 
STF para desconstituir a decisão do TJRJ que reconhecera a ilegalidade da 
greve. Em lugar de se limitar a decidir se a greve dos guardas municipais 
era lícita, bem como se era possível ou não cortar o ponto dos grevistas, o 
Min. Luiz Fux conduziu um processo de mediação que levou à extinção da 
greve dos guardas e permitiu que a Copa do Mundo fosse realizada sem o 
risco de nova paralisação, porquanto o município atendeu grande parte 
das reivindicações feitas pelos representantes dos guardas municipais. 

A negociação coletiva que tem o Estado como parte fatalmente tangenciará 
matérias de interesse de toda a coletividade, isto é, temas de caráter 
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orçamentário, disciplinar (quando houver, por exemplo, necessidade de 
extinção de processos disciplinares e abono de faltas), e concernentes ao 
regime do servidor. Por essa razão, ressoa deveras oportuno que, ao longo 
do processo de mediação, o Tribunal de Contas do ente da Federação em 
que os servidores se encontram em greve seja ouvido. Não que a aprovação 
prévia da Corte de Contas das condições aceitas pelo Poder Público no 
acordo obtido seja uma condição para a obtenção do acordo destinado a 
por fim à greve.18 Contudo, o Tribunal de Contas tem como uma de suas 
missões estampadas na Constituição da República, art. 71, incisos I e II, 
a de opinar sobre as contas anualmente prestadas pelo chefe do Poder 
Executivo e a de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis 
por recursos públicos. A fim de evitar que o Poder Executivo assuma 
compromissos com os grevistas capazes de caracterizar uma ilegalidade, é 
recomendável que a Corte de Contas seja um partícipe desse tão relevante 
processo de mediação, seja na fase extrajudicial ou judicial. Na precisa 
definição de Carlos Ayres Britto, “os Tribunais de Contas se assumem como 
órgãos impeditivos do desgoverno e da desadministração”.19

5. O PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA 
COMUM NO ENFRENTAMENTO DE 
DISSíDIOS COLETIVOS

No cenário contemporâneo, em que o Poder Judiciário passa a ser instado 
a proferir decisões visando à extinção de dissídios coletivos que tenham 
servidores públicos como parte, é imperioso reconhecer poderes ao magistrado 
para o desempenho eficaz desse mister. A resolução de uma greve pode 
demandar do magistrado a imposição de deveres às partes que não lograram 
êxito na obtenção de um acordo. Quando o Poder Judiciário tiver de decidir 
dissídios coletivos promovidos por servidores públicos, o órgão julgador deve 
ter competência para o exercício do poder normativo, à semelhança do que já 
ocorre no âmbito da Justiça do Trabalho. No julgamento de dissídios coletivos, 
a Justiça do Trabalho tem exercido, e com razoável proficiência, o seu poder 
normativo. Em linhas gerais, esse poder pode ser definido como o poder que 
o magistrado possui de editar regras gerais, normas de conteúdo normativo 
para, na definição de Amauri Mascaro Nascimento, “decidir um conflito 
coletivo fixando normas e condições de trabalho”. 20

De nada adiantaria entregar ao Judiciário o poder de decidir se uma greve 
é legal ou ilegal, se ele não tiver meios para, reconhecendo que uma 
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paralisação está em conformidade com o ordenamento jurídico, extingui-
la impondo deveres que entenda sejam necessários para restabelecer a 
justiça e a paz social. Nesse cenário, o magistrado poderá, por exemplo, 
obrigar os servidores a retornar ao trabalho em um determinado prazo 
e obrigar o Estado a conceder alguma ou algumas das pretensões 
apresentadas pelos trabalhadores. E isso não deixa de fora a possibilidade 
de o magistrado obrigar o Estado a conceder um determinado reajuste ou 
benefício pecuniário à categoria em greve, desde que a pretensão seja justa 
e imprescindível para dirimir o conflito e por fim à greve.21 A decisão judicial 
aditaria a lei que cuida do regime jurídico do servidor em greve, tal como, 
no âmbito privado, o provimento da Justiça do Trabalho também serve 
de aditamento ao contrato de emprego firmado entre as partes. E cumpre 
registrar que o aditamento à lei que disciplina o regime jurídico do servidor 
(e não a um contrato de emprego, como ocorre nas relações privadas) 
resultante do poder normativo não encontra obstáculos no sistema 
republicano, e nem mesmo nos princípios basilares da democracia, tendo 
em vista ser oriundo de uma atuação legítima do Judiciário necessária ao 
encerramento do dissídio e imprescindível para a concretização de valores 
maiores estampados na Constituição da República. 

Aliás, esse tema da possibilidade de exercício do poder normativo no 
âmbito da Justiça Comum terá de ser enfrentando pelo Supremo Tribunal 
Federal. É que, ao regulamentar o processamento do dissídio coletivo 
por greve realizada por servidores públicos, o Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estipulou, em seu art. 245 22 a 
possibilidade de exercício do poder normativo pelo Órgão Especial do TJ/
SP para encerrar uma paralisação. O dispositivo foi impugnado em sede 
de ação direta que tramita no STF.23 Nada revolucionário quanto a esta 
previsão normativa, especialmente porque sem este poder, o Judiciário 
teria muito pouco. Sua atuação seria a de unicamente dizer se a greve é 
válida ou não. E, se por um lado, o reconhecimento de que uma greve 
é ilegal, acompanhado da imposição de multa ao sindicato respectivo, 
não tem solucionado o problema, por outro a mera declaração judicial 
de que uma greve é válida também não surte qualquer efeito prático 
que solucione o conflito. É preciso avançar para que o dissídio coletivo 
envolvendo servidores públicos possa ser dirimido com o emprego das 
mesmas ferramentas colocadas à disposição da Justiça do Trabalho por 
meio do seu poder normativo. 

Dito de outra forma, a regra veiculada pelo art. 114, §2º da Constituição 
da República deve ser aplicada, por analogia, nos dissídios submetidos à 



64

apreciação da Justiça comum que tenham como parte servidores públicos. 
A Justiça comum também precisa, à semelhança do que já ocorre no 
âmbito da Justiça especializada do Trabalho, dar uma resposta-solução ao 
conflito.

6. CONCLUSÕES

1) A feliz superação da jurisprudência do STF que, inicialmente, entrevia no 
direito de greve dos servidores públicos previsto constitucionalmente uma 
norma jurídica de eficácia limitada, ensejou a aplicação, por analogia, a estes 
agentes públicos do regime previsto na Lei nos 7.783/1989 e 7.701/1988, 
normas criadas para disciplinar o exercício do direito de greve, bem como a 
competência para o seu julgamento no âmbito das relações privadas.

2) Na percepção do STF, o exercício do direito de greve pelo servidor 
público não pode ser encarado como fato desabonador de sua conduta e 
o seu regular exercício independe da aquisição de estabilidade no cargo.

3) Dada a sua natureza de fato social, consoante visão durkheimiana, 
e a despeito do posicionamento atual do STF, não ressoa oportuno o 
entendimento destinado a ampliar a proibição do exercício do direito de 
greve a categorias profissionais outras além dos militares. A greve, que não 
deve ostentar um caráter violento, é instrumento que vocaliza a resistência, 
o inconformismo e, na maioria dos casos, o único fenômeno capaz de 
inaugurar um canal de diálogo necessário à obtenção da resolução do 
conflito existente entre o trabalhador e o seu contratante.

4) Em relação à competência para o julgamento da juridicidade do exercício 
do direito de greve, se uma paralisação for deflagrada por servidores 
públicos federais e o seu âmbito territorial ficar adstrito a uma única região 
da Justiça Federal, a competência originária para o julgamento será do 
respectivo Tribunal Regional Federal. Na hipótese de ser realizada por 
servidores federais e de ter um âmbito que ultrapasse uma região da Justiça 
Federal ou um caráter nacional, o dissídio será julgado originariamente 
pelo STJ. Por outro lado, se os servidores forem estaduais ou municipais, 
a competência originária para o julgamento do referido dissídio será do 
respectivo Tribunal de Justiça.

5) A greve de servidores públicos acarreta a suspensão do desempenho das 
funções públicas, o que justifica o não pagamento pelos dias paralisados. 
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Sem embargo de o tema estar submetido à repercussão geral (AI 853.275/
RJ da relatoria do Min. Dias Toffoli), esta parece ser a melhor solução. Sob 
outro prisma, não há obstáculos jurídicos, em especial sob a ótica do 
princípio da moralidade, caso a Administração Pública pretenda aceitar a 
reivindicação dos servidores de não realizar o desconto da remuneração 
referente aos dias não trabalhados, desde que ocorra a compensação 
das horas não trabalhadas, e tudo com o saudável objetivo de encerrar o 
dissídio.

6) Além de poder decidir a respeito da juridicidade do exercício do 
direito de greve, o Judiciário também poderá, com lastro no poder geral 
de cautela, adotar providências necessárias para o restabelecimento da 
ordem pública, continuidade dos serviços públicos e destinadas a evitar a 
prática de atos violentos.

7) Na atual quadra histórica, o Poder Judiciário deverá viabilizar a realização 
de um processo de mediação visando ao estabelecimento de um perene 
canal de diálogo entre as partes envolvidas no dissídio coletivo. A experiência 
conduzida pelo Ministro Luiz Fux no STF tem sido exitosa ao viabilizar um 
ambiente propício à realização de um acordo capaz de extinguir o dissídio 
e de modo a evitar o perecimento de interesses da coletividade, bem como 
o comprometimento de serviços públicos inadiáveis.

8) Na hipótese de o dissídio não se encerrar, mesmo após uma intensa 
mediação, o Poder Judiciário deverá exercer o poder normativo para 
encerrar a greve deflagrada por servidores públicos. Nesse contexto, terá 
a competência assegurada, nos termos do que já existe no âmbito da 
Justiça do Trabalho, para estabelecer uma norma geral dirigida ao Estado 
e aos servidores em contenda, visando à pacificação social e ao retorno à 
normalidade. De nada adianta a competência para decidir se uma greve 
é legal ou não, se ela não estiver acompanhada do poder coercitivo e 
normativo de impor obrigações às partes, Poder Público de um lado e 
servidores públicos de outro, para encerrar o dissídio.
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NOTAS
1 - A redação original da Constituição previa que o direito de greve seria exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei complementar.

2 - O PL nº 710/2011 do Senado e o PL 4.497/2001 da Câmara dos Deputados destinam-se a regulamentar o 
exercício do direito de greve dos servidores públicos. 

3 - E nem se diga que o Brasil tardou a reconhecer o referido direito. No Canadá, por exemplo, a Suprema Corte 
do Canadá apenas reconheceu a existência de um direito constitucional à realização de greve em 30 de janeiro 
de 2015. Disponível em http://www.pressprogress.ca/en/post/supreme-court-ruling-may-strike-major-blow-
anti-union-laws-across-canada. Acesso em 14/04/2015.

4 - Quanto aos militares das Forças Armadas e dos Estados (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros), a Constituição 
da República proíbe, expressamente, que realizem greve, nos termos do seu art. 142, §3º, IV e 42, §1º.
Com relação aos policiais civis, o tema alusivo ao exercício do direito de greve dessa categoria está submetido à 
sistemática da repercussão geral no STF no ARE 654.332 sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski. A ementa 
do provimento judicial que reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional possui o 
seguinte teor: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. DIREITO DE GREVE. 
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 654432 RG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
julgado em 19/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 10-05-2012 PUBLIC 11-05-2012)

Sem prejuízo de a matéria estar submetida à repercussão geral, há precedentes na Corte impedindo a categoria 
dos policiais civis de realizar greve, por desempenharem funções análogas às dos militares. Nesse sentido, 
confira-se o seguinte trecho da ementa do AgRg na Reclamação 11.246 da relatoria do Min. Dias Toffoli:

(...) Direito de greve. Policial civil. Atividade análoga a de policial militar. Agravo regimental a que se 
nega provimento. (...) 3. As atividades desenvolvidas pelas polícias civis são análogas, para efeito do 
exercício do direito de greve, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente 
proíbe a greve (art. 142, § 3º, IV). Precedente: Rcl nº 6.568/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal 
Pleno, DJe de 25/9/09. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 11246 AgR, Relator(a): Min. DIAS 
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-
2014 PUBLIC 02-04-2014).

No mesmo sentido da negativa do direito de greve aos policiais civis, confira-se a Rcl 6.558/SP, rel. Min. Eros Grau. 
Pleno. Data do julgamento: 21/05/2009, DJ 24/09/09 e o AgRg no MI 774, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno. Data do 
julgamento: 28/05/2014, DJ 01/07/2014.
Na Reclamação 17.358, o Min. Gilmar Mendes assentou, em decisão monocrática proferida em 17/03/2014, que 
os policiais federais não podem realizar greve. Em sua fundamentação, o Min. Gilmar Mendes destacou que: 
“policiais em geral, em razão de constituírem expressão da soberania nacional, revelando-se braços armados da 
nação, garantidores da segurança dos cidadãos, da paz e da tranquilidade públicas, devem ser equiparados aos 
militares (art. 142, § 3º, inciso IV, CF/88) e, portanto, devem ser proIbidos de fazer greve.” 
Após a juntada de parecer do MPF nos autos pela improcedência da Reclamação, por se considerar que a Polícia 
Federal desempenha função análoga à dos militares, o Reclamante, Federação Nacional dos Policiais Federais 
– FENAPEF, pediu desistência do feito e a ação foi extinta sem resolução do mérito por decisão monocrática de 
9 de junho de 2014.
No que tange às carreiras de Estado, ficou evidenciado, em sede de obter dictum na Rcl 6.558 acima mencionada, 
que o STF não entrevê com bons olhos que esses agentes públicos deflagrem greves. Confira-se o seguinte 
trecho da ementa da Rcl 6.558: 

(...) RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO DE GREVE EM RAZÃO DA ÍNDOLE DE DETERMINADAS ATIVIDADES 
PÚBLICAS. (...)
2. Servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à 
segurança pública, à administração da Justiça – aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, 
que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária – e à saúde pública. A 
conservação do bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam privadas do 
exercício do direito de greve. (...) Não há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do 
direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, não será ilícita 
a recusa do direito de greve a tais e quais servidores públicos em benefício do bem comum. Não há 
mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de greve. A Constituição é, contudo, uma 
totalidade. Não um conjunto de enunciados que se possa ler palavra por palavra, em experiência de 
leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, pelo intérprete, sentidos 
normativos, outras coisas que não somente textos. A força normativa da Constituição é desprendida 
da totalidade, totalidade normativa, que a Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, 
titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns 
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que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais 
dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça – 
onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação 
tributária – e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. 
Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil 
são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente 
proíbe a greve [art. 142, § 3º, IV]. (...) Pedido julgado procedente. (Rcl 6568, Relator(a): Min. EROS 
GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 
EMENT VOL-02375-02 PP-00736) 

5 - O STF não permite qualquer distinção entre servidores estáveis e não estáveis no que diz respeito ao exercício 
do direito de greve, tendo reconhecido a inconstitucionalidade da exoneração do não estável por ter participado 
de movimento grevista. Nesse sentido, confira-se a ementa da ADI 3.235: 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
2. Parágrafo único do art. 1º do Decreto estadual n° 1.807, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas 
de 26 de março de 2004. 3. Determinação de imediata exoneração de servidor público em estágio probatório, 
caso seja confirmada sua participação em paralisação do serviço a título de greve. 4. Alegada ofensa do direito 
de greve dos servidores públicos (art. 37, VII) e das garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV). 
5. Inconstitucionalidade. 6. O Supremo Tribunal Federal, nos termos dos Mandados de Injunção n.ºs 670/ES, 
708/DF e 712/PA, já manifestou o entendimento no sentido da eficácia imediata do direito constitucional de 
greve dos servidores públicos, a ser exercido por meio da aplicação da Lei n.º 7.783/89, até que sobrevenha lei 
específica para regulamentar a questão. 7. Decreto estadual que viola a Constituição Federal, por (a) considerar o 
exercício não abusivo do direito constitucional de greve como fato desabonador da conduta do servidor público 
e por (b) criar distinção de tratamento a servidores públicos estáveis e não estáveis em razão do exercício 
do direito de greve. 8. Ação julgada procedente. (ADI 3235, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ 
Acórdão: Min. GILMAR MENDES (art. 38, II, RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2010, DJe-045 DIVULG 11-03-
2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-01 PP-00153 RTJ VOL-00214- PP-00029) (Grifamos)

6 - DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. 3ª edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1963, 
p. 12.

7 - Ibidem, p. 4-5.

8 - ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 47.

9 - RAWLS, John. Justiça e Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 70.

10 - Na visão de Amauri Mascaro Nascimento, “A greve é uma suspensão ou uma interrupção do contrato de 
trabalho, mas não é uma forma de extinção, pelo que é insustentável a tese de que a greve tem a natureza 
jurídica de abandono de emprego”. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 25ª edição. 
São Paulo: LTr, p. 538.

11 - Disponível em:  http://www. nlrb.gov/strikes. Acesso em 15/04/2015.

12- Disponível em: http://legal-dictionary. thefreedictionary.com/strike. 

13 - O poder geral de cautela do magistrado pode ser extraído do art. 798 do CPC, verbis: Art. 798. Além 
dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz 
determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, 
antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.

14 - Disponível em: http://www.nlrb.gov/sites/default/files/ attachments/basic-page/node-3024/basicguide.
pdf. Acesso em 15/04/2015.

15 - Na visão de Cláudio Pereira de Souza Neto, “A legitimidade dos atos jurisdicionais passa a decorrer de sua 
aprovação no teste do debate público”. SOUZA NETO, Claudio Pereira de. Jurisdição Constitucional, Democracia 
e Racionalidade Prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 171.

16 - Sobre o tema, Alice Voronoff sustenta que “Apesar do caráter contramajoritário da Corte, quando estiverem 
em jogo princípios e direitos fundamentais, a atuação do Tribunal se dá a favor, e não contra a democracia, eis 
que se trata de condições estruturantes e essenciais ao bom funcionamento do próprio regime democrático”. 
VORONOFF, Alice. Ativismo Judicial e Democracia: Reflexões em Torno do Mandado de Injunção. In: Revista de 
Direito da Procuradoria Geral. Estado do Rio de Janeiro. Volume 66. Rio de Janeiro: CEJUR, 2011, 41.

17 - Seguem os pontos que foram acordados no referido processo de mediação:
Com relação ao Estado do Rio de Janeiro, houve conciliação no seguinte sentido:
1) As partes acordam com criação de um Grupo de Trabalho (GT) a fim de debater os seguintes tópicos: i) 1/3 de 
carga horária de Planejamento; ii) Viabilidade do projeto 1 Escola, 1 Matrícula; iii) debate da matriz curricular. A 
mesa de negociação do referido GT terá início em fevereiro de 2014.
2) A Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) se compromete a realizar, no prazo de 6 meses, a contar 
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da presente data, um censo para identificar o nível de escolaridade e formação dos servidores do quadro 
administrativo da Seeduc.
3) A Seeduc se compromete a abonar as faltas com motivo greve, com o código 61, referentes a greves anteriores, 
tal como a realizada em 2011, desde que o servidor tenho reposto as aulas. 
4) A Seeduc se compromete a abonar as faltas com motivo greve, com o código 61, referentes à greve atual (ano 
2013), desde que o servidor tenha reposto as aulas de forma integral.
5) A Seeduc se compromete a realizar o congresso estadual de Educação previsto no Plano Estadual de Educação 
do Estado do Rio de Janeiro até junho de 2014, a fim de viabilizar a revisão do referido plano.
6) A Seeduc se compromete a publicar o ato de criação (Decreto ou Lei) do Conselho Escolar (CEC) no prazo de 
90 (noventa) dias, a contar da presente data, se comprometendo a implementar tais conselhos no prazo de um 
ano a contar da data de publicação do aludido ato criador.
7) A Seeduc se compromete a desistir das multas aplicadas ao SEPE em decorrência da atual greve e a arquivar, 
sem qualquer punição, todos os processos administrativos/inquéritos/sindicâncias instaurados contra servidores 
relacionados a esta greve.
8) Os efeitos do item 7 acima ficam condicionados à integral reposição de carga horária e de conteúdo previstos 
na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), observando-se o cronograma de reposição fixado pela Diretoria Regional da 
Seeduc e após a oitiva de cada escola para a melhor adequação à realidade local.
9) O SEPE se compromete a encerrar a greve dos profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro por 
deliberação assemblear no dia 24/10/2013, quinta-feira, com o retorno às atividades escolares de forma integral 
no início do dia 25/10/2013, condição imprescindível para que as obrigações da Seeduc aqui firmadas produzam 
efeitos.
Com relação ao Município do Rio de Janeiro, houve conciliação no seguinte sentido:
1) A SME se compromete a abonar as faltas e ressarcir as já descontadas com motivo greve referentes à greve 
atual (ano 2013), desde que o professor reponha as aulas de forma integral, na forma do art. 24, inciso I, da LDB, 
e, em relação aos demais servidores, que reponham a jornada de trabalho não cumprida em razão da greve.
2) A SME se compromete a desistir das multas aplicadas ao SEPE em decorrência da atual greve e a arquivar, sem 
qualquer punição, todos os processos administrativos/inquéritos/sindicâncias instaurados contra servidores 
relacionados a esta greve.
3) Os efeitos dos itens 1 e 2 acima ficam condicionados à integral reposição de carga horária e de conteúdo 
previstos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), observando-se o cronograma de reposição fixado pela SME.
4) O SEPE se compromete a encerrar a greve dos profissionais de Educação do Município do Rio de Janeiro por 
deliberação assemblear no dia 25/10/2013, sexta-feira, com o retorno às atividades escolares de forma integral 
ao início do próximo dia útil, condição imprescindível para que as obrigações do Município aqui firmadas 
produzam efeitos.
5) A SME se compromete a instalar, no prazo de 45 dias, a partir do término da greve, um fórum de debates 
previamente anunciado pela imprensa oficial, com a participação de representantes do SEPE, do Município e 
do CEC.
6) O referido fórum terá a finalidade de fixar premissas para fomentar a valorização da carreira dos profissionais 
de Educação e o sistema de ensino do Município do Rio de Janeiro com o objetivo de encaminhamento de 
sugestões visando a eliminar eventuais distorções.
7) Manutenção dos grupos de trabalho referentes à implementação de 1/3 de carga horária de planejamento e 
redução do número de alunos em sala de aula.
8) Encaminhamento mensal ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro do andamento e resultados de 
cada grupo de trabalho e do fórum acima mencionados, sem prejuízo da remessa de eventual Recomendação 
pela Promotoria de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital.

18 - No RE 547.063, da relatoria do Min. Menezes Direito, o STF reconheceu que a exigência de envio prévio 
e automático dos editais de licitação como condição imposta pelo TCE para a abertura de licitação instaura 
controle prévio dissonante com o texto constitucional e com a Lei 8.666. Segue a ementa do julgado:
Tribunal de Contas estadual. Controle prévio das licitações. Competência privativa da União (art. 22, XXVII, da 
Constituição Federal). Legislação federal e estadual compatíveis. Exigência indevida feita por ato do Tribunal que 
impõe controle prévio sem que haja solicitação para a remessa do edital antes de realizada a licitação. 
1. O art. 22, XXVII, da Constituição Federal dispõe ser da União, privativamente, a legislação sobre normas gerais 
de licitação e contratação. 
2. A Lei federal nº 8.666/1993 autoriza o controle prévio quando houver solicitação do Tribunal de Contas para a 
remessa de cópia do edital de licitação já publicado. 
3. A exigência feita por atos normativos do Tribunal sobre a remessa prévia do edital, sem nenhuma solicitação, 
invade a competência legislativa distribuída pela Constituição Federal, já exercida pela Lei federal nº 8.666/1993, 
que não contém essa exigência.
4. Recurso extraordinário provido para conceder a ordem de segurança.

19 - BRITTO, Carlos Ayres. O regime constitucional dos Tribunais de Contas. In: Revista do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro. 2º semestre de 2014, p. 20.

20 - NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 25ª edição. São Paulo: LTr, p. 581.

21 - A Súmula nº 339 do STF, transformada na Súmula Vinculante nº 37, não impede essa providência, porquanto 
ela apenas proíbe que o Poder Judiciário conceda aumento a servidor público com fundamento no princípio 
da isonomia. E, aqui, o aumento não tem este fundamento, mas o propósito de pôr fim a uma greve com o 
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escopo de restabelecer a regular continuidade dos serviços públicos. Confira-se o teor da Súmula 339 do STF: 
Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob 
fundamento de isonomia.

22 - Art. 245. Concluído o julgamento e proclamada a decisão normativa, o relator terá o prazo de dez dias para 
a lavratura do acórdão, que deverá ser publicado imediatamente.
Parágrafo único. A decisão normativa conterá a indicação da data de sua entrada em vigor, aplicando-se, no que 
couber, o disposto no parágrafo único do art. 867 da CLT.

23 - Em 2010, o Governador do Estado de São Paulo ajuizou uma ação direta em que impugnou, dentre outros, 
o art. 245 do Regimento Interno do TJ/SP, sob o fundamento de que não seria possível o exercício do poder 
normativo pela Justiça Comum. A ação direta foi distribuída ao Min. Celso de Mello para relatoria e recebeu o 
número 4.417. Em fevereiro de 2015, a Procuradoria-Geral da República acostou parecer nos autos da referida 
ação direta com a seguinte ementa: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 239 A 246 
DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DISSÍDIO COLETIVO 
POR GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS NÃO REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 
OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR A TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COMPETÊNCIA NORMATIVA ATRIBUÍDA PELA CONSTITUIÇÃO À JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO 
ESTATUTÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. INICIATIVA 
LEGISLATIVA RESERVADA AO CHEFE DO EXECUTIVO SOBRE REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE 
SERVIDORES PÚBLICOS.

1. Ofende diretamente a Constituição da República regimento interno de tribunal de justiça que atribua 
competência normativa para solucionar dissídio coletivo por greve de servidores públicos.
2. Viola o princípio da legalidade administrativa previsão de competência normativa da Justiça Estadual para 
solucionar dissídio coletivo por greve de servidores públicos, pois estes estão submetidos a regime jurídico 
estatuário, definido pela Constituição da República e por leis.
3. Afronta a reserva de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para instaurar processo legislativo que 
disponha sobre aumento de remuneração e regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1.º, II, a e c, da 
CR) norma que confira competência normativa a tribunal de justiça para julgar dissídio coletivo por greve de 
servidores públicos.
4. Parecer pelo conhecimento da ação direta e, no mérito, pela declaração de inconstitucionalidade do termo 
“normativa”, no caput do art. 245, e do art. 245, parágrafo único, do RITJSP, e pela interpretação conforme a 
Constituição dos arts. 239 a 244 e 246 do RITJSP, para afastar competência normativa do Tribunal de Justiça para 
alterar remuneração e regime jurídico estatutário de servidores públicos.





Liberdade em 
Hannah Arendt 

Aline Pires Carvalho Assuf
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I.

A liberdade é um tema imenso e dificílimo. Sobre ele, temos infinitamente 
mais perguntas do que respostas. Como naquela brincadeira de crianças 
chamada cama de gato, onde o desafio é atravessar um ambiente com 
vários elásticos e sinos entrelaçados sem acionar nenhum deles, uma 
das maiores dificuldades ofertadas pela reflexão sobre a liberdade é que 
ela parece impossível de ser evitada: qualquer caminho que se deseje 
explorar dentro do amplo repertório de temas que podemos chamar de 
humanos, de alguma maneira, impõe um encontro com esse valor e suas 
reverberações.
  
Efeito disso – e dificuldade adicional – é que tantas grandes mentes já 
abordaram, definiram, exploraram, esmiuçaram o assunto de inúmeras e 
diferentes formas, que, portanto, sem um esclarecimento adequado acerca 
de a que nos referimos quando usamos este tão polissêmico vocábulo, 
podemos estar relativamente seguros de que nosso interlocutor não 
saberá exatamente sobre o que falamos.

Nesse contexto, insere-se a reflexão de Hannah Arendt, em especial no 
texto “Que é Liberdade?”1, principal foco desse singelo ensaio. A pergunta 
da filósofa, feita no título e a qual partilhamos sem perspectiva ou 
esperança de conclusão definitiva, reconhece, desde o primeiro parágrafo, 
o empreendimento como talvez irrealizável2, para logo em seguida dedicar-
se a ele – possivelmente, numa assunção implícita e concomitante de que, 
se o tema é impossível de ser esgotado, ele é igualmente irresistível a 
quem quer que deseje pensar sobre ética ou política ou convívio humano.

A importância percebida em se investigar a abordagem especificamente 
arendtiana de um tema tão antigo reside, em nossa opinião, tanto na 
originalidade da leitura da filósofa (eis que baseada em pressupostos 
diversos daqueles assumidos ou presumidos por boa parte da tradição de 
pensamento político, a qual até hoje descreve, recorta, enquadra e confere 
significado aos fenômenos a que dão causa os homens quando se reúnem 
em coletividades), quanto pela sua capacidade de renovar e ampliar nossas 
perspectivas usuais (e, ouso arriscar, já um tanto gastas) acerca do que 
significa, verdadeiramente, ser livre.

Essa potência específica do pensamento de Arendt, qual seja, a de revelar 
acerca da liberdade aquilo que, a partir de pontos de vista usuais, parecia 
invisível ou esquecido, carrega consigo preciosidade deveras significativa 
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em nossos tempos, quando, concomitante e paradoxalmente, parecemos 
acreditar, a uma, que a plena liberdade humana é impossível quando os 
homens se encontram no plural, ao passo que, a duas, inumeráveis guerras 
e conflitos sangrentos e aparentemente inesgotáveis buscam estruturar ao 
redor desse valor seus discursos de legitimação e sustentação ideológica – 
transmutando, em prestidigitação nefasta, a tal liberdade a que se referem 
em fenômenos que, se não lhe são opostos, certamente são, no mínimo, 
com ela incompatíveis, como é o caso da tirania, da violência e da opressão.

Parece mesmo que há algo que falta, que esquecemos, ou que não estamos 
levando em conta quando falamos em liberdade. Nesse desnível, a filósofa 
insere sua alavanca, possivelmente trazendo à luz aspectos do tema que, 
embora ainda olvidados, podem-se revelar de suma importância em 
nossos tempos.

  
II. 
 
Assim é que, desde a partida do citado ensaio, Arendt alerta para a espreita 
de contradição e perplexidade causadas por uma aparente impossibilidade 
lógica: de um lado, a experiência humana comum parece supor como fato 
autoevidente que somos seres livres e responsáveis por nossas ações; 
de outro, estamos inseridos numa cadeia de causalidade tão complexa 
quanto inevitável, o que conduziria à conclusão de que a liberdade é um 
fenômeno impossível, uma miragem teórica. Nas palavras de Arendt: 

“em todas as questões práticas, e em especial nas políticas, temos a 
liberdade humana como uma verdade evidente por si mesma, e é sobre 
essa suposição axiomática que as leis são estabelecidas nas comunidades 
humanas, que decisões são tomadas e juízos são feitos. Em todos os 
campos do conhecimento teórico e científico, pelo contrário, procedemos 
de acordo com a verdade não menos evidente do nihil ex nihilo, do nihil 
sine causa, isto é, na suposição de que até mesmo ‘nossas vidas são, em 
última análise, sujeitas a causação’, e de que, se há porventura um eu 
primariamente livre em nós mesmos, ele certamente jamais aparece de 
um modo claro no mundo fenomênico e, portanto, nunca pode se tornar 
objeto de verificação teórica.” 3

Paradoxalmente à centralidade dessa noção para os assuntos da política, 
Arendt nota que liberdade foi tema tardio, afirmando que “historicamente, 
o problema da liberdade foi a última das grandes questões metafisicas 
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tradicionais – tais como o ser, o nada, a alma, a natureza, o tempo, 
a eternidade etc. – a tornar-se tema de investigação filosófica”, 
salientando, ainda, que apenas após Plotino (e, portanto, após já séculos 
de tradição filosófica) o tema fez suas primeiras aparições, estreia esta 
interessantemente precipitada por experiências de conversão religiosa, 
primeiro em Paulo e depois em Agostinho4. 

Este curioso tardar do surgimento da questão para a tradição filosófica, 
deve-se, na hipótese arendtiana, ao fato de que o tema se torna relevante 
quando, e apenas quando, a liberdade como ela a concebe – e talvez como 
a tenham vivenciado cidadãos gregos e romanos – já estivesse há muito 
ausente do campo de experiência humana. E, por esse mesmo motivo 
(porque, quando começamos a questionar-nos acerca da liberdade, há 
tanto tempo ela já não era vivida sequer como possibilidade) é que Arendt 
defende que o conceito foi distorcido, em uma confusão com fenômenos 
distintos, a se darem no campo da vontade ou do pensamento.

Assim é que a autora deseja diferenciar a liberdade de algo considerado 
por ela como seu oposto: “A liberdade que admitimos como instaurada 
em toda teoria política (...) é o próprio oposto da ‘liberdade interior’, o 
espaço íntimo no qual os homens podem fugir à coerção externa e sentir-
se livres. Esse sentir interior permanece sem manifestações externas e 
é, portanto, por definição, sem significação política.”5 O recolhimento à 
liberdade interior, para ela, é derivativa da experiência da liberdade real, 
pressupondo “sempre a retirada do mundo onde a liberdade foi negada 
para uma interioridade na qual ninguém mais tem acesso”6.

A filósofa também deseja distinguir a liberdade como a concebe daquilo 
que chama de livre arbítrio, referente à faculdade de escolha entre opções 
dadas, de intelectualmente calcular qual a boa e, através da força da 
vontade, comandar-se a si mesmo a adotá-la7.

Estas distinções preliminares por certo causam, num primeiro momento, 
alguma perplexidade, por aparente impossibilidade de conciliação com as 
abordagens que a teoria política e a filosofia até hoje realizaram do tema.

III.

Aqui, para esclarecer o que entendemos como abordagens tradicionais 
da teoria política e filosofia, referenciamos o trabalho de Isaiah Berlin, 
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“Two Concepts of Liberty” 8, um verdadeiramente grandioso e seminal 
ensaio em que o autor sustenta que, historicamente, a noção de liberdade 
desenvolveu-se ao redor de dois eixos básicos: aqueles que a conceberam 
como uma ausência, autores de teorias negativas; e, em contraste, os que a 
entenderam como uma positividade, e formularam teorias positivas.

Não há como fazer justiça à influência desse magistral ensaio, em que Berlin 
inventaria quase tudo que a tradição afirmou acerca da liberdade, propondo 
uma dobradiça específica e original, qual seja, a negatividade ou positividade 
da concepção – aspecto que deveras parece ganhar o status de um divisor 
de águas a partir do momento em que o autor nos apoia a discerni-lo.

Assim é que, na teoria política, desde Hobbes, acostumamo-nos a pensar 
em liberdade como um conceito negativo, equivalente à ausência de 
coerção, entendida como comportamento humano limitador da minha 
capacidade de escolher como eu bem deseje.

Vista liberdade como falta, seu estudo parece presumir que alguma 
coerção é inevitável, necessária e até desejável quando homens se unem 
em coletividades9, concentrando-se assim na avaliação de que tipo e em 
que quantidade é aceitável que essa coerção ocorra, e a partir de que 
momento ela se torna intolerável e impeditiva da realização de um certo 
mínimo humano fundamental, a sinalizar o limite do tolerável. Significa 
dizer, liberdade plena é impossível na experiência de homens que escolhem 
viver juntos, e é tarefa da teoria e experiência política e jurídica definir de 
quanto podemos ou devemos abdicar, perseguindo-se, idealmente, que 
abdiquemos do mínimo possível.
  
Sobre o conceito negativo de liberdade, afirma Berlin:

“Era isso o que os filósofos políticos ingleses clássicos queriam dizer 
quando utilizavam essa palavra. Eles discordavam sobre o quão larga essa 
área poderia ou deveria ser. Eles supunham que ela não poderia, em razão 
da sua natureza, ser ilimitada, porque, se fosse, isso levaria a um estado 
em que todos os homens poderiam interferir sem restrição com todos 
os outros homens; e que esse tipo de liberdade ‘natural’ conduziria a um 
caos social em que necessidades humanas mínimas não seriam satisfeitas; 
ou, mesmo, que as liberdades dos fracos seriam suprimidas pelos fortes. 
Porque eles percebiam que os propósitos e atividades humanos não se 
harmonizam automaticamente uns com os outros, e porque (quaisquer 
que fossem as suas doutrinas oficiais) eles depositavam alto valor em outros 
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objetivos, como a justiça, ou a felicidade, ou a cultura, ou a segurança, 
ou graus variáveis de igualdade, eles estavam preparados para restringir 
a liberdade no interesse de outros valores e, de fato, da liberdade em si 
mesma. Porque, sem isso, seria impossível criar a forma de associação que 
pensavam desejável.“10

A liberdade em sentido negativo, portanto, preocupa-se principalmente 
com a área submetida a controle, não com sua fonte11. Para Berlin, é 
nesse aspecto que reside a principal diferença entre as duas formas de 
abordagem que pretendeu distinguir. Como ele afirma:

“A resposta à pergunta ‘Quem me governa?’ é logicamente distinta da 
pergunta ‘O quanto o governo interfere comigo?’ É nessa diferença que 
consiste o grande contraste entre os dois conceitos de liberdade negativa 
e positiva. Pois o sentido ‘positivo’ vem à luz se tentamos responder à 
pergunta, não ‘O que eu sou livre para ser ou fazer?’, mas ‘Por quem eu 
sou regido?’ ou ‘Quem irá dizer o que eu devo, ou não devo, ser ou fazer?’” 

Assim, para muitos, falar em liberdade como ausência pareceu insuficiente, 
ou mesmo absurdo. Sobre as teorias de liberdade positiva, Berlin sustenta:

“O sentido ‘positivo’ da palavra ‘liberdade’ deriva do desejo por parte do 
indivíduo de ser seu próprio mestre. Eu desejo que minha vida e decisões 
dependam somente de mim, e não de forças externas de qualquer tipo. Eu 
desejo ser o instrumento dos meus próprios atos de vontade, e não dos de 
outros homens. Eu desejo ser um sujeito, e não um objeto. Ser movido por 
razões, por propósitos conscientes, que sejam meus próprios, e não por 
causas que me afetam, como se fossem vindas de fora.” 12

Aqui, Berlin concentra-se naquelas que identificaram a liberdade com o 
exercício de racionalidade e de vontade, ou seja, definiram este valor como 
a capacidade de identificar a mais elevada essência humana e de moldar 
seu próprio comportamento de maneira a expressá-la em sua plenitude:

“A noção de liberdade contida nele (nota de tradução: nele, aqui, refere-se 
a no ‘coração metafísico do racionalismo’) não é a concepção ‘negativa’ 
de um campo (idealmente) sem obstáculos, um vácuo onde nada me 
obstrui, mas a noção de autodirecionamento ou autocontrole. Eu posso 
fazer o que quiser comigo mesmo. Eu sou um ser racional; o que quer que 
eu consiga demonstrar para mim mesmo como necessário, como incapaz 
de ser de forma diversa em uma sociedade racional – quer dizer, em uma 
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sociedade direcionada por mentes racionais, na direção de objetivos que 
seres racionais têm – eu não posso, sendo racional, desejar remover do 
meu caminho. (...) Essa é a doutrina positiva da liberação pela razão. Formas 
socializadas dela, totalmente disparatadas e opostas umas às outras como 
são, estão no coração de muitos dos credos nacionalistas, comunistas, 
autoritários e totalitários dos nossos dias.  Ela pode, no curso de sua 
evolução, haver vagado bastante a partir de suas origens racionalistas. 
Apesar disto, é esta a liberdade que, em democracias e em ditaduras, é 
discutida, e pela qual se luta, em muitas partes da terra hoje.”13

O foco do autor na razão e em seu exercício pleno como aquilo que, em 
última instância, cria as condições para a liberdade individual e coletiva, 
por um lado, tem pressupostos e efeitos diametralmente diversos àqueles 
das teorias negativas – em especial, por envisionar um estado de perfeição 
máxima em que poderíamos, na experiência coletiva, realizar a liberdade 
plena, que coincidiria com um estado de harmonia completa de relação 
entre homens perfeitamente racionais afinados com a igualmente perfeita 
ordem do equilíbrio universal:

“Se o universo é governado por razão, então não há nenhuma necessidade 
de coerção; uma vida corretamente planejada para todos irá coincidir com 
a liberdade plena – a liberdade do autodirecionamento racional – para 
todos. Isso será verdade se, e apenas se, o plano é o plano verdadeiro – 
aquele padrão único que sozinho atende aos clamores da razão. Suas leis 
serão as regras que a razão prescreve: elas parecerão penosas somente 
para aqueles cuja razão esteja adormecida, que não compreendem as 
verdadeiras ‘necessidades’ de seus próprios e ‘autênticos’ seres. Desde que 
cada ator reconheça e desempenhe o papel para ele estabelecido pela 
razão – a faculdade que compreende sua verdadeira natureza e discerne 
seus verdadeiros fins – não pode haver conflito. Cada homem será um 
agente liberado, autodirecionado no drama cósmico.” 14

Berlin elabora longa e dura crítica das diversas abordagens e teorias 
que descreve como positivas, explorando o caminho histórico pelo qual 
identificar liberdade com o perfeito exercício da razão levou à conclusão 
de que, não estando todos os homens em estado de plena racionalidade, 
seria possível àqueles mais sábios educar e até coagir os menos às condutas 
que julgassem, em sua sabedoria, mais adequadas ao bem comum, 
necessariamente coincidente com o bem individual – realizando, desta 
maneira, o grande plano, de Deus, do Espírito, do universo ou da razão, de 
perfeição humana e terrestre. Nas palavras de Berlin:
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“A assunção comum desses pensadores (e de muitos pedagogos antes 
deles e de jacobinos e comunistas depois deles) é que os fins racionais 
de nossas ‘verdadeiras’ naturezas devem coincidir, ou deve-se fazer com 
que coincidam, não importa o quão violentamente nossas subjetividades 
pobres, ignorantes, passionais, movidas por desejo possam espernear 
no processo. Liberdade não é liberdade para fazer o que é irracional, ou 
estúpido, ou errado. Forçar subjetividades empíricas ao padrão correto 
não é tirania, mas sim liberação. (...) Liberdade, longe de ser incompatível 
com autoridade, torna-se virtualmente idêntica a ela. Esse é o pensamento 
e linguagem de todas as declarações de direitos do homem no século 
dezoito, e de todos aqueles que olham para a sociedade como um desenho 
construído seguindo leis racionais de um legislador sábio, ou da natureza, 
ou da história, ou do Ser Supremo.” 15 
 
Não é difícil perceber como essa maneira de abordar a liberdade pode, e 
de fato levou, à sua identificação com seu oposto, servindo à justificação 
ideológica de regimes totalitários e comportamentos tirânicos.  

Para Berlin, os eixos negativo e positivo de abordagem, em que pese a 
princípio manifestando aspectos diferentes de um mesmo fenômeno, 
desenvolveram-se de maneira a se afastarem de forma progressiva, até 
que, ao fim e ao cabo, tornaram-se completamente irredutíveis um ao 
outro, revelando-se até conflitantes:

“A liberdade que consiste em ser seu próprio senhor, e a liberdade que 
consiste em não ser impedido de se escolher como se queira por outros 
homens, podem, à primeira vista, parecer conceitos a pequena distância 
lógica um do outro – nada além de formas negativa e positiva de dizer 
muito do mesmo. Ainda assim, as noções ‘positivas’ e ‘negativas’ de 
liberdade desenvolveram-se historicamente em direções divergentes, nem 
sempre por passos logicamente respeitáveis, até que, no fim, elas entraram 
em conflito direto uma com a outra.” 16

  
Ao final, Berlin inclina-se em favor das concepções negativas de 
liberdade, por considerar que as mesmas constituíram e constituem 
salvaguarda mais segura para o pluralismo humano. Afirma ele que 
“preservar nossas categorias absolutas ou ideais ao custo de vidas 
humanas ofende igualmente os princípios da ciência e da história; é uma 
atitude encontrada em igual medida nas alas de direita e esquerda em 
nossos dias, e não é reconciliável com os princípios aceitos por aqueles 
que respeitam os fatos.”17
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O autor, portanto, deseja preservar o espaço de diversidade e multiplicidade 
humanas, verbalizando tal preocupação também aqui:

“Pluralismo, com a medida de liberdade ‘negativa’ que ele pressupõe, 
parece a mim um ideal mais verdadeiro e humano que os objetivos 
daqueles que buscam nas grandes, disciplinadas, autoritárias estruturas o 
ideal de auto-maestria ‘positiva’ por classes, ou povos, ou a totalidade da 
humanidade. É mais verdadeiro, porque ele, ao menos, reconhece o fato 
de que os fins humanos são muitos, nem todos comensuráveis, e estão 
em perpétua rivalidade uns com os outros. Assumir que todos os valores 
podem ser graduados em uma escala, de forma que é apenas uma questão 
de verificação determinar o mais elevado, parece a mim falsear nosso 
conhecimento de que os homens são agentes livres, representar decisões 
morais como uma operação que poderia ser realizada de forma automática. 
(...) É mais humano porque (ao contrário do que os construtores do sistema 
fazem) não priva os homens, sob o nome de algum ideal remoto, ou 
incoerente, de muito daquilo que eles julgam indispensável para a vida 
como seres humanos imprevisivelmente auto-transformantes. No fim, 
homens escolhem entre valores últimos; eles escolhem como escolhem, 
porque a vida e o pensamento são determinados por categorias morais 
fundamentais e por conceitos que são, ao menos ao longo de grandes 
porções de tempo e espaço, uma parte de seus seres e pensamentos e 
senso de identidade; parte do que os torna humanos.”18

A breve menção aqui ao trabalho de Berlin, possivelmente um dos 
mais célebres e influentes estudos da ciência política, não pretende 
minuciosamente compará-lo ou avaliá-lo diante da visão de Hannah 
Arendt, mas apenas fornecer contraste e contexto, revelando a imensa 
originalidade da reflexão ofertada por ela19.

É significativo, a nosso sentir, que haja interessantes eixos de convergência 
na abordagem de Berlin e os pressupostos até agora explicitados por Arendt. 
Parece que os autores concordam, em alguma medida, acerca daquilo que 
consideram fenômenos distintos da liberdade. Com efeito, Berlin também 
rejeita concepções que coagulam liberdade política seja com algo a ser 
exercido dentro de um espaço de interioridade20, seja com um fenômeno que 
opera no campo da vontade – e este aspecto de seu pensamento encontra 
significativa ressonância nas formulações de Arendt, como já expusemos.

Além disso, também para Berlin, a multiplicidade de conceitos fez surgir a 
premência de realizar distinções acerca do que é – ou não é – liberdade, 
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eis que a confusão do conceito com outros fenômenos de natureza diversa 
favoreceu, ao longo da história, a produção de seu oposto, tornando 
homens menos, em vez de mais, livres. 

Ainda, um dos eixos de cuidado do autor, ao inclinar-se em favor de 
abordagens negativas, é que qualquer escolha possa cuidar do pluralismo 
humano, evitando-se o risco de homogeinizações totalizantes e totalitárias 
– tendência e fenômeno que, como já dito, também Arendt buscava 
compreender.

Há, todavia, um inequívoco contraste no comando ético que discernem 
para que se dê a liberdade humana. Como dito, Berlin, a partir de tudo 
que conseguiu ouvir do que ecoava ainda dos cantos de liberdade do 
passado, distinguiu as concepções de liberdade positivas das negativas, 
para posicionar-se em prol das segundas com considerável ênfase – talvez 
porque, como ele mesmo disse, as catástrofes historicamente legitimadas 
através de discursos que conceituavam liberdade como uma certa 
positividade tornavam, no mínimo, prudente, questionar tais concepções 
e seus efeitos. Arendt, por outro lado, parece, mais do que intuir, quase 
vislumbrar uma terceira via, a talvez abrir trilha para que a liberdade possa 
e seja algo mais. Vejamos.

IV.

É bem verdade que há estudiosos que enquadram a abordagem arendtiana 
no plexo de concepções positivas da liberdade, ao argumento de que, como 
Aristóteles, Arendt entende a natureza humana como essencialmente 
política, encontrando, por esta razão, na experiência política a realização 
da liberdade21.

Todavia, reduzir o rico estudo de Arendt a esse percurso um tanto reduzido 
não parece, a nós, fazer-lhe justiça, em especial ante o esforço da filósofa 
em compreender e criticar a ascensão do totalitarismo no cenário político 
de seu tempo22. De alguma maneira, não parece haver ponto do rico e 
detalhado ensaio de Berlin que dê conta dos pressupostos trazidos por 
Hannah Arendt.

Por outro lado, partilhamos a perplexidade de definir um valor humano 
de tanta centralidade como ausência de seu oposto; de alguma maneira, 
algo de fundamental parece perder-se. Ora, se liberdade é negatividade, 
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ausência, vácuo de uma certa coisa, seu estudo necessariamente só 
pode se dar através do exame desse oposto que a anula, ou seja, da 
coerção (eis que aquilo que não é não pode, por óbvio, ser observado). 
Entretanto, definir um fenômeno a partir do que nele não acontece não 
é defini-lo. Ao contrário, parece denunciar exatamente em que grau nos 
sentimos insuficientemente equipados para a tarefa, quase como se não 
soubéssemos mesmo o que está acontecendo ali, e esse mistério para nós 
só pudesse ser descrito como um nada.

Não apenas isso: o foco na descrição da suposta positividade que se 
contrapõe ao negativo da liberdade parece de fato apontar para o 
pressuposto de que a coerção, sim, é aquilo que conhecemos – muito 
bem! – , e que liberdade é evento raro, e quase completamente ausente 
da vida humana cotidiana em nossos tempos23. Mais ainda, esse evento 
é tão pouco frequente que, para imaginá-lo, precisamos acreditar que 
são necessárias condições que pessoalmente nunca vivemos e que só 
podemos fantasiar possíveis – como um estado de natureza perfeito cujo 
desaparecimento implicou a perda da liberdade, ou uma apoteose futura 
que, se alcançada, significará a plena liberdade, ou, ainda, a inexistência 
de sociedade humana como única via de realização de liberdade perfeita. 

Todas essas maneiras de se aproximar da liberdade parecem ecoar o 
diagnóstico arendtiano24: quando começamos a preocupar-nos com o 
conceito de liberdade, não mais conhecemos a sua experiência. Apesar de 
esse fenômeno nunca haver desaparecido por completo da vida humana, 
dela hoje – e há muito tempo – vislumbramos ainda lampejos fugidios, ainda 
que estes tendam a desaparecer tão logo se deixam entrever de soslaio.

  
V.

Como se sabe, Arendt classifica as atividades humanas em três tipologias25, 

labor, trabalho e ação. Em relação aos dois primeiros, nenhum deles se 
apresenta como terreno propício para a liberdade. O labor, voltado para a 
manutenção das funções vitais, vincula-se, portanto, a uma causa, e, em seu 
atendimento, consome imediatamente os frutos que produz; o trabalho, 
por sua vez, determina-se pelos resultados que pretende realizar, e, ainda 
que estes se mostrem de maior durabilidade do que aqueles gerados pelo 
labor, tampouco aqui podemos conceber liberdade. Seja pela causa, seja 
pelo efeito, a prisão numa cadeia causal fechada retira, nessa concepção, 
as condições necessárias para a experiência da liberdade.
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A ação, por sua vez, não possui vinculação a motivos e nem a um “fim 
intencionado como um efeito previsível”26 – e não está presa a eles por ser 
capaz de transcendê-los, não porque deles esteja desprovida27. Também 
não se encontra sob o jugo do intelecto, que decide entre certo e errado, 
ou da vontade, que se implementa no terreno da força ou da fraqueza28.

O nascedouro da ação, ao revés, situa-se no que Montesquieu denomina 
princípios29, a natureza dos quais se revela demasiado geral para prescrever 
um comportamento determinado com especificidade; princípios que, 
também por definição, têm caráter sempre repetível ao mesmo passo que 
inexaurível; princípios, ainda, necessariamente universais, por referirem-se 
aos valores mais caros à nossa espécie.  Sobre o tema, afirma Arendt que:

“princípios não operam no interior do eu como o fazem motivos – ‘a minha 
própria perversidade’ ou meu ‘justo equilíbrio’ –, mas como que inspiram 
do exterior, e são demasiado gerais para prescreverem metas particulares, 
embora todo desígnio possa ser julgado à luz de seu princípio uma vez 
começado o ato. Pois, ao contrário do juízo do intelecto que precede a 
ação e o império da vontade que a inicia, o princípio inspirador torna-se 
plenamente manifesto somente no próprio ato realizador; e contudo, ao 
passo que os méritos do juízo perdem sua validade e o vigor da vontade 
imperante se exaure, no transcurso do ato que executam em colaboração, 
o princípio que o inspirou nada perde em vigor e validade através da 
execução. Distintamente de sua meta, o princípio e uma ação pode sempre 
ser repetido mais uma vez, sendo inexaurível, e, diferentemente de seu 
motivo, a validade de um princípio é universal, não se ligando a nenhuma 
pessoa ou grupo em especial. Entretanto, a manifestação de princípios 
somente se dá através da ação, e eles se manifestam no mundo enquanto 
dura a ação e não mais. Tais princípios são a honra ou a glória, o amor à 
igualdade, que Montesquieu chamou de virtude, ou a distinção, ou ainda 
a excelência – o grego aeí aristeúein (‘ambicionar sempre fazer o melhor 
que puder e ser o melhor de todos’), mas também o medo, a desconfiança 
ou o ódio. A liberdade ou o seu contrário surgem no mundo sempre que 
tais princípios são atualizados; o surgimento da liberdade, assim como a 
manifestação de princípios, coincide sempre com o ato em realização.”30

A manifestação destes princípios, assim como o aparecimento da liberdade, 
somente se dá através da ação humana, e nela encontra seu território e sua 
matéria:

Quando fala de ação, Arendt recorre ao conceito maquiavélico de virtú 31, 
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virtuosismo, tipo de excelência associada ao desempenho em artes de 
performance ou realização. A liberdade, sendo esse aparecimento que 
acompanha a ação, está presente quando esta surge, e enquanto dura, e 
os homens só são livres nesse enquanto, nem antes nem depois. “Ser livre”, 
diz ela ”e agir são uma mesma coisa”32.

Sem deixar rastro na realidade, senão a memória dos homens e as estórias 
que contamos uns aos outros, a ação só se consuma, para Arendt, na 
presença de outros homens, que, ao lhe servirem de testemunhas, 
conferem-lhe, também realidade. Nesse sentido, a ação depende tanto 
de um espaço público organizado, quanto da presença, companhia e 
reconhecimento uns dos outros para perfazer-se33.

Assim é que a liberdade arendtiana só é liberdade – e a ação só é ação 
– se se dá em público. Neste movimento, Arendt converte o viver junto 
humano, da restrição eliminadora da liberdade plena de que fala a tradição 
de pensamento político, para condição sine qua non de sua experiência.

Com essa inversão de enquadramento, liberdade deixa de ser um jogo de 
soma zero (minha liberdade se define sempre em relação à liberdade de 
outrem, uma diminuindo à medida em que a outra cresce, significando 
a liberdade plena de alguém necessariamente na eliminação total da 
liberdade do outro, e na eliminação do próprio outro enquanto sujeito, 
e da plenitude dessa mesma liberdade como fim possível e moralmente 
legítimo para o gênero humano), e torna-se um fruto da união de homens 
suficientemente iguais para partilharem um mundo34, e suficientemente 
plurais35 para o surgimento do novo36.

Arendt debruça-se sobre a pólis democrática grega e a república romana37, 
eventos a que atribui o status de experiência histórica em que a ação e a 
liberdade compuseram a vida cotidiana de homens38. E revela que, tanto na 
língua grega quanto na latina, a palavra ação dividia-se em dois vocábulos 
diversos, um referindo-se ao início e nascimento de algo novo no mundo, 
outro à sua permanência ou manutenção. A ação, assim, possui dois 
momentos39, e é marcada por essa capacidade de iniciar, dar nascimento 
a algo novo, inesperado, espontâneo, em conjunto com sua habilidade de 
se sustentar ao menos pelo tempo necessário a que seja vista e possa ser 
lembrada40.

Por se dar necessariamente em público, nesse espaço de relação 
estabelecido entre os homens em estado de paridade, é que a ação encontra 
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seu território no campo e na arte da política. Nesse acontecimento, 
reúnem-se homens a um só tempo suficientemente iguais e plurais, e, 
nele, eles se revelam uns para os outros. Arendt fala, nesse contexto, 
também da coragem como virtude política cardeal41, presente no agir 
que se revela e nos revela, e, ao fazê-lo, arrisca e promete o mundo, aqui 
entendido como o plexo de significação partilhado pelos homens. Diz 
ela, “é preciso coragem até mesmo para deixar a segurança de nossas 
quatro paredes e adentrar o âmbito político, não devido aos perigos 
específicos que possam estar à nossa espreita, mas por termos chegado 
a um domínio onde a preocupação com a vida perdeu sua validade. (...) 
A coragem é indispensável porque, em política, não a vida, mas sim o 
mundo está em jogo”42.

  
VI.

Assim é que, em Arendt, liberdade não é falta, mas abundância que brota da 
união de homens em ação e em presença uns dos outros, da coincidência 
de um eu-o-posso com um eu-o-quero43, de um início espontâneo e 
inaugurador de algo que se deixa entrever apenas enquanto em processo.

Arendt, de fato, parece crer que uma certa quintessência do que significa 
ser humano realiza-se apenas plenamente nesse território onde aparecem 
e coincidem ação, liberdade e política44. Mas, em sua concepção, não 
vemos espaço para o risco apontado por Berlin, de evento totalitário 
necessariamente implicado na concepção de liberdade como positividade 
– risco a que, como já se declinou, Arendt era especialmente atenta e que 
foi objeto de boa parte de sua obra.

Ora, estão pressupostos no território da política a reunião de homens 
em estado de paridade e pluralidade permanentemente manifestando 
e colocando em ordem um mundo histórico. Afasta-se disso a 
pressuposição da existência de uma razão universal, acessível por 
qualquer um em qualquer lugar a qualquer tempo, bastando efetuar as 
operações racionais necessárias: muito ao contrário, a ação e a liberdade 
realizam-se em ato por homens iguais e diferentes, exatamente na 
medida em que alguma igualdade nivela o terreno e cria coesão para que 
possam corajosamente vivenciar juntos sua diversidade, manifestando os 
princípios que partilham em atualização a seu mundo. Não se trata de 
envisionar um mundo ideal manifestado por Deus, espírito, razão e criar, 
por imposição se necessário, seu retrato fiel na terra à revelia de outros 
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homens; trata-se de servir de território para esse aparecimento de algo 
novo, espontâneo que surge em nós e nos faz surgir uns para os outros, 
na radical partilha de poder, promessa e risco que significa viver em uma 
comunidade humana.

Significa dizer, o que afasta esta concepção de logicidades totalitárias é 
exatamente o fato de que, em política (e em ação arendtiana), nunca se 
é o mesmo e nunca se está sozinho; não há resposta45 . A política é o solo 
de brotamento de princípios, e nascedouro de muitos diferentes frutos os 
quais se realizam de maneiras imprevisíveis e inúmeras; sua manifestação, 
portanto, rebela-se contra a necessidade, e plasma esse nascer do novo 
onde se desvelam ação e liberdade.

Arendt de fato enxerga nesse novo que brota da ação livre uma faculdade 
pertencente com exclusividade a seres humanos, definidora, portanto, 
de nossa espécie; descreve-o mesmo como dom supremo e virtude que 
somente recebeu o homem dentre outras criaturas terrenas, e que, por sua 
força inaugurante e qualidade de inesperado interruptora do automatismo 
de tudo quanto veio antes, consubstancia um milagre, cujo prodígio 
repousa em ser o irromper de um início que ultrapassa a barreira de uma 
improbabilidade infinita46.

A atualidade, portanto, do pensamento arendtiano revela-se também 
aqui: do resgate da experiência política, como ela a define, pressupondo 
a reunião em paridade e diversidade de homens livres, e da existência de 
espaço-tempo em que ela se pode realizar, reaparece – em concomitância, 
a ação humana em seu virtuosismo e sua novidade, e a realização da 
liberdade – e, com elas, os milagres manifestados sempre na plena 
consumação da mais elevada natureza humana. 
 
Afirma ela: “objetivamente, isto é, vendo do lado de fora e sem levar em 
conta que o homem é um início e um iniciador, as possibilidades de que 
o amanhã seja como o hoje são sempre esmagadoras. Não exatamente 
tão esmagadoras, é verdade, mas quase tanto como as possibilidades 
de que não surgisse nunca uma terra dentre as ocorrências cósmicas, de 
que nenhuma vida se desenvolvesse a partir de processos inorgânicos, 
e de que não emergisse homem algum da evolução da vida animal. A 
diferença decisiva entre as ‘infinitas improbabilidades’ sobre as quais se 
baseia a realidade de nossa vida terrena e o caráter miraculoso inerente 
aos eventos que estabelecem a realidade histórica está em que, na 
dimensão humana, conhecemos o autor dos milagres. São os homens 
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que os realizam – homens que, por terem recebido o dúplice dom da 
liberdade e da ação, podem estabelecer uma realidade que lhes pertence 
de direito.”47

Assim é que viver a liberdade, para Hannah Arendt, é o encontro de 
homens naquilo que possuem de mais fundamental e definidor, que é sua 
capacidade de iniciar realidades.  Nela, finalmente, o encontro humano 
não mais significa limite último e intransponível, mas o início da abertura 
e multiplicação do campo de possibilidades de mundo e da ação livre. 
Meus semelhantes não mais são o óbice da minha liberdade, mas seu 
pressuposto e condição.

Apenas juntos somos livres: no que diz respeito à liberdade, somos aqueles 
por quem estamos esperando. Esse o traço original e relevantíssimo do 
pensamento de Hannah Arendt sobre liberdade – o qual desejávamos aqui 
explorar, em certeza e esperança de que sua lição deixe as marcas e frutos 
de que tanto carecemos em nossos tempos.
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NOTAS
1 - ARENDT, 2013. p. 188-220.

2 - Ibid., p. 188.

3 - Ibid., p. 189.

4 -  Ibid., p. 191.

5 - Ibid., p. 192.

6 -  Ibid., p. 192.

7 - Ibid., p. 197.

8 - Em tradução própria, Dois Conceitos de Liberdade. BERLIN, 1969.

9 - Dispensa apresentação a famosíssima hipótese hobbesiana segundo a qual o homem é o lobo do homem, 
sendo imprescindível, para que se organize o gênero humano em sociedade, abdicarem todos de uma parcela 
da liberdade em favor de um leviatã que assegure a harmonia da vida social.

10 - Todos os textos de Berlin, no corpo do ensaio, estarão em português (tradução própria), com o original em 
inglês transcrito nas notas. Assim: “This is what the classical English political philosophers meant when they 
used this word. They disagreed about how wide the area could or should be. They supposed that it could not, as 
things were, be unlimited, because if it were, it would entail a state in which all men could boundlessly interfere 
with all other men; and this kind of ‘natural’ freedom would lead to social chaos in which men’s minimum 
needs would not be satisfied; or else the liberties of the weak would be suppressed by the strong. Because they 
perceived that human purposes and activities do not automatically harmonize with one another, and because 
(whatever their official doctrines) they put high value on other goals, such as justice, or happiness, or culture, or 
security, or varying degrees of equality, they were prepared to curtail freedom in the interest of other values and, 
indeed, of freedom itself. For, without this, it was impossible to create the kind of association that they thought 
desirable.” (Ibid., p. 124)

11 - Ibid., p. 129.

12 - “The ‘positive’ sense of the word ‘liberty’ derives from the wish on the part of the individual to be his own 
master, I wish my life and decisions to depend on myself, not on external forces of whatever kind. I wish to be the 
instrument of my own, not of other men’s, acts of will. I wish to be a subject, not an object; to be moved by reasons, 
by conscious purposes, which are my own, not by causes which affect me, as it were, from outside.“ (Ibid., p. 131)

13 - “The notion of liberty contained in it is not the ‘negative’ conception of a field (ideally) without obstacles, a 
vacuum in which nothing obstructs me, but the notion of self-direction or self control. I can do what I will with 
my own. I am a rational being; whatever I can demonstrate to myself as being necessary, as incapable of being 
otherwise in a rational society – that is, in a society directed by rational minds, towards goals such as a rational 
being would have – I cannot, being rational, wish to sweep out of my way. (…) This is the positive doctrine 
of liberation by reason. Socialized forms of it, widely disparate and opposed to each other as they are, are at 
the heart of many of the nationalist, communist, authoritarian, and totalitarian creeds of our day It may, in the 
course of its evolution, have wandered far from its rationalist moorings. Nevertheless, it is this freedom that, in 
democracies and in dictatorships, is argued about, and fought for, in many parts of the earth today.” (Ibid., p. 144)

14 - “If the universe is governed by reason, then there will be no need for coercion; a correctly planned life for all 
will coincide with full freedom – the freedom of rational self-direction – for all. This will be so if, and only if, the 
plan is the true plan – the one unique pattern which alone fulfils the claims of reason. Its laws will be the rules 
which rason prescribes: they will only seem irksome to those whose reason is dormant, who do not understand 
the true ‘needs’ of their own ‘real’ selves. So long as each player recognizes and plays the part set him by reason 
– the faculty that understands his true nature and discerns his true ends – there can be no conflict. Each man will 
be a liberated, self-directed actor in the cosmic drama.” (Ibid., p. 147)

15 -“The common assumption of these thinkers (and many a schoolman before them and Jacobin and 
Communist after them) is that the rational ends of our ‘true’ natures must coincide, or be made to coincide, 
however violently our poor, ignorant, desire-ridden, passionate empirical selves may cry out against this process. 
Freedom is not freedom to do what is irrational, or stupid, or wrong. To force empirical selves into the right 
pattern is no tyranny, but liberation. (...) Liberty, so far from being incompatible with authority, becomes virtually 
identical with it. This is the thought and language of all the declarations of the rights of man in the eighteenth 
century, and of all of those who look upon society as a design constructed according to the rational laws of the 
wise lawgiver, or of nature, or of history, or of the Supreme Being.” (Ibid.,  p. 148)
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16 - “The freedom which consists in being one’s own master, and the freedom which consists in not being 
prevented from choosing as I do by other men, may, on the face of it, seem concepts at no great logical distance 
from each other – no more than negative and positive ways of saying much the same thing. Yet the ‘positive’ and 
‘negative’ notions of freedom historically developed in divergent directions not always by logically reputable 
steps, until, in the end, they came into direct conflict with each other.” (Ibid., p. 131-132)

17 - “To preserve our absolute categories or ideals at the expense of human lives offends equally against the 
principles of science and of history; it is an attitude found in equal measure on the right and left wings in our 
days, and is not reconcilable with the principles accepted by those who respect the facts.” (Ibid., p. 171)

18 - “Pluralism, with the measure of ‘negative’ liberty that it entails, seems to me a truer and more humane 
ideal than the goals of those who seek in the great, disciplined, authoritarian structures the ideal of ‘positive’ 
self-mastery by classes, or peoples, or the whole of mankind. It is truer, because it does, at least, recognize the 
fact that human goals are many, not all of them commensurable, and in perpetual rivalry with one another. 
To assume that all values can be graded on one scale, so that it is a mere matter of inspection to determine 
the highest, seems to me to falsify our knowledge that men are free agents, to represent moral decision as 
an operation which a slide-rule could, in principle, perform. (…) It is more humane because it does not (as the 
system builders do) deprive men, in the name of some remote, or incoherent, ideal, of much that they have 
found to be indispensable to their life as unpredictably self-tansforming human beings. In the end, men choose 
between ultimate values; they choose as they do, because their life and thought are determined by fundamental 
moral categories and concepts that are, at any rate over large stretches of time and space, a part of their being 
and thought and sense of their own identity; part of what makes them human.” (Ibid., p. 171-172)

19 - Por oportuno, comentadores assinalam que a relação de Berlin com Arendt era, para dizer o mínimo, 
tormentosa. Amos Elon narra que Berlin era tomado de “preconceitos violentos, por vezes irracionais, contra 
pessoas, por exemplo, Hannah Arendt, apesar de ele nunca haver lido seu livro sobre Eichmann.” Berlin de 
fato criticou duramente a filósofa em entrevistas (vide JAHANBEGLOO, 1996), a despeito de, por vezes, parecer 
difícil dizer se tais críticas se deviam a uma incompreensão fundamental do pensamento da autora, por uma 
verdadeira discordância com suas bases, ou mesmo por um desafeto pessoal guardado para com a mesma, em 
especial após a polêmica publicação da série de artigos acerca do julgamento de Eichmann na revista The New 
Yorker (para um exame detido acerca de tal polêmica, vide prefácio de lavra de Amos Elon em ARENDT, 2006.).

20 - Berlin sustenta que a “auto-negação ascética pode ser uma fonte de integridade ou serenidade e força 
espiritual, mas é difícil enxergar como ela possa ser chamada uma ampliação de liberdade.” (“Ascetic self-denial 
may be a source of integrity or serenity and spiritual strength, but it is difficult to see how it can be called an 
enlargement of liberty.”) ( Ibid., p. 140)

21 - Como exemplo, veja-se o interessante artigo “A Third Concept of Liberty”, de Quentin Skinner, que tem 
em foco uma avaliação crítica da genealogia do conceito de liberdade, examinando detidamente o ensaio de 
Berlin, e apontando para a aparente invisibilização, desde Hobbes, do conceito de escravidão e da importância 
de seu resgate para o estudo do tema da liberdade – o que sugere, em aparente confluência com Arendt, que 
a liberdade demanda uma certa qualidade de igualdade e justiça, algo como um nivelar de terreno, haja vista 
que o mero fato de se estar sujeito ao arbítrio de outrem, mesmo que nenhuma restrição se concretize de forma 
efetiva, já é, em potência, suficiente para impedir a manifestação da liberdade.

22 - É possível dizer que a preocupação com o totalitarismo, seus efeitos e as causas de sua ascensão atravessou 
o pensamento e obra de Arendt, e que, a partir de certo momento, todos os seus escritos passaram a tangenciar, 
de alguma maneira, esse tema e foco.

23 - ARENDT, 2013. p. 217.

24 - Ibid., p. 191.

25 - Para uma exposição detalhada sobre esse aspecto do pensamento arendtiano, veja-se sua magistral obra A 
Condição Humana. (ARENDT, 2007).

26 - ARENDT, 2013. p. 198.

27 - Ibid., p. 198.

28 - Ibid., p. 198.

29 - No ensaio “A Revisão da Tradição em Montesquieu”, Arendt aborda de forma mais detida tanto sua 
apropriação do pensamento do pensador político francês quanto o conceito de princípios, notando que o autor 
foi o primeiro a distinguir, na política, a natureza de um governo, o que o faz ser como ele é, e o seu princípio, 
que o faz agir e mover-se; que o anima. Afirma ela: “Ao descrever a natureza, essência ou estrutura particular do 
governo, Montesquieu nada de novo tem a dizer, mas observa que essa estrutura considerada em si mesma seria 
totalmente incapaz de ação ou movimento. (...) Por conseguinte, Montesquieu introduziu três princípios de ação: 
a virtude, que inspira as ações numa república; a honra, que inspira os súditos em uma monarquia; e o medo, 
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que guia as ações numa tirania, a saber: o medo que os súditos têm do tirano e dos outros súditos e o medo que 
o tirano tem dos súditos. (...) Tais princípios de ação não devem ser confundidos com motivações psicológicas. 
Eles são, mais exatamente, os critérios orientadores que inspiram as ações de governantes e governados e pelos 
quais todas as ações na esfera pública são julgadas para além do padrão meramente negativo da legalidade. (...) 
Significa também que, se esses princípios não são mais válidos, se perdem sua autoridade de modo que já não 
se creia na virtude numa república ou na honra numa monarquia, ou se, numa tirania, o tirano deixa de temer 
seus súditos ou os súditos deixam de ter medo de si mesmos e de seu opressor, então cada uma dessas formas 
de governo chega ao seu fim” (ARENDT, 2012).

30 - ARENDT, 2012.

31 - Ibid., p. 199-200.

32 - Ibid., p. 199.

33- Ibid., p. 200-201.

34 - Sobre a partilha de mundo plasmada no que ordinariamente denominamos senso comum, Arendt afirma: 
“Está na natureza de uma tradição ser aceita e absorvida, por assim dizer, pelo senso comum, que ajusta os dados 
particulares e idiossincráticos de nossos outros sentidos ao mundo que coabitamos e compartilhamos. Nesse 
sentido geral, o senso comum indica que, na condição humana da pluralidade, os homens aferem e controlam 
os dados particulares de seus sentidos em face dos dados comuns dos outros (da mesma forma como a visão, a 
audição e as outras percepções sensoriais pertencem à condição do homem em sua singularidade e garantem 
que ele possa ver por si mesmo: para a percepção per se, ele não precisa de seus congêneres). Quer digamos 
que é a pluralidade dos homens ou o caráter comum do mundo humano a sua esfera específica de competência, 
é óbvio que o senso comum opera principalmente na esfera pública da política e da moral, e é essa esfera que 
deve sofrer quando o senso comum e seus juízos triviais já não funcionam, não fazem sentido.” (no ensaio A 
Tradição do Pensamento Político, in ARENDT, 2012. p. 86-87.)

35 - Acerca do equacionamento pluralidade – comunalidade sobre o qual repousa a política (tanto quanto a 
ação e liberdade humanas), citamos também Arendt: “podemos citar a passagem da Ética a Nicômaco em que 
Aristóteles explica que a comunidade não é feita de iguais, mas, ao contrário, de pessoas que são diferentes e 
desiguais. A comunidade nasce da equalização, isasthḗnai. Essa equalização se dá em todos os intercâmbios, 
entre o médico e o fazendeiro, por exemplo, e está baseada no dinheiro. A equalização política, não econômica, 
é a amizade, philia. (...) A equalização na amizade não significa, é claro, que os amigos passam a ser os mesmos, 
ou iguais, mas que se tornam parceiros iguais num mundo comum – que, juntos, constituem uma comunidade.” 
(no ensaio Sócrates, in ARENDT, 2012. p. 58-59)

36 -  A abertura do espaço para manifestação do novo constitui verdadeiro eixo de articulação do pensamento 
arendtiano: para ela, é na natalidade – fenômeno que se dá onde convergem política, ação humana e liberdade – 
que emergem eventos que interrompem processos automáticos, cristalizados, petrificados, fazendo irromper o 
inesperado, espontâneo, aquilo que não se poderia esperar apenas pela força da causalidade – acontecimentos 
que denomina, numa leitura curiosa, de milagres, como veremos (vide ARENDT, 2013. p. 216-217). 

37 - Em diversas de suas obras, Arendt volta-se para experiências consagradas no âmbito das civilizações grega 
e romana. Para um exame mais aprofundado da leitura arendtiana de tais culturas, e as implicações políticas, 
então e ao longo do tempo, de seus aspectos particulares, leia-se o ensaio A Tradição do Pensamento Político 
(in ARENDT, 2012. p. 85-109).

38 - Uma crítica possível à abordagem arendtiana é precisamente a necessidade de referência a exemplos 
históricos distantes da experiência contemporânea, e da vida da própria filósofa, eis que a ação, em sua 
concepção, é um acontecer que não deixa rastros, e é impossível voltar ao tempo de gregos e romanos para 
estar presente ao agir então manifestado e aferir se ele correspondeu de fato ao que aqui se descreve, ou se, ao 
revés, não se trata tão somente de mera imaginação saudosista da filósofa, um sonhar com um éden de liberdade 
na aurora de nossa civilização que nunca saberemos se de fato ocorreu. Cremos que essa crítica é irrespondível, 
senão pelo próprio ponto de partida da reflexão, que é a admissão de que a liberdade é mesmo de nós uma 
ilustre desconhecida, ou pela percepção de que seus lampejos permitem um esforço de reconhecimento de algo 
desses momentos fugazes naquelas experiências – por um lado, também breves se tomadas diante da totalidade 
da história humana, mas, por outro, infinitamente mais longas que os vislumbres fugidios de que hoje dispomos.

39 - Nas palavras de Arendt, “ambas as línguas possuíam dois verbos para designar aquilo que chamamos 
uniformemente de ‘agir’. As duas palavras gregas são árkhein: começar, conduzir, e, por último, governar; e 
práttein: levar a cabo alguma coisa. Os verbos latinos correspondentes são agere: pôr alguma coisa em 
movimento; e gerere, que é de árdua tradução e que de certo modo exprime a continuação permanente e 
sustentadora de atos passados cujos resultados são a res gestae, os atos e eventos que chamamos de históricos. 
Em ambos os casos, a ação ocorre em duas etapas diferentes” (ARENDT, 2013, p. 214). 

40 - Arendt observa que “no começo de sua obra, Tucídides diz que vai narrar a Guerra do Peloponeso porque, 
em sua opinião, ela foi ‘o mais grandioso movimento já verificado na história’. Heródoto escreve não apenas 
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para salvar do esquecimento tudo que os homens haviam dado à luz, mas também para que feitos grandiosos e 
maravilhosos não deixassem de ser louvados. O louvor é necessário devido à fragilidade da ação humana, que, 
única dentre todos os tipos de realizações humanas, é ainda mais efêmera do que a própria vida – totalmente 
dependente da rememoração no louvor dos poetas e nos relatos dos historiadores, cujas obras, embora ainda 
não consideradas maiores do que os próprios feitos, eram sempre reconhecidas como portadoras de maior 
permanência. O herói, o ‘fazedor de grandes feitos e orador de grandes palavras’, como foi chamado Aquiles, 
precisava do poeta – não o profeta, mas o vidente – cujo dom divino vê no passado o que é digno de ser 
contado no presente e no futuro” (ARENDT, 2012, p. 91). A filósofa, assim, aponta para que a grandeza específica 
dos feitos humanos mais elevados, aqueles que manifestam o que denominamos glória, exige o testemunho 
e reconhecimento de outros homens para ganhar realidade e ser salva do esquecimento. Nesse sentido, 
o feito do herói inicia, faz irromper o novo no mundo e abre campos de potência antes não esperados; mas 
sua grandeza (que coincide com sua capacidade de agir) depende, em igual medida, de que o mesmo seja 
recolhido pelo mundo humano, e reconhecido como merecedor de reverência por outros seres humanos. 
Ainda nas palavras de Arendt, o espírito que um dia animou as palavras archein e prattein é de “começar um 
empreendimento e levá-lo até o fim com outras pessoas. Arché tem dois significados, ‘começo’ e ‘poder’, no 
grego clássico, mas anteriormente indicava que aquele que toma a iniciativa é o líder natural de uma empreitada 
que necessariamente requer a prattein de seguidores para ser realizada.”

41 - ARENDT, 2013. p. 203.

42 - Ibid., p. 203.

43 - Ibid., p. 206-208.

44 - Nesse sentido, Arendt (em reveladora leitura a Agostinho em A Cidade de Deus) afirma que “a liberdade 
é concebida aqui não como uma disposição íntima, mas como um caráter da existência humana no mundo. 
(...) Não se trata tanto de que o homem possua a liberdade como de equacioná-lo, ou melhor, equacionar sua 
aparição no mundo, ao surgimento da liberdade no universo; o homem é livre porque ele é um começo e, assim, 
foi criado depois que o universo passara a existir (...). No nascimento de cada homem esse começo inicial é 
reafirmado, pois em cada caso vem a um mundo já existente alguma coisa nova que continuará a existir depois 
da morte de cada indivíduo. Porque é começo, o homem pode começar; ser humano e ser livre são uma única 
coisa. Deus criou o homem para introduzir no mundo a faculdade de começar: a liberdade.” (Ibid., p. 216)

45 - Sobre a impossibilidade de semelhante operação e a atenção dedicada por Arendt ao risco mencionado, 
veja-se que a filósofa sustenta que “no momento da ação, para nosso desconforto, revela-se, primeiro, que 
o ‘absoluto’, aquilo que está ‘acima’ dos sentidos – o verdadeiro, o bom, o belo –, não é apreensível, porque 
ninguém sabe concretamente o que ele é. Não há dúvida de que todo mundo tem dele uma concepção, mas 
cada um o imagina concretamente como algo inteiramente diferente. Na medida em que a ação depende da 
pluralidade dos homens, a primeira catástrofe da filosofia ocidental, que em seus últimos pensadores pretende, 
em última instância, assumir o controle da ação, é a exigência de uma unidade que, por princípio, se revela como 
impossível, salvo sob a tirania. Segundo, que para servir aos fins da ação qualquer coisa serve como absoluto – a 
raça, por exemplo, ou a sociedade sem classes e assim por diante. Tudo é igualmente conveniente, ‘qualquer 
coisa serve’. A realidade parece oferecer tão pouca resistência à ação quanto o faria a mais louca teoria proposta 
por qualquer charlatão. Tudo é possível. Terceiro, que, ao aplicar-se o absoluto – justiça, por exemplo, ou o ‘ideal’ 
em geral (como em Nietzsche) – a um fim, antes de mais nada se faz com que sejam possíveis ações injustas, 
bestiais, porque o ‘ideal’, a justiça mesma, já não existe como padrão de medida, mas se converteu num fim 
realizável, produzível, no mundo. Em outras palavras, a realização da filosofia abole a filosofia, a realização do 
‘absoluto’ abole o absoluto do mundo. E assim, finalmente, a realização ostensiva do homem simplesmente 
abole os homens.”(ARENDT, 2012. p. 43-44)

46 - A filósofa fala em milagre, aqui, como um ato que, “considerado, não da perspectiva do agente, mas 
do processo em cujo quadro de referência ele ocorre e cujo automatismo interrompe (...) – isto é, algo que 
não poderia ser esperado. (...) É da própria natureza de todo novo início o irromper no mundo como uma 
‘improbabilidade infinita’”. Assim é que, para Arendt, “toda nossa existência se assenta, afinal, em uma cadeia 
de milagres (...) – o aparecimento da terra, o desenvolvimento da vida orgânica sobre ela, a evolução do gênero 
humano a partir das espécies animais.” (ARENDT, 2013. p. 218.)

47 - Ibid., p. 220.



91





VOTOS



94

Jo
sé

 G
om

es
 G

ra
cio

sa



95

Deve cada unidade 
da Administração, 
no pagamento das 
obrigações relativas 
ao fornecimento 
de bens, locações, 
realização de obras 
e prestação de 
serviços, obedecer, 
para cada fonte 
diferenciada de 
recursos, a estrita 
ordem cronológica 
das datas de suas 
exigibilidades, salvo 
quando presentes 
relevantes razões 
de interesse 
público e mediante 
prévia justificativa 
da autoridade 
competente, 
devidamente 
publicada.

REPRESENTAÇÃO*

Trata o presente de Representação, formulada pela sociedade empresária 
Construtora Zadar Ltda., através de seu Diretor-Presidente, Sr. Walter 
Guimarães de Moraes Junior, em face de alegada ausência de pagamentos, 
com consequente inadimplemento contratual, e o desrespeito à ordem 
cronológica de pagamento por parte da Prefeitura Municipal de Rio Bonito.

A Construtora Zadar Ltda., através de seu representante legal, alega, 
em síntese, que a empresa vem sofrendo grave abalo econômico e 
financeiro, em face do inadimplemento contratual e do desrespeito à 
ordem cronológica de pagamento do Contrato n.º 001/2010, acostado 
às fls. 19/23, cujo objeto é a manutenção e operacionalização do Aterro 
Controlado de Lixo Municipal.

O Corpo Instrutivo, após a devida análise às fls. 49/51, assim se posiciona:

Diante da análise procedida, sugere-se:

1. NÃO ACOLHIMENTO da presente REPRESENTAÇÃO, por não se encontrar 
revestida dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo art. 49 
da Lei Complementar Estadual nº 63/1990;

2.  CIÊNCIA ao representante acerca da decisão desta Corte, nos termos do 
art. 72 do Regimento Interno deste Tribunal;

3.  O posterior ARQUIVAMENTO do processo.

O douto Ministério Público Especial, representado pelo Procurador-Geral 
Horácio Machado Medeiros, manifesta-se no mesmo sentido, à fl. 53.

É o relatório.

Constata-se que são duas as questões tratadas na presente Representação:  
a possível ausência de pagamento de obrigações contratuais e o 
desrespeito à ordem cronológica de pagamento por parte do Município 
de Rio Bonito.

O Corpo Instrutivo manifesta-se no sentido de que não é cabível a denúncia que 
tenha por finalidade exclusiva a apuração de inadimplemento das obrigações 
assumidas pela Administração Pública perante os seus contratados.

*Voto aprovado por 
unanimidade.
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Ao analisar a matéria, tenho convicção oposta ao entendimento firmado 
pelo Corpo Instrutivo pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, devo registrar que o representante reclama, adicionalmente 
ao inadimplemento do pagamento das obrigações contratuais, que se 
encontra configurado o desrespeito à ordem cronológica dos pagamentos 
por parte da Administração do Município de Rio Bonito.

Quanto à cronologia de pagamento, o art. 5º da Lei Federal n.º 8.666/1993 
estabelece o que segue:

Art. 5º - Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como 
expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no 
art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento 
das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização 
de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada 
de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, 
salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante 
prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.

Sobre o tema, o Professor Marçal Justen Filho1 se pronunciou na forma 
abaixo:

Como inovação relevante, a Lei impôs que os pagamentos devidos pela 
Administração atentem para a ordem cronológica das exigibilidades. Isso 
significa que a Administração não pode “escolher” a quem “beneficiará” 
com o pagamento.  Não é possível alterar a ordem de pagamentos. Isso 
evita práticas reprováveis que já foram denunciadas, em que a liberação do 
pagamento ficava na dependência de gestões políticas e etc. A previsão de 
alteração da ordem cronológica dos pagamentos em razão de “relevantes 
razões de interesse público” é potencialmente apta a ofender o princípio da 
isonomia. A Administração não pode beneficiar determinados particulares 
e estabelecer privilégios no tocante aos pagamentos.

Neste sentido, entendo que compete a esta Corte de Contas a verificação 
do atendimento à Lei Federal n.º 8.666/1993 que, no presente caso, se 
consubstancia na verificação do atendimento à ordem cronológica de 
exigibilidade de pagamentos.

Contudo, a questão não é tão simples como, a princípio, se apresenta, uma 
vez que é necessário estabelecer um marco que caracterize a exigibilidade 
de pagamentos.

1 - JUSTEN FILHO, Marçal. 
Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos. 
11.ed., São Paulo: Dialética, 
2006, p. 77/78.
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Em síntese, a obrigação de pagamento nasce no adimplemento da 
obrigação pelo contratado. Contudo, o art. 40, inc. XIV, alínea “a” da Lei 
Federal n.º 8.666/1993 determina que o pagamento não deve ser superior 
a 30 (trinta) dias, prazo necessário para que a Administração ateste o 
efetivo cumprimento da obrigação. 
 
Assim, somente após o recebimento definitivo é que o particular adquire 
o direito à inscrição na ordem de preferência de que trata o art. 5º da Lei 
Federal n.º 8.666/1993.

Desta forma, julgo necessário, para obtenção dos elementos indispensáveis à 
adequada decisão no presente feito, que o jurisdicionado esclareça o que segue:

1) se o Contrato n.º 001/2010, celebrado entre o Município de Rio Bonito e 
a Construtora Zadar Ltda. foi efetivamente executado;

2) se houve a liquidação das despesas relativas às notas fiscais nos 704, 705, 
727, 116, 140 e 142, cujos pagamentos são reclamados pela Construtora 
Zadar Ltda., devendo ser encaminhada documentação comprobatória;

3) se já ocorreu o pagamento das mencionadas notas fiscais, devendo ser 
encaminhada, em caso positivo, a documentação comprobatória;

4) comprove, através de documentação hábil, a correta observância cronológica 
de pagamento, na forma prevista no art. 5º da Lei Federal n.º 8.666/1993.

Diante do exposto, posiciono-me em desacordo com o Corpo Instrutivo e 
com o douto Ministério Público Especial,

VOTO:

I – Pelo ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO, por estarem presentes os 
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 49 da Lei Complementar n.º 
63/1990;

II – Pela COMUNICAÇÃO à atual Prefeita Municipal de Rio Bonito, na forma 
prevista pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 30 
(trinta) dias, adote as medidas necessárias ao cumprimento da DILIGÊNCIA 
EXTERNA constante da fundamentação do meu voto;

III – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao signatário da Representação, para 
ciência da presente decisão. 

“Todos os valores, preços 
e custos utilizados nas 
licitações terão como 
expressão monetária a 
moeda corrente nacional, 
ressalvado o disposto 
no art. 42 desta Lei, 
devendo cada unidade 
da Administração, no 
pagamento das obrigações 
relativas ao fornecimento de 
bens, locações, realização 
de obras e prestação de 
serviços, obedecer, para 
cada fonte diferenciada de 
recursos, a estrita ordem 
cronológica das datas de 
suas exigibilidades, salvo 
quando presentes relevantes 
razões de interesse público e 
mediante prévia justificativa 
da autoridade competente, 
devidamente publicada.” (Lei 
nº 8.666/1993, art. 5°, caput)
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Não será permitida 
a participação de 
licitantes suspensos 
temporariamente 
e, também, dos já 
incursos na pena 
do inciso IV da Lei 
nº 8.666/93, seja 
qual for o órgão 
ou entidade que 
tenha aplicado a 
reprimenda, em 
qualquer esfera 
da Administração 
Pública.

* Voto aprovado por unanimidade.

CONTRATO*

Trata o presente processo do Contrato decorrente do Edital de Pregão 
Presencial nº 063/2012, assinado em 28.9.2012, entre a Cedae e a Empresa 
Planinvesti Administração Ltda., objetivando o fornecimento de cartão 
magnético ou eletrônico refeição aos empregados da Cedae, no valor de 
R$ 35.837.595,00.

O Corpo Instrutivo, após análise do expediente, sugere a Comunicação ao 
jurisdicionado com Determinações para cumprimento em futuros editais 
de pregão, nos termos propostos às fls. 73/74v.

O douto Ministério Público, representado pelo Procurador Sergio Paulo de 
Abreu Martins Teixeira, manifesta-se no mesmo sentido, fl. 77.

É o relatório.

Concordo parcialmente com o informado.

De fato, não constam nos autos os comprovantes de publicação do 
instrumento convocatório, nos termos do Decreto Estadual nº 31.864/2002 
e da Lei nº 10.520/2002, motivo pelo qual julgo acertada a Comunicação 
sugerida. 

Da mesma forma, não se encontra nos autos o comprovante da publicação 
do certame em meio eletrônico, assim, além dos comprovantes solicitados 
no parecer da instrução, deve ser solicitado também o comprovante de 
publicação do certame na internet.

Isso porque, a par das publicações previstas na Lei 8.666/1993, deve a 
Administração comprovar que o edital em causa foi disponibilizado na 
internet, nos termos do art. 8º, §1º, IV e §2º da Lei nº 12.527/2011 (que, 
nos termos do seu art. 45, entrou em vigor em 16 de maio de 2012) c/c 
art. 4º, IV, do Decreto Estadual n.º 43.597 de 16 de maio de 2012, sendo 
certo que quando do advento das publicações dos avisos de errata ao 
edital, estes devem fazer referência discriminada ao site na internet onde 
os interessados poderão encontrar a informação pertinente, nos termos do 
art. 21, §1º, da Lei 8.666/1993.

No que toca às determinações sugeridas para os próximos editais de 
pregão, algumas observações devem ser feitas.
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A primeira é relativa ao alcance das penalidades previstas no art. 87, da Lei 
8.666/1993. 

Registre-se que a jurisprudência desta Corte de Contas é no sentido de 
que a sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 produz 
efeitos apenas no âmbito do órgão ou entidade que a aplicou, ao passo 
que a penalização prevista no inciso IV, implica a vedação à participação no 
certame, seja qual for a esfera da Administração Pública que a tenha aplicado.

Nessa linha, considerando que o certame já foi concluído, farei constar esta 
determinação ao final do meu voto, produzindo efeitos para os próximos 
editais. 

A segunda observação a ser feita se refere à permissão de participação, em 
licitações, de empresas em processo de recuperação judicial. 

O tema é controvertido.

Como bem observado pelo Corpo Técnico, nota-se pela leitura do subitem 
12.2.4.b que foi vedada a participação de licitantes que estejam em 
recuperação judicial. 

Como se sabe, o art. 31, II, da Lei nº 8.666, admite a exigência de certidão 
negativa para falência e concordata, no entanto, no tocante à recuperação 
judicial, nada é falado.

É sabido também que, conforme exposto na Constituição Federal de 
1988, somente a lei poderá prever exigências de qualificação econômica, 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, art. 37, XXI. 

A exigência, por vezes se justifica através do entendimento de que a 
recuperação judicial é sucessora da extinta concordata. Essa linha de 
pensamento conta, inclusive, com o apoio de renomada doutrina. Marçal 
Justen Filho, ao comentar sobre o tema, assim se posiciona1:

“(...) Portanto, as disposições da Lei nº 8.666 devem ser adaptadas ao regime 
da atual Lei de Falências. Assim, por exemplo, as referências a ‘concordata’ 
devem ser interpretadas como referidas à recuperação judicial.” 

Mais adiante, o ilustre doutrinador pondera seu pensamento, ressaltando a 
diferença dos institutos, contudo, mantém o entendimento acima defendido:

1 - JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos. 15ª 
ed. São Paulo: Dialética, 
2012, p. 545/546. 

Certidão negativa – é a que atesta 
a não existência de ato, fato ou 
estado que o interessado pretende 
conhecer. 
Concordata – benefício legal 
concedido, sob certas condições, a 
empresário de boa-fé em situação 
de insolvência para prevenir, evitar 
ou suspender sua falência, dede 
que assumisse o compromisso de 
pagar, na proporção estabelecida, 
seus débitos dentro de prazo 
determinado para obter a 
recuperação de sua empresa. 
Fonte: DINIZ, Maria Helena. 
Dicionário jurídico. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008.
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“A recuperação judicial (e extrajudicial), mecanismo introduzido em 
substituição à antiga concordata, desperta atenção. Deve-se ter em vista 
que a recuperação judicial não é um nome para o mesmo instituto. Suas 
finalidades e seu regime jurídico são distintos dos da antiga concordata. 
No entanto afigura-se o entendimento dos efeitos da concordata sobre a 
contratação administrativa deverá ser aplicado à recuperação judicial.” 

Como se nota, tratam-se de institutos jurídicos distintos, e,  considerando a 
diferença temporal dos institutos analisados,  nesta sucessão evolutiva podem 
ser percebidas algumas características que diferenciam os institutos de maneira 
a não permitir a simples “substituição” de um pelo outro como defendido acima.

As medidas previstas na antiga Lei de Falências, o Decreto-Lei nº 7.661/1945, 
onde era trazida a possibilidade de concordata, dificilmente logravam 
êxito na recuperação dos negócios; a falta de soluções técnicas necessárias 
acabava por agravar as situações de crise nas empresas. Entendia-se 
que a eliminação da empresa seria resultado de uma espécie de seleção 
natural de mercado. Pela insolvência de um empresário era refletida sua 
incapacidade de atuar no mercado. 

Sob uma nova visão, aplicando de forma ampla o Princípio da Preservação 
da Empresa, a nova Lei de Falências inovou com a possibilidade de a 
empresa recuperar-se judicialmente. Ao prever o novo mecanismo de 
recuperação, a lei teve por objetivo garantir a permissão da manutenção 
das fontes produtoras, bem como dos empregados e dos interesses dos 
credores, além do estímulo ao fomento da atividade econômica e da 
função social da empresa, oferecendo, assim, oportunidades de recomeço 
do negócio para empresas em dificuldades financeiras, é o que se deduz da 
leitura do art. 47 da Lei 11.101/2005.

Na recuperação judicial, diferentemente da concordata em alguns casos, é 
permitida a manutenção das atividades empresariais, com o próprio empresário 
administrando seus bens. É de suma importância a manutenção das atividades, 
pois é a geração de capital que vai possibilitar a quitação das dívidas.

Na Lei da Concordata, o pagamento das dívidas era suspenso e a empresa 
pagava em até dois anos, eram poucas as formas de solução de débitos, e o 
deferimento ou não da concordata ficava adstrito à decisão judicial.

Já na lei atual, os pagamentos de todas as dívidas ficam suspensos por 
180 dias ou mais, a depender do acordo com os credores, são enumeradas 
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diversas formas de pagamento, ampliando assim as possibilidades, 
diretores continuam na administração da empresa, há também uma 
limitação do poder de decisão do juiz, já que um plano de recuperação 
é apresentado e submetido ao crivo da aprovação dos credores, que 
reunidos em assembleia poderão aceitar, modificar e até rejeitar o plano, 
implicando, neste último caso, a decretação da falência.

Assim, conforme exposto pelo atento Corpo Técnico, em que pese a 
restrição prevista no edital com o intuito de assegurar a plena realização 
da atividade objeto do certame, tal requisito vai de encontro com o escopo 
da nova lei de falências que, como já dito, tem como um de seus maiores 
corolários a viabilização da superação da situação de crise econômico-
financeira das empresas.

Com o intuito de proporcionar a manutenção das atividades, o art. 52, 
II da nova Lei de Falências determina a dispensa da apresentação de 
certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para 
contratação com o Poder Público.

O referido artigo não veda a contratação, ou seja, uma empresa em 
recuperação judicial, mas com situação tributária e fiscal regular, pode 
participar de licitações.

Atente-se ainda para o fato de que o deferimento do processamento da 
recuperação judicial está condicionado à apresentação das certidões 
negativas de débitos tributários, conforme art. 57, da Lei 11.101/2005. 

Nessa linha de pensamento, é possível identificar algumas decisões de primeira 
instância onde já começam a reconhecer o direito de participação em licitação 
de empresas em processo de recuperação judicial, como esta do TJRS:

“Ementa: Embargos de declaração. Recuperação judicial. Possibilidade 
de participação da empresa recuperanda em processos licitatórios. 
Inocorrência de contradição ou omissão. A alusão feita no julgado era 
para a admissão em abstrato, o que não vincula o ente público a priori. 
Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração Nº 70055979157, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, 
Julgado em 19/12/2013, N° CNJ: 0202535-54.2013.8.21.7000)”

Como bem frisou o Desembargador Ney Wiedemann Neto, apesar de ser 
empresa em recuperação, não é devedora fiscal e tributária, e o simples 
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fato de estar em recuperação judicial, por si só, não se afigura, em tese, 
motivo relevante e determinante para que não possa manter os contratos 
atuais e participar de futuras licitações.

Com a exigência das certidões fica exposta a situação econômico-financeira 
do licitante à Administração Pública.  Ou seja, o que realmente importa 
é a empresa comprovar que tem condições econômicas e financeiras de 
executar o objeto licitado.
 
Nesse sentido foi a decisão do TCU ao apreciar o tema, onde expediu a 
seguinte determinação/recomendação:

“... é possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde 
que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, 
que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente 
a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93.” 
(ACÓRDÃO Nº 8271/2011 - TCU - 2ª Câmara).

Com a exigência da certidão emitida pela instância judicial, reforça-se o 
entendimento de que a demonstração da boa saúde financeira do licitante 
é requisito imprescindível à aferição da capacitação para assumir os 
encargos previstos no futuro contrato. 

Desta feita, comungo do entendimento de que as empresas em 
recuperação judicial devam ter seus direitos de participação em 
licitação reconhecidos, sob a condição de estarem em dia com suas 
obrigações decorrentes do processo de recuperação, sendo necessário 
o aval do juízo processante da recuperação judicial, com a competente 
certidão. 

Em face do exposto, parcialmente de acordo com o Corpo Instrutivo e o 
Ministério Público Especial,
 
VOTO:

I – Pela COMUNICAÇÃO ao titular da Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos - Cedae, nos termos do § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ 
nº 204/1996, a ser efetivada na forma do art. 3º da Deliberação TCE-
RJ nº 234/2006, alterado pela Deliberação TCE-RJ nº 241/2007, ou, na 
impossibilidade, nos moldes do art. 26 do Regimento Interno deste 
Tribunal, para que encaminhe os itens abaixo:

Instância – grau de 
jurisdição; competência 
quanto a juízes e tribunais.
Fonte: DINIZ, Maria Helena. 
Dicionário jurídico. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008.
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a. encaminhar os comprovantes de publicação do edital no DOERJ e em 
jornal de grande circulação regional ou nacional, nos termos do art. 10, I do 
Decreto Estadual n.º 31.864/2002;

b.  a par das publicações previstas na Lei 8.666/1993, comprovar que 
o edital em causa foi disponibilizado na internet, nos termos do art. 
8º, §1º, IV e §2º da Lei 12.527/2011 (que, nos termos do seu art. 45, 
entrou em vigor em 16 de maio de 2012), c/c art.4º, IV, do Decreto 
Estadual n.º 43.597, de 16 de maio de 2012, sendo certo que quando 
do advento das publicações dos avisos de errata ao edital, estes devem 
fazer referência discriminada ao ‘site’ na ‘internet’ onde os interessados 
poderão encontrar a informação pertinente, nos termos do art. 21, §1º, 
da Lei 8.666/1993.

II - Pela COMUNICAÇÃO ao titular da Companhia Estadual de Águas e Esgotos 
- Cedae, nos termos do § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/1996, 
a ser efetivada na forma do art. 3º da Deliberação TCE-RJ nº 234/2006, 
alterado pela Deliberação TCE-RJ nº 241/2007, ou, na impossibilidade, nos 
moldes do art. 26 do Regimento Interno deste Tribunal, para que cumpra 
as DETERMINAÇÕES a seguir descritas:

a. nos futuros editais de pregão, admitir a participação de empresas em 
processo de recuperação judicial;

b. aprimorar a redação dos próximos editais, no item que trata das 
condições para participação na licitação, considerando que a suspensão 
temporária prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993 aplica-se 
tão somente ao órgão ou entidade que aplicou a punição, ao passo que 
a declaração de idoneidade prevista no inciso IV do artigo 87 do mesmo 
diploma legal, impede a contratação em toda a esfera da Administração 
Pública, independente do órgão ou entidade que tenha aplicado a punição, 
ou seja, deve, opcionalmente, ter o artigo que conter tal dispositivo a 
seguinte redação:

i. não será permitida a participação de licitantes suspensos temporariamente 
pela Cedae, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993;

ii. não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do 
inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/1993, seja qual for o órgão ou entidade 
que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração 
Pública.
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III – Por DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral das Sessões para que, ao efetivar 
a Comunicação supra, encaminhe cópia integral do parecer da Instrução, 
e do presente voto. 
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*Voto aprovado por unanimidade.

A tempestividade 
na interposição 
recursal é 
um requisito 
fundamental e 
intransponível 
para a análise 
do método 
processual, 
sendo que a 
intempestividade, 
se não 
fundamentada 
e provada em 
questões de força 
maior, conduz ao 
não conhecimento 
do recurso.

RECURSO DE EMBARGO DE DECLARAÇÃO*

Trata-se, na espécie, de Recurso de Embargos de Declaração apresentado 
pelo Senhor José Domingos Vargas1; presidente do Fundo de Recuperação 
Econômica dos Municípios Fluminenses - FREMF, vinculado à Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços - 
SEDEIS, neste processo que cuida da prestação de contas dos ordenadores 
das despesas daquele fundo referente ao exercício de 2012. 

A decisão recorrida, de 19/11/2013, às fls. 165/165verso, julgou as contas 
regulares com quitação e a seguinte ressalva:

RESSALVA

Em análise à Prestação de Contas de Gestão de Governo do exercício de 
2012, verificou-se a aplicação de recursos provenientes de operações 
de crédito na concessão de financiamentos a empresas pelo FREMF, 
em desacordo com as leis autorizativas (Lei Estadual nº 6.010/11 – LDO 
2012 e Lei Estadual nº 6.125/11 – LOA 2012) dos empréstimos contraídos 
que vinculam a utilização dos recursos recebidos apenas aos projetos 
mencionados nas mesmas.

O jurisdicionado solicita esclarecimentos a respeito da ressalva: se a mesma 
se refere apenas à Prestação de Contas de Gestão do Governo do Estado ou 
se estende aos atos dos ordenadores de despesa do FREMF.

O Corpo Instrutivo, representado no feito pela Coordenadoria de Análise 
de Recursos  - CAR, examinou a peça e emitiu o relatório de fls. 173/176, do 
qual transcrevo os seguintes trechos:

“(...)
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre examinar a presença dos pressupostos de 
admissibilidade recursais, conforme previstos na Lei Complementar do 
Estado do Rio de Janeiro 63/1990 e no Regimento Interno.

1 – DO CABIMENTO

Embora não esteja expresso de acordo com os termos da lei, tem-se, pelo 
conteúdo da redação emprestada à peça recursal, que o jurisdicionado 

1 - Elementos registrados 
sob o número Doc TCE-RJ 
2.827-1/14, juntados às fls. 
169/170.
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pretende sanar obscuridade. Por esse prisma, revelam-se cabíveis os 
embargos apresentados.

2 – DA LEGITIMIDADE

Os embargos foram opostos pelo Sr. José Domingos Vargas, presidente 
da Agência Estadual de Fomento - AGERIO, a quem se destinou o ofício 
PRS/SSE/CSO 44709/2013 (fls. 167), atendendo assim ao pressuposto de 
admissibilidade da legitimidade.

3 – DA TEMPESTIVIDADE

O recurso é intempestivo, na medida em que interposto em 31/01/2014, 
fora do prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento do ofício de 
comunicação que ocorreu em 10/12/2013 (SCAP), embora considerando 
a Resolução nº 281/2013 que suspendeu os prazos de 20 de dezembro de 
2013 a 6 de janeiro de 2014.

Em que pese a ausência inequívoca deste requisito de admissibilidade 
recursal objetivo, esta Corte de Contas iniciou debate acerca da 
possibilidade de ser casuisticamente superada a intempestividade recursal 
quando a questão de mérito trazida pelo recorrente for relevante.
(...)

De fato, o Excelentíssimo Conselheiro JULIO L. RABELLO proferiu voto 
revisor nos autos do processo TCE-RJ n.º 235.626-7/05, mencionado na 
ata acima, pelo conhecimento in casu do recurso, superando o óbice da 
intempestividade. 
(...)

Essa orientação contou com a adoção do colendo Plenário desta Corte de 
Contas, tal qual se nota do seguinte excerto da ata da 59ª Sessão Ordinária 
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2013, 
realizada em 5 de setembro:
(...)

Muito embora a questão não pareça estar totalmente sedimentada 
nesta Corte de Contas (tal qual se depreende da manifestação do 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 
na ata da 62ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro, no ano de 2013, realizada em 17 de setembro), nos 
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parece que a proficuidade do direito alegado pelo recorrente deve 
ser cotejada pelo colendo Plenário desta Corte de Contas, modo que 
cabe a este Corpo Instrutivo, a análise do mérito recursal na hipótese 
de conhecimento do recurso ao ser episodicamente relevada a 
intempestividade.

É o que se fará nesta instrução.

ANÁLISE DO MÉRITO

Embarga o recorrente, desejando ver sanada uma obscuridade, qual seja, 
se a ressalva em comento se aplica também ao FREMF, já consignada em 
prestação de contas de gestão do governo.

Analisando a peça recursal, concluímos que assiste razão ao recorrente 
pelos motivos discorridos a seguir.

A impropriedade ensejadora da ressalva teve origem na operação 
de crédito e na destinação dos recursos decorrentes desta operação, 
conforme se depreende da leitura da Prestação de Contas de Gestão de 
Governo do exercício de 2012.

A CCT entendeu ressalvar as contas do Fundo pela concessão de 
financiamentos a empresas utilizando recursos provenientes da operação 
de crédito apontada na Prestação de Contas de Gestão de Governo do 
exercício de 2012.

Ocorre que, conforme já comentado, a impropriedade se deu na 
destinação dos recursos oriundos da operação de crédito ressalvada 
nas Contas de Gestão do Governo do exercício de 2012, sendo que 
tais procedimentos, ou seja, a realização da operação de crédito e a 
consequente destinação dos recursos não são de competência do FREMF, 
nem tampouco da Secretaria a qual este fundo se vincula, razão pela qual 
a determinação nas Contas do Governo de 2012 foi dirigida à Secretaria 
de Estado da Casa Civil, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
e à Secretaria de Estado de Fazenda.

Logo, entendemos que os presentes embargos devam ser providos, com 
a aplicação de efeitos infringentes, julgando-se regular a prestação de 
contas do FREMF, com quitação plena aos responsáveis.

FREMF − Fundo de 
Recuperação Econômica dos 
Municípios Fluminenses, 
criado com o objetivo de 
fomentar a recuperação 
econômica de municípios, 
através do financiamento 
de empreendimentos 
geradores de emprego 
e renda, nos setores da 
indústria, agroindústria, 
agricultura familiar, micro e 
pequenas empresas, serviços 
e comércio atacadista, 
considerados relevantes 
para o desenvolvimento com 
sustentabilidade do Estado 
com enfoque econômico, 
social e ambiental, bem 
como através do aporte de 
recursos a ações estatais que 
visem ao desenvolvimento 
sustentável dos municípios 
fluminenses relativamente 
aos mesmos setores. (Lei 
4534/2005 RJ, Art. 1°, com 
redação dada pela Lei 
6069/2011 RJ)
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CONCLUSÃO

Por todo o exposto, sugere-se:

1. O CONHECIMENTO in casu dos presentes embargos;

2. No seu mérito, o PROVIMENTO dos embargos para o fim de esclarecer ao 
embargante que a ressalva consignada à fl. 165v não se estende ao FREMF;

3. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES aos embargos, reformando-
se a decisão de 19/11/2013, para julgar REGULAR a Prestação de Contas 
dos Ordenadores de Despesas do Fundo de Recuperação Econômica dos 
Municípios Fluminenses - FREMF, relativa ao exercício de 2012, dando-
se QUITAÇÃO PLENA aos responsáveis elencados à fl. 156v, com base no 
artigo 20, inciso l c/c o artigo 21, ambos da Lei Complementar nº 63/90;

4. COMUNICAÇÃO, com base no artigo 6º, § 1º da Deliberação TCE-RJ 
204/96, ao Sr. José Domingos Vargas, presidente da Agência Estadual de 
Fomento - AGERIO, para que tome ciência desta decisão.

A Secretaria-Geral de Controle Externo - SGE, à fl. 177, concorda com o 
posicionamento da CAR. 

O Ministério Público Especial, representado pela Procuradora Marianna 
Montebello Willeman, à fl. 178, manifesta-se no mesmo sentido. 

É o relatório.

Preliminarmente, impende observar que o jurisdicionado protocolizou 
“pedido de esclarecimentos” o qual foi entendido pelo Corpo Instrutivo 
como Recurso de Embargos de Declaração, interposto sobre a decisão 
plenária de 19/11/2013, a qual julgou a prestação de contas Regular com 
Ressalvas.

Passo adiante, a Instrução entendeu, também, que poderia ser relevada a 
intempestividade de tal remédio, pois considerou “profícuo” o direito do 
autor de não ostentar uma ressalva em suas contas.

Por derradeiro, resolveu atribuir efeitos infringentes ao dito Recurso de 
Embargos de Declaração e sugerir a reforma da decisão plenária, a qual 
deixaria de apresentar ressalva. 
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Pois bem, ainda que tal pedido de esclarecimentos possa ser recepcionado 
como recurso de embargos de declaração, o que se admite tão somente 
por amor aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não me parece 
possível relevar a intempestividade da peça recursal.

A tempestividade na interposição recursal é requisito fundamental e 
intransponível para a análise do mérito processual. Isto porque entendo que o 
princípio da segurança jurídica (que impõe o rigor na análise da tempestividade 
recursal) deve nortear o exame e o julgamento dos processos perante esta Corte.  

Assim sendo, reafirmo meu posicionamento no sentido de que a 
intempestividade, se não fundamentada e provada em questões de força 
maior, conduz ao não conhecimento do recurso.

Reafirmado tal posicionamento, para esclarecimento da matéria junto 
à laboriosa Coordenadoria de Análise de Recursos - CAR, permito-me 
traçar algumas considerações a respeito da distinção entre Contas de 
Governo e Contas de Gestão, e o alcance da ressalva proferida em ambos 
os processos.

Os processos são distintos:

1) Contas de Governo prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo 
– demonstram os resultados da atuação governamental em determinado 
exercício. 

Como bem leciona José Ribamar Caldas Furtado2, no exame das Contas de 
Governo não são focalizados os atos administrativos vistos isoladamente, 
mas a conduta do administrador no exercício das funções políticas de 
planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas 
idealizadas na concepção das leis orçamentárias, importando na avaliação 
do desempenho do chefe do Executivo, que se reflete no resultado da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2) Contas prestadas pelo ordenador de despesas – demonstram os atos 
de administração e gerência dos recursos públicos. Observe-se que aqui 
se examinam os atos que compõem a gestão orçamentária, contábil, 
financeira, patrimonial e operacional da entidade, com a verificação 
da execução orçamentária da receita e da despesa, a movimentação de 
valores e bens do órgão, os demonstrativos contábeis e pareceres dos 
auditores internos.   2 - Revista do TCU, nº 109.
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Leciona Furtado:

“(...) no julgamento das contas de gestão será examinado, separadamente, 
cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do ente público, quanto à 
legalidade, legitimidade e economicidade (...).”

Se nas Contas de Governo, o Tribunal emite parecer prévio para que o 
Parlamento proceda ao posterior julgamento, nas Contas de Ordenador 
este TCE detém o poder/dever de julgar essa prestação de contas regular, 
regular com ressalvas ou irregular. 

No caso da ressalva expedida por ocasião da análise deste processo, 
observa-se seu cabimento tanto nas Contas de Governo, no Capítulo que 
tratou das Operações de Crédito3, uma vez que ali se examinou a aplicação 
de recursos oriundos de operações de crédito, quanto nas Contas do 
Gestor do FREMF, responsável pela materialização do ato, com a emissão 
das notas de empenho 011 e 012, ambas em 27/12/2012, mediante as 
quais contribuiu com o montante de R$5.000.000,00, para a concessão de 
financiamento a empresas.

Como se destaca do relatório de fl. 556 do processo que examinou as 
Contas de Governo do Estado do Rio de Janeiro de 2012:

“No total, estas operações (R$1.624,35 milhões + R$ 5 milhões) representaram 
39,55% das despesas realizadas com recursos provenientes de operações 
de crédito e 34,26% das receitas de operações de crédito arrecadadas no 
exercício.

Portanto, considerando as restrições impostas à aplicação dos recursos 
pelas leis que autorizaram a contratação dos empréstimos, verifica-se a 
aplicação de recursos oriundos de operações de crédito em despesas não 
autorizadas pelos normativos legais.” (Grifei).

Assim sendo, demonstra-se a exatidão da decisão plenária de 19/11/2013, 
uma vez que a ressalva aplica-se, também, inequivocamente, às contas do 
gestor do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses 
- FREMF.

Pelo exposto e examinado, posiciono-me em desacordo com o Corpo 
Instrutivo e o Ministério Público Especial, e 3 - Processo TCE-RJ 105.033-

4/13.

Nota de Empenho (NE) 
− permite registrar o 
comprometimento de 
despesa, bem como os casos 
em que se faça necessário o 
reforço ou a anulação desse 
compromisso. 
Fonte: Manual do Siafi do 
Tesouro Nacional, citado 
no Glossário do Portal da 
Transparência da CGU (www.
portaldatransparencia.gov.
br/glossario)
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VOTO:

I- Pela RECEPÇÃO da peça registrada sob o número DOC TCE-RJ 2.827-1/14, 
como RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO;

II- Pelo NÃO CONHECIMENTO, em face de sua intempestividade, do Recurso 
de Embargos de Declaração, registrado sob o nº TCE-RJ 2.827-1/14, oposto 
pelo Senhor José Domingos Vargas, presidente do Fundo de Recuperação 
Econômica dos Municípios Fluminenses - FREMF, vinculado à Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 
- SEDEIS;

III- Pela COMUNICAÇÃO desta decisão ao recorrente, nos termos 
entabulados na Lei Complementar 63/1990;

IV- Dê-se CIÊNCIA do inteiro teor desta decisão à Secretaria-Geral de 
Controle Externo - SGE e à Coordenadoria de Análise de Recursos - CAR.
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APOSENTADORIA*

Versa o presente do Ato Concessório de Aposentadoria em nome de Ana 
Maria de Moraes, no cargo de Agente de Segurança Penitenciária, dos 
quadros da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, com 
validade a contar de 24.5.2006.

A instância instrutiva assim se manifesta:

“Regressam os autos, fora do prazo, em razão de processo de promoção 
pessoal deste Tribunal (fl. 126).

Conforme já esposado nas instruções anteriores, a Lei Complementar 
Estadual nº 57/1989 é conflitante com a norma insculpida no art. 89, III, § 
1º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que exige lei complementar 
federal para regulamentar a aposentadoria especial. 

De acordo com a determinação desta Corte de Contas, o servidor já foi 
cientificado do fato de que o Supremo Tribunal Federal reconhece, em 
sede de mandado de injunção, a existência de omissão legislativa sobre 
o tema. 

Já foi oportunizado ao jurisdicionado avaliar se as atividades laborativas se 
enquadram nas condições especiais constantes do regramento do art. 57 
da Lei Federal nº 8.213/1991, conforme entendimento do STF corroborado 
pelo Plenário desta Corte de Contas (processo TCE-RJ nº 112.727-3/07) e 
atualmente consignado na Súmula Vinculante nº 33 do STF, editada em 9 
de abril de 2014. 

Em que pesem as determinações anteriores, o jurisdicionado não logrou 
êxito em justificar a aposentadoria em tela. 

Desta forma, não havendo fundamento legal que ampare a concessão 
da presente aposentação, em cumprimento ao comando constitucional 
previsto no art. 71, III, sugerimos: 

1) RECUSA DO REGISTRO dos atos de aposentadoria e fixação de 
proventos, fls. II, 105 e 106 uma vez que a Lei Complementar Estadual nº 
57/1989 é conflitante com o art. 89, III, § 1º da Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro, que exige lei complementar federal para regulamentar a 
aposentadoria especial;

*Voto aprovado por unanimidade.

Não compete a este 
Tribunal enquadrar 
as atividades do 
servidor como 
condições especiais 
que prejudicaram 
a saúde ou a 
integridade física 
do mesmo para fins 
de aposentadoria 
especial, ou seja, 
esta incumbência 
é do órgão de 
origem.

Nota - O Conselheiro Julio 
L. Rabello faleceu em 24.5.2015.
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2) COMUNICAÇÃO, com base no artigo 6º, §1º da Deliberação TCE-RJ 
204/1996, ao jurisdicionado, para que adote as providências cabíveis, 
relacionadas abaixo:

2.1) dê ciência à  interessada quanto à decisão desta Corte de Contas e 
sobre a possibilidade de interpor o recurso cabível, na sede deste Tribunal 
de Contas, desde que atendidos os requisitos previstos nos artigos 70, 71 e 
73 da Lei Complementar 63/1990;

2.2) remeta o processo no prazo de 30 dias, com a juntada de ato tornando 
sem efeito a concessão da presente aposentadoria, em atenção ao disposto 
no § 1º, art. 10 da Deliberação TCE 190/1995.” 

O Ministério Público Especial, este representado pela Procuradora Marianna 
Montebello Willeman, manifesta-se em idêntico sentido.

É o relatório.

O cerne da questão cinge-se ao fato de ter sido concedida aposentadoria 
integral, aos 25 anos de serviço, cujo fundamento foi a Lei Complementar 
Estadual n.º 57/1989, que permite a benesse para aqueles que 
desenvolveram atividades consideradas insalubres ou perigosas.

Como já exaustivamente debatido nestes autos, a LC n.º 57/1989 é 
conflitante com a norma do art. 89, III, § 1º da Constituição Estadual do 
Estado do Rio de Janeiro, que exige lei federal para regulamentar concessão 
de aposentadoria especial.

Diante da omissão legislativa federal, foi oferecida a oportunidade para 
o órgão de origem enquadrar as atividades do servidor como condições 
especiais que prejudicaram sua saúde ou sua integridade física para fins 
de aposentadoria especial, pois cabe ao jurisdicionado demonstrar e 
comprovar que o servidor faz jus à aposentadoria especial, por desenvolver 
as atividades em condições especiais que se enquadrariam nas regras do 
art. 57 da Lei Federal n.º 8.213/1991, conforme Súmula Vinculante n.º 331 
do STF.

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral 
da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, 
§ 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar 
específica.”

1 - Em 16.09.2014, 
foi publicada a Lei 
Complementar n.º 161/14, 
que regulamenta o inciso 
III, do § 4º, do art. 40, da 
Constituição da República, 
no tocante à aposentadoria 
do servidor público estadual 
que exerça as suas atividades 
sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a 
integridade física. Todavia, 
conforme estabelece o 
art. 8º, o Poder Executivo 
regulamentará esta Lei 
Complementar no prazo de 
90 (noventa) dias, contados 
da data de sua publicação.
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Entretanto, a administração da Secretaria de Administração Penitenciária 
não justificou as condições especiais que ensejaram a concessão da 
aposentadoria especial, limitando-se a juntar mandado de injunção do Distrito 
Federal, bem como cópia de comunicação interna, cuja decisão ratifica a 
necessidade de urgência de medidas para definição das aposentadorias 
concedidas com fulcro na Lei Complementar Estadual n.º 57/1989.

No voto anterior, asseverei que, diante do entendimento do STF e do TJ/RJ, 
ao servidor que atuasse em condições especiais, como, por exemplo, 
atividades de risco, esta Corte tinha competência para reconhecer o direito 
de tais servidores à aposentadoria especial, aplicando-se o regramento 
dos trabalhadores em geral (Regime Geral de Previdência), previsto no art. 
57 da Lei Federal n.º 8.213/1991, desde que, obviamente, o Jurisdicionado 
comprovasse que o servidor desempenhou as atividades estabelecidas no 
dispositivo legal supracitado pelo período ali consubstanciado.

A contagem do tempo de serviço de maneira especial tem por fundamento 
o maior risco ao qual se sujeita o trabalhador exposto durante sua 
vida contributiva, ou o desgaste físico e psíquico sofrido em razão das 
condições de insalubridade, periculosidade e penosidade, garantindo o 
princípio da isonomia, no seu amplo aspecto, para tratar de forma desigual 
os trabalhadores que exerciam atividades em condições anormais, e por 
isso, em circunstância desproporcional aos trabalhadores que exercem 
atividades comuns.

Vale ressaltar que com tal providência, este órgão controlador de Contas 
estaria privilegiando a aplicação de garantias constitucionais em relação à 
omissão legislativa da União.

Entretanto, frise-se: não compete a este Tribunal de Contas enquadrar as 
atividades do servidor como condições especiais que prejudicaram a saúde 
ou a integridade física do mesmo para fins de aposentadoria especial, 
ou seja, esta incumbência é do órgão de origem. Cabe ao jurisdicionado 
demonstrar e comprovar que o servidor faz jus à aposentadoria especial, 
por desenvolver as atividades em condições especiais que se enquadram 
nas regras do art. 57 da Lei Federal n.º 8.213/1991.

Volto a dizer: cabe a esta Corte de Controle, tão somente, reconhecer o 
direito do servidor à aposentadoria especial aplicando-se o regramento 
dos trabalhadores em geral (Regime Geral de Previdência), previsto no art. 
57 da Lei Federal n.º 8.213/1991.

Aposentadoria Especial – 
cessação do exercício de 
funções públicas, com direito 
a remuneração, conforme 
exigências previstas em 
lei diversas do comum, 
principalmente no que 
atina ao tempo mínimo 
de serviço público, como 
ocorre com a aposentadoria 
dos ex−combatentes, dos 
magistrados, dos aeronautas 
etc.; renda mensal devida 
ao segurado que tenha 
trabalhado durante quinze, 
vinte ou vinte e cinco anos, 
conforme o caso, sujeito 
a condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a 
integridade física. 
Fonte: DINIZ, Maria Helena. 
Dicionário jurídico. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008.
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O entendimento deste Tribunal de Contas vai ao encontro da decisão 
tomada no Mandado de Injunção n.º 3.743, da lavra do STF, citado pelo 
jurisdicionado à fl. 102. Vejamos.

“Do exposto, com fundamento na orientação jurisprudencial desta 
Suprema Corte, reconheço a mora legislativa em dar concretude ao art. 
40, § 4º da Constituição Federal e concedo parcialmente a ordem, para 
determinar que a autoridade administrativa competente proceda à análise 
da situação individual do impetrante, para fins de aposentadoria especial, 
à luz do art. 57 da Lei 8.213/1991.”

Relativamente ao fato de a servidora solicitar nova contagem de tempo 
para fins de aposentadoria, agora, contando com o lapso temporal em que 
permaneceu aposentada, com fins de novo ato de aposentadoria, segundo 
legislação em vigor, farei alguns comentários.

Tal posição encontra fundamento na Súmula n.º 74 do TCU e no inciso VI, 
do art. 80 do Decreto Estadual n.º 2.479/1979 (caput modificado pela Lei 
Complementar n.º 121/2008). A norma previa a possibilidade de computar-
se como tempo de serviço para fins de aposentadoria o período durante o 
qual o servidor esteve anteriormente inativo, conforme expresso in verbis: 

“Art. 80 Para efeito de aposentadoria ou disponibilidade será computado:

VI. o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou 
aposentado;”

Para compreensão de uma norma legal, sua aplicabilidade e interpretação, 
indispensável que se colacionem algumas regras básicas de hermenêutica, 
sobre as quais não irei discorrer explicativamente, posto que não cabível 
ao momento nem à espécie.

Dentro desse contexto, identifico que o interessado pretende utilizar o 
método de interpretação literal, o qual, permissa venia, não me parece 
o mais aplicável ao caso concreto. Embora à primeira vista truncada e 
de aplicabilidade remota, tal norma não deve ser encarada como um 
compartimento estanque, desconexo, isolado no mundo jurídico. É 
indispensável que seja sempre vista como parte de um todo homogêneo e 
complementar. Nessa linha de raciocínio, salta aos olhos uma incoerência 
sem precedente: a ser amparada a abordagem que se pretende dar à 
norma estatutária apontada – fruto de interpretação meramente literal − 
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e computar-se para aposentadoria qualquer tempo que o servidor tenha 
permanecido na condição de inativo, sem distinção, estar-se-ia permitindo 
que por erro, dolo ou má-fé, um servidor fosse afastado de suas funções e 
considerado inativo e mesmo assim esse tempo viesse a ser computado 
integralmente para alcance do direito pleiteado.

Vexaminoso, mas tal arcabouço jurídico, como retratado, permitiria que um 
servidor, mesmo sabendo não ter completado o interstício necessário para 
sua aposentadoria a requeresse, contando com a demora na apreciação 
do seu ato para ao final ver o período de inatividade ilegal contado para 
complementação do tempo total necessário. Esdrúxula distorção, posto 
que todo o ordenamento jurídico pátrio tem como um de seus pilares o total 
repúdio ao enriquecimento sem causa, o que, de fato, uma aposentadoria 
deferida a partir de tais artifícios não deixa de ser uma das facetas. 

Mais ainda, essa prática burla princípios constitucionais diversos, desde 
aqueles onde estão insculpidos os limites de tempo necessários à garantia 
do direito à aposentadoria, até os princípios da igualdade, legalidade, 
impessoalidade e do devido processo legal. 

A reforçar tal entendimento aplicado à norma, lançarei mão da chamada 
interpretação histórica, buscando identificar o campo de aplicação da 
regra a partir da identificação do momento histórico de sua elaboração. 

In casu, o inciso VI, do art. 80 do Decreto Estadual n.º 2.479/1979, faz parte 
do corpo original do decreto, ou seja, vigora desde sua elaboração, não 
tendo sido fruto de emenda ou alteração posterior. Isto posto, tem sua 
gênese no ano de 1979, no bojo da abertura política que regularmente 
grassava no país. Representativa desse movimento institucional, essa 
regra estatutária buscava amparar exatamente aqueles que haviam 
sido legalmente aposentados, ainda que sob um regime de exceção. 
Assim, naquele momento visava a garantir àqueles que haviam sido 
compulsoriamente aposentados, por força do regime que então chegava 
ao fim, a possibilidade de computar esse tempo de inatividade para fins 
de lograr aposentadoria, voluntária ou não, que lhe fosse mais benéfica, 
buscando evitar que prejuízos advindos de medidas repressivas se 
perpetuassem infinitamente após o começo de uma nova era.

Portanto, em sua gênese, a norma teve alvo certo, destinatários definidos, 
ainda que de aplicação ilimitada no tempo, posto que aplicável a qualquer 
tempo em que aqueles por ela abrangidos buscassem aposentar-se.
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Apesar dessa peculiaridade, entendo que deva ser considerado o aspecto 
teleológico na interpretação do referido dispositivo, depreendendo-se 
que a mens legis normalmente ultrapassa a mens legislatoris. Nessa linha 
argumentativa, embora não veja qualquer outra hipótese admissível que não 
seja entender a referida norma aplicável apenas aos casos de aposentadorias 
legalmente concedidas, cumpridas as formalidades e os ditames da lei, 
entendo que assim possam ser encaradas as situações em que a outorga 
do benefício teve por expresso e estrito fundamento leis posteriormente 
declaradas contaminadas por vício insanável. Isso porque, enquanto não 
contestada em sede adequada e/ou pelo órgão ou autoridade competente, a 
lei tem absoluta presunção de legitimidade, perfeição e plena aplicabilidade, 
obrigando a todos quantos a ela devam submeter-se bem como sendo 
capaz de gerar direitos a todos quantos dela devam beneficiar-se.

Outro ponto relevante e que merece especial atenção diz respeito à 
aplicabilidade do Enunciado n.º 74 da Súmula de Jurisprudência do TCU. 
Embora concorde com a ideia que permeou a existência do enunciado, 
discordo da forma como entendida sua aplicação pelo inativo. Para que 
possa expressar os pontos em que meu entendimento diverge do expresso 
pelo interessado, faz-se indispensável a análise pormenorizada da referida 
consolidação jurisprudencial do TCU, que inicio com sua transcrição.

“Enunciado 74:

Para efeito apenas de aposentadoria – e não para o de acréscimo por tempo 
de serviço ou qualquer outra vantagem – admite-se a contagem do período 
de inatividade, com o objetivo de suprir lacuna deixada pela exclusão de 
tempo de serviço não computável em face da lei e o de evitar a reversão 
à atividade de antigos servidores, cujas concessões foram tardiamente 
submetidas a exame e julgamento do Tribunal de Contas da União.”

O primeiro ponto a ser abordado recai sobre a intenção manifesta do 
servidor de, ex officio, determinar a contagem do lapso temporal de 
inatividade do mesmo para, então, reconhecê-lo aposentado. 

O enunciado expressamente dispõe que é admissível computar-se esse 
período, mas, de forma alguma, torna-o compulsória ou obrigatoriamente 
computável; este era o entendimento do próprio TCU.

Em diversas oportunidades (processos TC n.ºs 004.257/93-6, 005.956/95-1, 
003.062/95-3 e 017.461/93-6) aquele Tribunal se manifestou no sentido de: 
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• considerar ilegal a concessão e recusar registro ao ato;
• dispensar a reposição de valores;
• orientar o órgão de origem quanto ao direito que é assegurado ao 
interessado, no sentido de:
- poder retornar à atividade a fim de completar o tempo de serviço 
necessário à aposentação;
- poder utilizar o tempo em que esteve aposentado para fins de nova 
aposentadoria, com base no Enunciado nº 74 da Súmula de Jurisprudência 
do TCU;
- esclarecer que, caso seja utilizada a hipótese contida no item anterior, o 
referido tempo não poderá ser usado para fins de atribuição ou acréscimo 
de quaisquer vantagens.

Resta claro, então, que o entendimento daquele Tribunal implicava a 
recusa do registro à concessão como submetida a exame, aplicando-se o 
enunciado tão somente à nova formulação oriunda do órgão de origem, o 
que está, em muito, distante do procedimento que o servidor almeja ser 
adotado.

Ademais tais características já expressas, o texto do enunciado mostra 
claramente que o mesmo tem dois objetivos claros e determinados: suprir 
lacuna deixada pela exclusão de tempo de serviço não computável em 
face da lei e evitar a reversão à atividade de antigos servidores.

São, nitidamente, requisitos que devem apresentar-se conjuntamente, 
exigíveis ao mesmo tempo para que se possa reputar adequada à incidência 
do enunciado. In casu, não se faz presente o primeiro requisito posto que 
não houve, em momento algum nos autos, exclusão de qualquer tempo 
de serviço reputado não computável. Ao contrário, pretende-se a mera 
soma de tempos, ou seja, acrescentar, de ofício, ao tempo trabalhado o 
período em que o processo permaneceu em trâmite pelos diversos órgãos 
administrativos incumbidos de sua elaboração e apreciação. A meu ver, tal 
procedimento desborda em muito os limites possíveis do Enunciado n.º 74.

Sinteticamente, mesmo concordando com a ideia central do consolidado 
jurisprudencial do TCU, entendo inadequada sua aplicação sob dois 
aspectos: de forma imediata porque no caso concreto não se encontram 
satisfeitas as condicionantes indispensáveis exigidas textualmente, e, 
secundariamente, pela falta de supedâneo legal já que descabida, segundo 
já demonstrado anteriormente, a subsunção à norma do inciso VI, do art. 
80 do Decreto n.º 2.479/1979.
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Por fim, outro quesito que entendo adequado ressaltar se refere à 
inaplicabilidade do conceito da referida súmula e do, já citado em meu 
relatório, inciso VI do art. 80 do Decreto n.º 2.479/1979, após a edição da 
Emenda Constitucional n.º 20/1998, que em seu bojo trouxe a positivação 
de um conceito doutrinário antigo, qual seja, a impossibilidade de 
contagem fictícia de prazos. Veja-se o parágrafo 10 do art. 40 do atual texto 
constitucional:

“A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de 
contribuição fictício.”

Contudo, não entendo adequado que esta Corte tome uma decisão 
definitiva neste momento. Estou convencido de que, in casu, para que seja 
prolatada decisão meritória será necessário ouvir-se a manifestação do 
jurisdicionado no Mandado de Injunção n.º 3.743.

A servidora interessada é oriunda da Secretaria de Administração Penitenciária 
do Estado do Rio de Janeiro. Tal informação pode ser muito útil para este 
Tribunal tomar sua decisão de mérito, mormente pelo fato de o Ministro 
Joaquim Barbosa ter um posicionamento muito semelhante ao tomado por 
esta Corte de Contas nos autos do processo TCE n.º 112.727-3/07.

Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal determinou que a 
autoridade administrativa competente procedesse à análise da situação 
individual do impetrante, para fins de aposentadoria especial, à luz do art. 
57 da Lei Federal n.º 8.213 /1991.

CONSIDERANDO que não cabe a este Tribunal de Contas analisar o quadro 
funcional da servidora para conceder-lhe a aposentadoria especial, 
atribuição essa que é da alçada da autoridade administrativa competente; 

CONSIDERANDO que a decisão proferida no Mandado de Injunção n.º 
3.473, da lavra do STF, vai ao encontro do posicionamento deste Tribunal 
de Contas consubstanciado nos autos do processo TCE n.º 112.727-3/07;

CONSIDERANDO que a determinação do excelso Pretório foi dirigida 
diretamente à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio 
de Janeiro; 

Ex positis, em desacordo com a sugestão do Corpo Instrutivo e com o 
parecer do Ministério Público Especial;



123

VOTO:

Pela COMUNICAÇÃO, com fulcro na Lei Complementar n.º 63/1990, ao 
responsável pelo Departamento de Administração de Pessoal da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária, para que encaminhe a esta 
Corte de Contas, cópia da análise da situação individual do servidor Ivan 
de Oliveira, em obediência à determinação do Supremo Tribunal Federal 
proferida no Mandado de Injunção n.º 3.473, haja vista que tal informação 
pode trazer subsídios para que este Tribunal efetue uma decisão meritória 
acerca da matéria.
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RECURSO DE REVISÃO*

Trata o presente processo de Recurso de Revisão interposto pelo  Sr. 
Gideão Duarte Gonçalves contra a decisão plenária proferida na sessão 
de 26.7.2011, referente ao Processo TCE RJ nº 218.858-3/07, transcrita 
abaixo:

VOTO:

I - Pela IRREGULARIDADE das Contas do Ordenador de Despesa da Caixa de 
Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município 
de Miracema/RJ, referentes ao exercício de 2006, Sr. GIDEÃO DUARTE 
GONÇALVES, com base na alínea “a” do inciso III do artigo 20 da Lei 
Complementar nº 63/90, face aos seguintes fatos:

c) Pelo não estabelecimento de cobrança executiva dos créditos de 
contribuições patronais não repassados pelo Ente Municipal atingidos 
pelo prazo decadencial previsto no artigo  45 da Lei Federal n.º 8.212/92; 
d) Pela não escrituração contábil das contribuições não repassadas pelo 
Ente Municipal, conforme previsto pela Lei Federal n.º 4320/64 c/c Portaria 
MPAS nº 916/03;

II - Pela APLICAÇÃO DE MULTA, mediante Acórdão, no valor de 2.500 UFIR-
RJ (duas mil e quinhentas), equivalentes nesta data a R$5.338,00 (cinco mil 
trezentos e trinta e oito reais), ao Sr. GIDEÃO DUARTE GONÇALVES, com 
fulcro no inciso I, do artigo 63 da Lei Complementar nº 63/90;

III - Pela REGULARIDADE nas Contas do responsável pela Tesouraria da 
Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do 
Município de Miracema, exercício de 2006, Senhor JOÃO BATISTA SOARES 
DE OLIVEIRA, com base no inciso I do artigo 20, c/c com artigo 21 da Lei 
Complementar nº 63/90, dando-lhe quitação plena; 

III - Pela NOTIFICAÇÃO (artigo 6º, §2º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96) 
do Prefeito Municipal de Miracema, Senhor IVANY SAMEL, objetivando 
o encaminhamento da Tomada de Contas Especial, conforme decisão 
Plenária de 26/01/10, Voto de fl. 377, para que o Órgão Central de 
Controle Interno do referido município apure o dano à Caixa da 
Previdência - CAPPS, pela perda do direito de constituir os créditos 
relativos às contribuições patronais, não repassadas pelo município entre 
os meses de abril a dezembro de 1996, devidamente atualizada na forma 
da legislação vigente.

Não há que 
se extrair da 
modulação de 
efeitos, portanto, 
que aquele 
que atuou em 
conformidade com 
a Constituição 
deverá  ser punido, 
já que, neste 
caso concreto, 
o responsável 
considerou 
aplicável o prazo 
prescricional 
previsto no 
CTN, diploma 
recepcionado 
como lei 
complementar, 
que atende ao 
exigido pelo artigo 
146 da CF/88. 

*Voto aprovado por unanimidade.
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IV - Pela COMUNICAÇÃO ao Ministério Público Estadual, pela violação dos 
direitos dos segurados da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões 
dos Servidores Públicos Municipais de Miracema - CAPPS, devido ao não 
repasse das contribuições patronais geradas entres os meses de abril 
e dezembro de 1996, cujo direito foi atingido pelo prazo decadencial 
previsto pelo Código Tributário Nacional.

V - Pela EXTRAÇÃO DE PEÇAS ao Ministério Público somente após o trânsito 
em julgado.

Inconformado com a decisão acima, o Sr. Gideão Duarte Gonçalves interpôs 
o presente remédio recursal. Após análise, o Corpo Instrutivo sugere, às 
fls. 15/20, o conhecimento do recurso, o não provimento do mérito e a 
comunicação ao recorrente.

O Ministério Público Especial representado pela Procuradora Aline 
Pires Carvalho Assuf, à fl. 21, acompanha o entendimento do Corpo 
Instrutivo.

É o relatório.

O presente processo tem por Relator o ilustre Conselheiro Aluisio Gama 
de Souza e foi distribuído à minha relatoria apenas em razão do Recurso 
de Revisão interposto, atendendo ao que dispõe o § 4.º do art. 124 do 
Regimento Interno desta Corte, aprovado pela Deliberação TCE-RJ n.º 
167/1992.

No que tange aos requisitos de admissibilidade, o recorrente é parte legítima 
para interpor recurso perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, conforme o disposto no art. 74, inciso III, da Lei Complementar nº 
63/1990.

Quanto à tempestividade, considerando que o jurisdicionado teve 
ciência da decisão recorrida em 23.8.2011 e protocolou o presente 
recurso de revisão em 20.8.2013, tenho que o presente recurso é 
tempestivo, nos termos do artigo 73, caput, da Lei Complementar nº 
63/1990.

Ademais, tendo em vista os argumentos oferecidos pelo recorrente, temos 
que o presente recurso de revisão é cabível, já que encontra amparo no 
ordenamento jurídico desta Corte de Contas, nos termos do art. 73, II, da 
Lei Complementar nº 63/1990.
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Quanto ao mérito, as razões apresentadas pelo recorrente se resumem 
a aludir a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei Federal nº 
8.212/1991, decidida pelo Supremo Tribunal Federal através dos Recursos 
Extraordinários nº 556.664/RS e 559.943, precedentes que deram origem à 
Súmula Vinculante nº 8, publicada em 20.6.2008. 

O Sr. Gideão Duarte Gonçalves argumenta que o débito da Prefeitura 
de Miracema junto ao órgão previdenciário municipal é proveniente da 
ausência do repasse patronal no exercício de 1996 e, portanto, tal fato 
não é apto a ensejar a irregularidade das contas e aplicação de multa, em 
virtude da prescrição quinquenal. 

A análise do Corpo Instrutivo refutou os argumentos apresentados, como 
transcrito das fls. 17/18:

Argumento do recorrente

Inicialmente, às fls. 03, o Recorrente relatou que o entendimento deste 
Tribunal de Contas a respeito da  Súmula STF n.º 8/08 era, que a mesma 
englobava não somente as repetições de indébito, mas também, aos 
créditos em aberto dos órgãos previdenciários, com efeitos ex nunc.
Contudo, registra que em relação aos lançamentos das contribuições, que 
é o caso dos autos, o efeito emanado da mencionada Súmula Vinculante n.º 
08 seria ex tunc. Complementa as suas alegações, com o Voto do Ministro 
Gilmar Mendes enfocando o fato, que modulação seria aplicada apenas e 
tão somente no caso de repetição de indébito, dando-lhe efeito ex nunc. 
Após o exposto, o Recorrente elenca diversos julgados relacionados com a 
prescrição e decadência de créditos tributários. 

Análise

Em primeiro lugar, o assunto tratado nos autos não se confunde com 
repetição de indébito, que também foi abordado pela Súmula do STF n.º 
08. A modulação temporal ali abordada objetivou promover a segurança 
jurídica, impedindo a restituição de valores recolhidos no prazo decendial 
a partir da data do julgamento do Recurso Extraordinário pelo STF em 
11/06/2008. Portanto, atribuindo para as restituições de indébito os efeitos 
ex nunc, ou seja, validando os efeitos desta decisão a partir do julgamento 
do STF, salvo se o contribuinte já tivesse ajuizado a respectiva ação.

Contudo, em nosso caso concreto estamos tratando da omissão do 
gestor à época,  em cobrar os créditos previdenciários durante o período 
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decendial estabelecido pelo artigo 45 da Lei 8.212/91, em vigor nos 
exercícios de 2006/2007, já que, este dispositivo ainda não tinha sido 
declarado inconstitucional. Ou seja, naquela oportunidade o dispositivo 
legal vigente estabelecia o direito da Seguridade Social em apurar e 
constituir seus créditos em  até 10 (dez) anos contados, do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído. 
Portanto, como os créditos em tela referem-se às competências de abril/96 
a dez/96, a data fatal para cobrança dos mesmos à luz do artigo 45 da Lei 
Federal 8.212/91, ocorreria exatamente durante a sua gestão (2006/2007).

Como já relatado no Voto do Conselheiro Relator nos embargos de 
declaração,  mesmo não tendo sido conhecido, o mérito da questão 
levantada pelo Recorrente foi analisada, portanto sacramentando o 
posicionamento desta Corte de Contas. Salientamos ainda, que no 
âmbito do Poder legislativo, a extinção do prazo decendial ocorreu com a 
publicação da Lei Complementar n.º 128/2008, DOU de 22/12/2008. Assim, 
a partir deste momento passaram a serem utilizados os prazos e critérios 
definidos no Código Tributário Nacional - CTN, ou seja, tal condição foi 
entalecida 3(três) anos após o inicio da sua gestão (2006/2007).

Portanto, constata-se que o Recorrente assumindo a presidência em 2006 
poderia, à luz da legislação em vigor, inscrever a Prefeitura na Dívida Ativa, 
visto ser a mesma o sujeito passivo da operação, ou alternativamente 
ter materializado um Termo de Parcelamento, ou mesmo, ter provocado 
uma ação judicial própria, ou seja, tomado as devidas providências para 
recuperar os créditos previdenciários não repassados pela Prefeitura. 

Por fim,  vale ressaltar que foi o próprio Recorrente que incluiu nos autos 
a discussão sobre a inconstitucionalidade do artigo 45 durante a fase 
instrutória do processo TCE 218.858-3/07(Doc. 8.247-7/10 - fl. 384), atitude 
esta,  que salvo melhor juízo, apenas procurou justificar a inexistência de 
procedimentos efetivos para a recuperação de créditos previdenciários. 
Assim, somos pela manutenção da decisão do Conselheiro Relator senhor 
Júlio L. Rabello na análise meritória dos embargos de declaração (fls. 
591/594 do TCE 218.858-3/07) assim como, também não encontramos 
fundamentos que possam reformar a decisão proferida pelo Conselheiro 
Aluisio Gama de Souza, que decidiu pela Irregularidade e Multa do 
Recorrente no Voto de 26/07/2011.

A questão ora analisada teve origem em uma declaração assinada pelo Sr. 
Gideão Duarte Gonçalves quando da remessa da prestação de contas do 
ordenador de despesas do órgão, referente ao exercício de 2006 (fls. 202 

Embargos de Declaração – 
aqueles que se interpõem 
ou se aduzem contra a 
sentença, para que se 
esclareçam obscuridades, 
ambiguidades, contradições 
ou omissões nela apontadas.
Fonte: SILVA, De Plácido 
e. Vocabulário jurídico. 3ª 
ed. Atualizado por Nagib 
Slaibi Filho e Priscila Pereira 
Gomes. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013.
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do processo TCE RJ nº 219.858-3/07). Nesse documento foi consignada 
uma dívida proveniente do exercício de 1996 da Prefeitura Municipal 
de Miracema junto à Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos 
Servidores Públicos Municipais de Miracema.

Foi com base neste fato que, em 26.7.2011, o Plenário decidiu a 
irregularidade das contas e aplicação de multa ao Sr. Gideão Duarte 
Gonçalves, com fundamento nos arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212/1992, que 
fixavam a prescrição decenal dos débitos de natureza previdenciária. 
Todavia, no intervalo entre a remessa da prestação de contas (Processo 
TCE RJ nº 218.858-3/07), em 29.6.2007 e a decisão pela irregularidade das 
contas (26.7.2011), foi editada a Súmula Vinculante nº 8 que dispõe sobre 
a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1992 nos seguintes 
termos: “São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-
Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam da 
prescrição e decadência do crédito tributário”.

A Súmula Vinculante foi introduzida pelo art.103-A, acrescentado à CF/88 
pela EC nº 45/2004 e regulamentado pela Lei nº 11.417, de 19 de dezembro 
de 2006. 

O referido dispositivo da CF/88 preconiza que após reiteradas decisões 
sobre matéria constitucional, o STF pode editar súmula de eficácia 
vinculante, desde que aprovado o texto pela maioria qualificada de 2/3 de 
seus membros. O objeto do enunciado será a validade, interpretação ou 
eficácia de normas determinadas, que tenham dado ensejo à controvérsia 
atual de natureza jurídico-constitucional entre órgãos judiciários ou 
entre o Poder Judiciário e a Administração Pública, resultando em grave 
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. 

Assim, como dispõe o art. 103-A da Constituição Federal e a Lei 11.417/2006, 
o enunciado da súmula terá efeito vinculante em relação aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, a partir de sua publicação na imprensa 
oficial. Neste sentido, para evitar decisões contrárias ao teor das Súmulas 
Vinculantes foi previsto o instituto da Reclamação Constitucional que, caso 
seja julgada procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão 
judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida, conforme o 
caso. 

A edição de Súmula Vinculante nº 8 demonstra a ocorrência de 
controvérsia sobre o tema de prescrição do crédito tributário (contribuição 
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previdenciária) de que tratam os arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212/1992. Cabe 
ressaltar que a Lei 8.212/92 é uma lei ordinária que, conforme o texto 
constitucional (art. 47 da CF/88), foi aprovada por maioria simples.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988, através do art. 146, III, b, 
reserva à lei complementar as normas relativas a prescrição e decadência 
tributárias. Dessa forma, os referidos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1992 são 
flagrantemente inconstitucionais, sendo este o fundamento do Supremo 
Tribunal Federal STF ao editar a Súmula Vinculante nº 8.

O Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição Federal de 
1988 com status de lei complementar, preconiza no art. 174 que a ação 
para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, prazo que 
deve ser contado da data da sua constituição definitiva, razão pela qual o 
crédito tratado neste processo, constituído em 1996, já estava prescrito em 
2001, muito antes de o responsável assumir o cargo de presidente da Caixa 
de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município 
de Miracema/RJ, o que somente ocorreu na data de 1.1.2006, conforme 
informação disponibilizada no Sistema de Controle e Acompanhamento 
de Processos. 

Porém, o Corpo Instrutivo identifica que, em virtude do débito apurado ser 
de 1996 e a Súmula Vinculante nº 8 ter sido publicada apenas em 20.6.2008 
(ou seja, um intervalo de doze anos entre o fato e a decisão do STF), tais 
fatos seriam ensejadores da irregularidade das contas. 

Ademais, as instâncias instrutivas identificam que a modulação temporal 
decidida nos precedentes representativos, quais sejam RE 556.664-1/RS e RE 
559.943-4/RS, não abarcam o fato de que trata a presente prestação de contas.

A modulação temporal de que tratam os Recursos Extraordinários nºs 
556.664-1/RS e 559.943-4/RS, em nome da segurança jurídica, diz respeito 
às eventuais repetições de indébitos ajuizadas após a data do julgamento 
dos referidos recursos, qual seja, 12.6.2008. Ou seja, a fim de evitar efeitos 
temerários aos cofres públicos, tal como o ajuizamento em massa de 
ações para reaver valores recolhidos com fundamento na norma declarada 
inconstitucional, convencionou-se, através da modulação temporal, que 
não seria reconhecida a repetição de indébito com tal fundamento para as 
ações ajuizadas após a data de 12.6.2008.

Desse modo, com exceção das ações de repetição de indébito 
ajuizadas após 12.6.2008, a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da 
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Lei nº 8.212/1992 estava reconhecida pelos precedentes da Suprema Corte 
e pela Súmula Vinculante nº 8, que vigora desde 12.6.2008. Neste sentido, 
vale reproduzir o entendimento do STF sobre a modulação temporal de 
que trata a Súmula Vinculante nº 8, como extraído do seu sítio eletrônico:

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram na tarde desta 
quinta-feira (12) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade 
dos dispositivos que tratam dos prazos de prescrição e decadência em 
matéria tributária.  Por maioria de votos, o Plenário decidiu que a  Fazenda 
Pública não pode exigir as contribuições sociais com o aproveitamento dos 
prazos de 10 anos previstos nos dispositivos declarados inconstitucionais, 
na sessão plenária de ontem. A restrição vale tanto para créditos já 
ajuizados, como no caso de créditos que ainda não são objeto de execução 
fiscal. Nesse ponto, a decisão teve eficácia retroativa, ou seja, a partir da 
edição da lei.

A modulação dos efeitos da decisão faz uma ressalva, no entanto, quanto 
aos recolhimentos já realizados pelos contribuintes, que não terão direito a 
restituição, a menos que já tenham ajuizado as respectivas ações judiciais 
ou solicitações administrativas até a data do julgamento (11 de junho).

Dessa forma, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro 
Gilmar Mendes, explicou que “são legítimos os recolhimentos efetuados 
nos prazos previstos nos artigos 45 e 46 e não impugnados antes da 
conclusão deste julgamento”.

Assim, os contribuintes que ajuizaram ações até ontem (11), data 
do julgamento no STF, serão beneficiados com a declaração de 
inconstitucionalidade e deverão receber de volta o tributo que foi recolhido 
indevidamente. Já aqueles contribuintes que não ajuizaram ações até a 
última quarta-feira, não terão direito a reaver o que já pagaram.

Ao negar provimento aos Recursos Extraordinários (REs) 556664, 559882, 
559943 e 560626, na quarta-feira, o Plenário reconheceu que apenas lei 
complementar pode dispor sobre normas gerais em matéria tributária. 
No caso, foram considerados inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 
Ordinária 8.212/91, que haviam fixado em dez anos os prazos decadencial 
e prescricional das contribuições da seguridade social, e também 
reconheceram a incompatibilidade constitucional do parágrafo único do 
artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/77. Esse dispositivo determinava que o 
arquivamento administrativo das execuções fiscais de créditos tributários 
de pequeno valor seria causa de suspensão do curso do prazo prescricional.
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Essa proposta de modulação, inédita no âmbito do Supremo, foi feita pelo 
presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes, e tem o poder de garantir 
a necessária segurança jurídica na resolução da matéria. A Procuradoria 
da Fazenda Nacional havia se pronunciado, durante o julgamento de 
ontem, alegando que a questão envolve em torno de R$ 96 bilhões, entre 
valores já arrecadados e em vias de cobrança pela União com base nas leis 
declaradas inconstitucionais.

Após a devida análise dos autos, constato que a modulação de efeitos 
serviu apenas para evitar o ajuizamento em massa de ações de repetição 
de indébito em relação aos créditos cobrados com fundamento em prazo 
prescricional flagrantemente inconstitucional. 

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, levada 
a cabo pelo Supremo Tribunal Federal, possui o escopo de salvaguardar 
situações jurídicas consolidadas em desconformidade com a norma 
constitucional, em nome da segurança jurídica, com o intuito de evitar que a 
produção de efeitos ex tunc cause danos mais gravosos que a manutenção 
dessas situações fáticas. Não há que se extrair da modulação de efeitos, 
portanto, que aquele que atuou em conformidade com a Constituição 
deverá ser punido, já que, neste caso concreto, o responsável considerou 
aplicável o prazo prescricional previsto no CTN, diploma recepcionado 
como lei complementar, que atende ao exigido pelo art. 146, III, b, da CF/88. 

Dos autos, constata-se que não há objeção, seja do Corpo Instrutivo ou 
do recorrente, quanto à inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei nº 
8.212/92. O conflito reside no fato, como exposto, de que o Corpo Instrutivo 
não identifica que débito da Prefeitura Municipal de Miracema junto ao 
órgão previdenciário, datado de 1996, estaria contemplado pela Súmula 
Vinculante em questão.

Como se não bastasse, as próprias Delegacias de Julgamento da Receita 
Federal e os Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda aplicam 
a Súmula Vinculante nº 8 em situações com fundamento semelhante, no 
que diz respeito à prescrição, conforme a decisão abaixo transcrita:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL EXERCÍCIO: 1996, 
1997 Ementa: OMISSÃO DE RECEITAS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 
- A falta de comprovação da origem e da efetiva entrega à empresa dos 
recursos destinados à integralização de capital autoriza a presunção de que 
eles sejam originários de receita omitida. DECADÊNCIA - CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAIS - Declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei nº 8.212, 
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de 1991, pelo Supremo Tribunal Federal (súmula vinculante nº 8 – DOU 
de 20 de junho de 2008), cancela-se o lançamento que não observou o 
prazo quinquenal previsto no Código Tributário Nacional.” (Recurso nº 
161480, Processo nº 10235.001285/2005-19, Acórdão nº Acórdão 105-
17085, Segundo Conselhos de Contribuintes, Quinta Câmara, julgado em 
25/06/2008)

Desse modo, em vista dos precedentes do STF e da edição da Súmula 
Vinculante nº 8, o Plenário deve se ater à inconstitucionalidade dos artigos 
45 e 46 da Lei nº 8.112/1992, como preceitua o art. 103-A da Constituição 
Federal/88 e a Lei nº 11.417/2006, não havendo razão para que a conduta 
do responsável, em conformidade com o texto constitucional, dê causa à 
irregularidade da prestação de contas do ordenador de despesas da Caixa 
de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais 
de Miracema do exercício de 2006.

Sendo assim, assiste razão ao inconformismo do jurisdicionado em 
solicitar que a referida prestação de contas seja julgada regular, 
uma vez que este foi o único item ensejador da decisão plenária de 
irregularidade das contas julgada em 26.7.2011, no processo TCE RJ nº 
218.858-3/07.

Por todo exposto, manifesto-me em desacordo com o Corpo Instrutivo e 
com o Ministério Público Especial.

VOTO:

I - Pelo CONHECIMENTO do recurso de revisão e, no mérito, pelo 
PROVIMENTO, reformando-se a decisão plenária de 26.7.2011 no processo 
TCE RJ nº 218.858-3/07, alterando os itens I e II, nos seguintes termos:

a. seja CANCELADO o seu item I, desconstituindo-se o julgamento pela 
irregularidade das contas objeto da prestação de contas de ordenador de 
despesas da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores 
Públicos Municipais de Miracema (processo TCE RJ nº 218.858-3/07), 
referente ao exercício de 2006;

b. seja CANCELADO o seu item II, desconstituindo-se a multa aplicada ao Sr. 
Gideão Duarte Gonçalves, presidente da Caixa de Assistência, Previdência 
e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema referente ao 
exercício de 2006, ora recorrente e, por consequência, também o Acórdão 
n.º 1828/2013 (fls.130/131);
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II - Pela COMUNICAÇÃO ao recorrente, Sr. Gideão Duarte Gonçalves, nos 
termos da Lei Complementar Estadual nº 63/1990, para que tome ciência 
da decisão desta Corte;

III - Pela REGULARIDADE da prestação de contas do ordenador de despesas 
da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos 
Municipais de Miracema, relativa ao exercício de 2006, nos termos do art. 
20, inciso I c/c o art. 21, ambos da Lei Complementar nº 63/1990, dando-lhe 
quitação plena;

IV - Pela ANEXAÇÃO deste ao processo TCE RJ nº 218.858-3/07;

V - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao atual Procurador-Chefe da Procuradoria 
da Dívida Ativa para que cancele, no prazo de 30 dias, a Certidão de 
Inscrição na Dívida Ativa Estadual da multa imposta ao responsável, Sr. 
Gideão Duarte Gonçalves, de 2.500 UFIR-RJ, conforme decisão plenária de 
26.7.2011 e do Acórdão nº 1.102/2011, face ao item I do presente voto, que 
deu provimento ao recurso de revisão interposto;

VI - Pelo posterior ARQUIVAMENTO.
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