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Carta do Editor

Além de se dedicar tradicionalmente ao aprofundamento de temas céle-
bres do Direito Constitucional e do Direito Administrativo, a revista de Direito 
Público (RDU) também tem buscado cada vez mais explorar discussões atuais e 
provocativas que desafiam a separação estanque dos campos do conhecimento 
jurídico. Em 2017, essa conjugação de discussões clássicas e contemporâneas 
rendeu valiosos frutos. Destaca-se, nesse sentido, as discussões travadas nas 
últimas edições sobre aspectos do Poder Constituinte (v. 13, n. 73), Direito e 
Eficiência (v. 13, n. 74), Análise Empírica do Direito (v. 13, n. 75), Direitos 
Sociais (v. 14, n. 76) e Direito Transnacional (v. 13, n. 76).

Para esta última edição do ano, o Corpo Editorial reservou um conjunto 
especial de artigos que abordam o combate ao abuso de poder econômico e 
o combate à corrupção no Brasil, temas da mais absoluta relevância no nosso 
contexto atual. Os textos reunidos se dedicam, entre outros, à questão da neces-
sidade de regulamentação do lobby político, aos desafios da implementação da 
ainda recente Lei Anticorrupção, aos debates sobre efetividade dos programas 
de delação premiada e leniência e ainda à definição de parâmetros para a con-
dução de investigações de cartel.

Na Seção Especial “Estudos Jurídicos”, tivemos a honra de publicar 3 
(três) importantes textos sobre outros temas específicos. Com enorme prestí-
gio, veiculamos artigo de autoria do professor dinamarquês Poul F. Kjar que, 
com maestria, analisa a função da legitimação na governança transnacional. 
Em escrito inédito, os professores Ingo Wolfgang Sarlet e Gabrielle Bezerra Sales 
Sarlet, por sua vez, analisaram a igualdade como proibição de discriminação 
no aceso ao ensino superior brasileiro. Por fim, o crime e o argumento de de-
sigualdade no Brasil são examinados a fundo em ensaio de Jean Carlos Dias.

Espera-se que a presente edição oxigene os debates que atualmente se 
desenvolvem acerca desses assuntos, suprindo as lacunas acadêmicas verifica-
das atualmente. 

Boa leitura a todos.

João Paulo Bachur
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Normas Editoriais para Envio de Artigos

A Direito Público é uma publicação conjunta da Escola de Direito do IDP 
e a IOB, e é a revista oficial do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
EDB/IDP e objetiva ser um espaço de atualização bibliográfica constante para 
a comunidade acadêmica, bem como de divulgação dos trabalhos publicados 
pelo corpo discente do Instituto. O programa de Mestrado do IDP e a linha edi-
torial da revista contemplam as seguintes linhas de pesquisa: a) Constituição: 
Articulações e Relações Constitucionais; e

b) Direitos Fundamentais e Processos Constitucionais.

A revista publica artigos originais e inéditos de pesquisa e reflexão acadê-
mica, estudos analíticos e resenhas na área do Direito Público, consignando-se 
que as opiniões emitidas pelo autor em seus artigos são de sua exclusiva respon-
sabilidade. A publicação dos artigos enviados decorrerá de juízo de oportunida-
de da Revista, sendo reservado à mesma o direito de aceitar ou vetar qualquer 
trabalho recebido, e, também, o direito de propor eventuais alterações, desde 
que aprovadas pelo autor. À editora fica reservado o direito de publicar os arti-
gos enviados em outros produtos jurídicos da IOB.

A publicação dos artigos enviados não implicará remuneração a seus 
autores, tendo como contraprestação o envio de um exemplar da edição da 
Revista onde o artigo foi publicado.

Os trabalhos devem ser encaminhados exclusivamente por meio do Por-
tal de Periódicos do IDP, com o prévio cadastramento do Autor, no endereço 
eletrônico www.direitopublico.idp.edu.br, com as seguintes especificações:

– Arquivo formato Word, ou em formato compatível com o pacote 
Office;

– Fonte Times New Roman, tamanho 12;

– Espaçamento entre linhas de 1,5; 

– Títulos e subtítulos em caixa alta, alinhados à esquerda e em negrito 
em português e inglês;

– Resumo informativo no idioma do texto e em língua estrangeira;

– Palavras-chave/descritores em português e inglês;

– Referências à bibliografia consultada;

– O autor deverá cadastrar-se no Portal da Revista Direito Público do 
IDP (www.direitopublico.idp.edu.br), indicando o resumo de sua 
biografia e seu endereço de correspondência;

– O arquivo contendo o texto não deverá conter nenhuma referência 
à qualificação do autor, sob pena de rejeição.



PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE ARTIGOS – BLIND PEER REVIEW
Todos os artigos passam por uma avaliação prévia realizada pelo Corpo 

Administrativo Editorial, verificando sua adequação à linha editorial da Revista. 
Após essa avaliação, os artigos são remetidos a dois pareceristas anônimos – 
Professores Doutores membros do Conselho Editorial – para a avaliação qua-
litativa de sua forma e conteúdo, de acordo com o processo conhecido como 
duplo blind review. Excepcionalmente, haverá convites para publicação, não 
excedendo tais casos 25% dos artigos publicados em determinado ano. Os con-
vites serão formulados exclusivamente pelo Editor Chefe da revista Direito Pú-
blico.
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Combate à Corrupção e ao Abuso de Poder Econômico na Ordem Constitucional

Regulamentação dos Grupos de Pressão: os Desafios da 
Transparência e da Equidade

Pressure Groups Regulation: the Challenges of Transparency and Equity
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RESUMO: O tema dos grupos de pressão é discutido desde pelo menos a polêmica em torno das fac‑
ções presente em O federalista. Foi também nos EUA onde ocorreu pioneiramente a regulamentação 
de sua atuação. Na América do Sul, encontramos apenas dois casos desse tipo de norma: o Peru e 
o Chile. No Brasil, diversos projetos foram apresentados, porém não temos regulamento específico. 
Procuramos fazer um mapeamento crítico de alternativas por meio de um estudo comparado da regu‑
lamentação da atuação dos grupos de pressão nos Estados Unidos, no Peru, no Chile e dos projetos 
apresentados no Brasil, com o propósito de responder às seguintes questões: (1) Quais soluções 
essas normas oferecem para os problemas da transparência e da equidade da atuação dos grupos 
de pressão?; (2) As soluções apresentadas são adequadas? Por quê?; (3) Que lições podemos tirar 
dessas experiências para o debate sobre a regulamentação dos grupos de pressão no Brasil?

PALAVRAS‑CHAVE: Grupos de pressão; regulamentação; mapeamento legislativo; América do Sul; 
Estados Unidos da América.

ABSTRACT: The theme of pressure groups has been discussed at least since the controversy about 
factions, in The federalist. It was also in the USA where first happened the regulation of its actuation. 
In South America, one could found only two cases of this type of law: in Peru and Chile. In Brazil, 
several law projects were presented, however there is no specific regulation yet. We have brought a 
critical mapping of alternatives using a comparative study of the lobbying regulation in the USA, Peru 
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and Chile, as well as the projects presented in Brazil, with the purpose of answering the following 
questions: (1) Which solutions do these laws offer to the issues of transparency and equity among 
pressure groups?; (2) Are the solutions suitable? Why?; (3) Which lessons may we draw from these 
experiences to the debate on pressure groups regulation in Brazil?

KEYWORDS: Pressure groups; regulation; legislative mapping; South America; United States of  
America.

SUMÁRIO: Introdução; 1 Grupos de pressão: entre o estigma e a razão de ser; 2 O paradigma esta‑
dunidense; 3 A regulamentação da atuação dos grupos de pressão na América do Sul: os casos do 
Peru e do Chile; 4 Projetos para regulamentação da atuação dos grupos de pressão no Brasil; 5 As 
peculiaridades sul‑americanas e os desafios da transparência e da equidade na regulamentação dos 
grupos de pressão; Conclusão; Referências.

INTRODuÇÃO

O tema dos grupos de pressão é discutido pela Ciência Política e pelo Di-
reito desde pelo menos a polêmica em torno das facções apresentada no Texto 
nº 10 de James Madison, em O federalista. Foi também nos Estados Unidos da 
América que ocorreu, pioneiramente, a regulamentação da atuação do lobby. 
Na América do Sul, encontramos apenas dois casos desse tipo de norma: o Peru 
e o Chile. No Brasil, diversos projetos foram apresentados, porém ainda não 
temos um regulamento específico.

Trata-se de um campo de investigação especialmente relevante em um 
contexto político marcado por uma profunda crise da representação partidária-
-eleitoral e sucessivos escândalos de corrupção, os quais têm em sua raiz rela-
ções não republicanas (ou criminosas) entre agentes públicos e atores do setor 
empresarial, em que os primeiros buscam financiamento eleitoral ou benefícios 
materiais pessoais, e os últimos contratos com o Poder Público ou medidas 
legislativas que os favoreçam, a exemplo do que observamos nas Operações 
“Lava Jato” e “Zelotes” da Polícia Federal.

O foco deste trabalho, entretanto, não se encontra na atuação ilícita 
dos grupos de pressão, abordada principalmente sob a ótica do Direito Penal 
e Processual Penal, mas, sim, a atuação lícita e inevitável no contexto de de-
mocracias pluralistas, nas quais os cidadãos têm o direito de se organizar para 
defender suas ideias e seus interesses. Ocorre que, mesmo quando lícita, a atu-
ação dos grupos de pressão pode causar um déficit democrático nas instituições 
públicas se não estiverem preenchidos os requisitos da transparência e da equi-
dade na expressão dos interesses que disputam determinada escolha pública. 
Sem transparência, outros interessados e a população em geral não conseguem 
saber quais os reais interesses e as forças em disputa que influenciaram a de-
cisão. Por sua vez, sem instrumentos que assegurem a equidade, obviamente, 
tende a prevalecer a vontade de grupos econômica e politicamente mais fortes, 
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em prejuízo dos interesses difusos na sociedade e de grupos que, embora muitas 
vezes mais numerosos, são mais frágeis.

Pretendemos, pois, fazer um mapeamento crítico de alternativas por 
meio de um estudo comparado da regulamentação da atuação dos grupos de 
pressão nos Estados Unidos, no Peru, no Chile e dos projetos apresentados no 
Brasil, procurando responder às seguintes questões: (1) Quais soluções essas 
normas oferecem para os problemas da transparência e da equidade da atuação 
dos grupos de pressão?; (2) As soluções apresentadas são adequadas? Por quê?; 
(3) Que lições podemos tirar dessas experiências para o debate sobre a regula-
mentação dos grupos de pressão no Brasil?

Por “mapeamento”, entendemos a observação das instituições de forma 
crítica, confrontando-se os objetivos ideais com a realidade institucional e bus-
cando-se, nas instituições existentes, mesmo em suas falhas e seus limites, ma-
teriais que possam ser reelaborados (Unger, 1996). Para tanto, empregamos a 
técnica do “mapeamento legislativo”, a qual tem natureza teórica e consiste no 
“levantamento de atos normativos nacionais1 em vigor sobre o tema; histórico 
da legislação; levantamento de propostas normativas em tramitação no Legisla-
tivo; histórico institucional de práticas jurídicas”, etc. (Horta, Almeida, Chilvar-
quer, 2014, p. 169). Mais especificamente, recorremos à revisão bibliográfica e 
à análise comparativa de textos legislativos dos três outros países mencionados 
e documentos referentes ao processo legislativo dos projetos de regulamentação 
de grupos de pressão propostos no Congresso Nacional brasileiro.

A seleção dos casos do direito comparado para confrontar com o debate 
pátrio deve-se ao caráter paradigmático da experiência estadunidense e ao fato 
de, como já registrado, Chile e Peru serem os únicos Estados da América do Sul 
onde há regulamentação da atuação de grupos de pressão. Embora esses dois 
países apresentem diferenças de dimensão territorial e populacional, políticas e 
econômicas relevantes em relação ao Brasil, há semelhanças importantes quan-
do se considera não só a identidade histórica continental, mas também nossa 
condição em comum de Estados periféricos ou semiperiféricos e com processo 
de democratização relativamente recentes, as quais devem receber a devida 
atenção ao se enfrentar o objetivo desta pesquisa.

Assim, o desenvolvimento deste artigo compreende: a delimitação do 
conceito adotado de grupos de pressão, de forma a situá-lo no contexto das 
democracias plurais e complexas; a descrição do paradigma estadunidense de 
regulamentação da atuação dos grupos de pressão e do contexto histórico-polí-
tico em que isso ocorreu; a análise de sua regulamentação no Peru e no Chile, 
bem como dos projetos apresentados no Congresso Nacional brasileiro. Enfim, 

1 E de Direito estrangeiro no caso desta pesquisa.
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discutiremos as peculiaridades sul-americanas e os desafios da transparência e 
da equidade na regulamentação dos grupos de pressão.

1 GRuPOS DE PRESSÃO: ENTRE O ESTIGMA E A RAzÃO DE SER
Pode-se dizer que o tema dos grupos de pressão ganha relevância no 

debate político a partir da polêmica em torno das facções, ainda no contex-
to da união das 13 colônias norte-americanas em uma Federação. Para James  
Madison (2003, p. 78), em O federalista, nº 10, a facção é “um grupo de ci-
dadãos, representando quer a maioria, quer a minoria do conjunto, unidos e 
agindo sob um impulso comum de sentimentos ou de interesses contrários aos 
direitos dos outros cidadãos ou aos interesses permanentes e coletivos da socie-
dade”. De acordo com o autor, como não seria possível impedir o surgimento 
de facções, para o bom funcionamento dos governos populares elas deveriam 
se multiplicar e se neutralizar mutuamente, de maneira que nenhuma delas 
conseguisse assumir uma condição de domínio.

No entanto, o primeiro estudo sistematizado a respeito dos grupos de 
pressão se deu anos mais tarde, precisamente em 1908, com a publicação da 
obra The Process of Government, de Arthur Bentley. Marco na literatura polí-
tica, o autor estadunidense reconheceu a centralidade dos grupos no processo 
político, seus padrões de atuação e a influência histórica exercida. A partir de 
1911, o tema do lobby foi considerado em todas as sessões do Congresso norte-
-americano (Thomas, 1998, p. 504).

De maneira sintética, grupo de pressão pode ser compreendido como o 
exercício de influência sobre o Estado, a fim de se obter determinada medida 
governamental que lhe favoreça os interesses, enquanto que o grupo de inte-
resse poderia existir sem exercer pressão política alguma, constituindo o gênero 
do qual o primeiro vem a ser espécie (Bonavides, 2012, p. 426). Já Duverger 
(1968, p. 442, 444) os define como aqueles que “agem sobre o poder, mas per-
manecendo fora dele”. Ou seja, ao contrário dos partidos políticos, que buscam 
permanência no poder, atuam transitoriamente sobre ele, até alcançarem a de-
cisão estatal almejada. Contudo, evidências indicam que a atuação dos grupos 
ultrapassa o imediatismo de decisões pontuais, já que a influência reiterada em 
questões que lhes dizem respeito são frequentes e acabam por resultar em uma 
atividade mais permanente, o que se manifesta, por exemplo, nas bancadas 
parlamentares corporativas, como do agronegócio, da indústria armamentista 
e dos evangélicos.

A avaliação sobre o papel dos grupos de pressão nas democracias é bas-
tante controversa. Por um lado, argumenta-se que a dificuldade em se canalizar 
as demandas, cada vez mais plurais e fragmentadas, de uma sociedade com-
plexa até os centros de decisão política constitui um desafio substancial. Diante 
disso, a tradição pluralista defende o papel central dos grupos de interesse no 
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funcionamento da democracia nesse tipo de sociedade e em razão da deficiên-
cia de responsividade do governo aos cidadãos, os quais têm o direito a formu-
lar e expressar demandas por ação individual ou coletiva e, ainda, o de vê-las 
consideradas pelos representantes políticos2 (Dahl, 1997, p. 8/31).

Já a antipatia e o desconforto gerados pelos grupos de pressão dão-se, 
principalmente, pela ligação de sua imagem às práticas ilícitas, posto que as 
abordagens midiáticas normalmente limitam-se à interferência desses grupos 
no financiamento das campanhas eleitorais e à questão da corrupção. Ademais, 
a opinião pública muitas vezes associa grupos de pressão à persecução de in-
teresses especiais em detrimento do interesse geral e das demandas de grupos 
mais fracos ou de setores desorganizados da sociedade. Nesse sentido, Hays 
(2001, p. 9) argumenta que o sistema de grupos de interesse seria patológi-
co, porque, além de falhar ao promover uma representação equilibrada, ainda 
pressionaria questões limitadas e particulares sobre uma ampla comunidade de 
interesses. O autor ainda sustenta que os grupos encorajariam a passividade da 
maioria dos cidadãos que se contentariam em deixar a representação pública às 
elites ativistas que inevitavelmente se formariam dentro dos círculos políticos.

Não obstante os aspectos negativos levantados – os quais são verdadeiros 
–, Hays (2001, p. 10) mesmo reconhece não ser possível ignorar o grau de legiti-
midade de que os grupos de pressão dispõem, sustentado principalmente pelos 
direitos à liberdade de expressão e de se agrupar para peticionar ao governo. 
É, portanto, inevitável e legítimo que um cidadão defenda seus interesses frente 
o Poder Público, e oportuno que interesses afins se associem se vantajoso for. 
Além disso, no contexto de uma sociedade plural e complexa, os grupos são 
capazes de criar uma conexão mais efetiva entre os cidadãos, a comunidade e 
a política. Isso não significa que o problema da opacidade na atividade dos gru-
pos de pressão e do desequilíbrio de poder entre eles não seja relevante – pelo 
contrário, são centrais para a democracia e, consequentemente, para a questão 
de sua regulamentação. Entretanto, como ressalta Held (1987, p. 175), as teorias 
pluralistas “nem sequer começam a explicar um mundo no qual podem haver 
desequilíbrios sistemáticos na distribuição de poder, influência e recursos”.

As opiniões quanto à necessidade e à forma de regulamentação dos gru-
pos de pressão também são controversas. Santos e Cunha (2015, p. 7) identifi-
cam algumas das principais divergências. As posições contrárias sustentam-se 
no argumento de que a regulamentação criaria barreiras à entrada de grupos 

2 David Truman (1951), um dos precursores do estudo sistemático sobre os grupos de pressão, sugere que a 
democracia se estabiliza a partir de suas relações governamentais intrincadas e intercruzadas. Dahl (1961, 
p. 508) se apoia nessa teoria, afirmando que a troca de interesses constante no poder resultaria em equilíbrio 
competitivo: “The exercise of power is ‘fragmented’ and ‘non-cumulative’. It is shared and competed over by 
numerous, usually powerful, groups in democracies”. O autor (1989, p. 132) ainda lança mão da teoria de 
um governo poliárquico “das minorias”, e não “da minoria”, segundo a qual as características deste governo 
aumentam em número, tamanho e diversidade os grupos minoritários de interesse, cuja disputa continuada 
dirige as decisões governamentais.
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menos poderosos e advogam em prol da manutenção de um certo grau de con-
fidencialidade e discricionariedade necessários às negociações. Ademais, são 
questionados os altos custos de uma política de regulamentação e fiscalização 
que provavelmente seriam pouco efetivas.

Entre os favoráveis, por sua vez, percebe-se a expectativa de construção 
de uma institucionalidade política que fomente a deliberação, a transparência e 
o accountability. Nesse sentido, favorável à regulamentação, mas ciente de suas 
limitações, Thomas (2008, p. 329) menciona algumas expectativas que se for-
mam ao redor de uma legislação regulatória e questiona: A lei deve buscar igua-
lar o campo político, prevenir abusos dos interesses mais poderosos, publicizar 
as atividades de lobby entre funcionários públicos e o público em geral, ou 
uma junção das três? Para o autor, uma lei seria incapaz de abranger dimensões 
importantes, como prevenir os abusos do lobby ou equilibrar as influências dos 
grupos. Isso porque o ponto central da prática de lobby é o elemento humano, 
e as leis podem regular alguns aspectos das relações humanas e prever sanções 
a práticas ilícitas, mas certamente não há meio para bani-las. Assim, o melhor 
que se poderia esperar de uma legislação regulatória seria a restrição de abusos 
potenciais, tais como contribuições de campanha, oferecimento de benesses 
aos funcionários públicos e, ainda, monitoramento e publicidade das atividades 
lobistas. Dessa forma, seria necessário delimitar a finalidade de uma regula-
mentação de lobby, de modo a fazê-la efetiva no que tange, principalmente, ao 
incremento da transparência e do acesso à informação, de modo que se atraia a 
atenção da sociedade para os interesses por trás das decisões políticas, interes-
ses esses que hoje se mantêm obscuros e desconhecidos. Assim, trazendo-se o 
processo de negociação às claras, o escrutínio público e midiático pode ser des-
pertado. Já a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) recomenda a regulamentação dos grupos de pressão, principalmente 
para dirimir as distorções geradas pelas diferenças de vantagens e pelos recursos 
que certos grupos ostentam sobre outros3. Conforme demonstraremos ao longo 
das próximas seções, a finalidade da regulamentação dos grupos de pressão 
indicadas pela OCDE é fundamental, mas tem sido negligenciada.

Firmado o entendimento quanto à necessidade de regulamentação da 
atuação dos grupos de pressão e quais objetivos devem norteá-la, passamos ao 
estudo sobre como se deu esse processo de forma pioneira nos EUA.

3 Cf. Portal da OCDE. Disponível em: <http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf>. Acesso 
em: 16 jan. 2017. A própria Organização das Nações Unidas (ONU) também inclui o lobby entre as temáticas 
do “Global Compact”, a maior iniciativa global de sustentabilidade corporativa, que busca alinhar as empresas 
ao redor do mundo aos princípios universais de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à 
corrupção. Por meio da edição do livro Towards Responsible Lobbying, descreve como os meios de lobby 
devem se dar e oferece um verdadeiro manual às empresas e ONGs para que o ponham em prática. Os 
benefícios da regulamentação do lobby também foram abordados durante o Encontro Internacional sobre 
Administração Pública, promovido pela ONU em 2015 (Disponível em: <http://www.unmultimedia.org/radio/
portuguese/2015/04/na-onu-especialistas-defendem-regulamentacao-do-lobby/#.WIkJLPkrLIU>. Acesso em:  
16 jan. 2017).
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2 O PARADIGMA ESTADuNIDENSE

O modelo societário construído nos EUA foi determinante para o fomen-
to de disputas entre os grupos de pressão. Isso se deve ao fato de que a primeira 
democracia moderna instituída foi formada por colonos ingleses de povoamen-
to, vindos ao novo continente em busca de igualdade de condições e liberdade 
econômica e religiosa. O engajamento político e a formação de associações 
para resolução dos problemas mais diversos eram traços marcantes da cultura 
política estadunidense já identificada na obra de Tocqueville (1972, p. 49).

A sociedade age por si própria e sobre si própria. [...] O povo participa na reda-
ção das leis escolhendo os legisladores, e participa na sua aplicação, elegendo 
os agentes do poder executivo. Pode-se dizer que se governa a si próprio, de tal 
maneira é fraca e restrita a parte deixada à administração e de tal modo está im-
buída das suas origens populares e obedece ao poder de que emana.

Soma-se a isso a construção federalista, cujo modelo ensejava a descen-
tralização decisória e, consequentemente, um acesso difuso e facilitado dos 
governados até os centros de decisão, tendo um ambiente favorável ao associa-
tivismo político e à formação de grupos de pressão, do que resultará a demanda 
por regulação jurídica de sua atuação.

O primeiro ato a se aproximar de uma regulamentação do lobby se deu 
em 1938. O Foreign Registration Act (FRA) previa o registro de representantes 
de organização ou governo estrangeiros que se reunissem com os congressis-
tas. Em seguida, foi promulgado o Federal Regulation of Lobbying Act (FRLA), 
de 1946. Embora possuísse objetivo mais amplo – estabelecia um sistema de 
registro e divulgação da atividade de lobby –, era reconhecidamente vago e 
impreciso.

A principal regulamentação federal dos EUA, por sua vez, data de 1995 e 
se encontra ainda em vigor, tendo sido emendada no ano de 2007. O Lobbying 
Disclosure Act (LDA) foi promulgado com o propósito de assegurar a divulga-
ção das atividades de lobby sobre o Governo Federal. A importância do LDA 
é explicitada logo na segunda seção do texto legal, ao exaltar que a responsi-
vidade e representatividade do governo requer levar à consciência pública os 
esforços de lobistas para influenciar o processo de tomada de decisões públicas, 
além de reconhecer a ineficiência das disposições normativas anteriores4.

Por meio da obrigatoriedade de registros e relatórios por parte dos lobis-
tas, bem como da ampla publicidade dos resultados, a legislação estadunidense 
se aproxima de um modelo regulador efetivo quanto ao estrito cumprimento 
de seus propósitos. Isso porque se pode afirmar que a lei não é ambiciosa nos 
seus objetivos, limitando-se aos de assegurar a transparência e os mecanismos 

4 USA. Lobbying Disclousure Act of 1995. Sec. 2 (2 U.S.C. 1601).
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de monitoramento sobre a atuação dos grupos, de maneira que não regula sua 
forma de agir nem se preocupa com o problema da desigualdade entre eles 
(Gozzeto, 2012, p. 16).

Na avaliação de Thomas (2006, p. 43, 510), não é o público em ge-
ral quem faz uso das informações divulgadas a partir da Lei de Lobby, mas 
a imprensa e os candidatos concorrentes, e a informação divulgada passa a 
ser seletiva. Ademais, o autor denuncia a falta de independência e autonomia 
das instituições de controle do lobby, reféns de deliberações orçamentárias e 
disposições do Executivo e do Legislativo, de maneira que, não raro, acabam 
controladas por quem deveriam controlar. O autor ainda afirma que não seria 
possível verificar os impactos diretos da legislação do lobby, dado que não há 
efeitos gerados unicamente a partir da legislação, de forma isolada. Ao longo 
dos anos, outros fatores teriam influenciado o cenário das decisões políticas, 
tais como o aumento do papel do governo, o declínio dos partidos políticos e 
a expansão do pluralismo político, não havendo como atribuir unicamente à 
“Lei de Lobby” a expansão do registro dos lobistas ou a profissionalização da 
atividade, por exemplo.

Em sentido contrário, observamos que o processo de divulgação disposto 
na lei pode ser um fator que contribui para despertar o interesse da sociedade 
para a força que as agremiações de pressão exercem na modelagem das po-
líticas públicas. Dessa forma, podemos considerar a hipótese de que a busca 
crescente pela organização de grupos de interesse pode ser pelo menos influen-
ciada pelos dispositivos normativos que ampliam a publicidade da atividade de 
lobby. Não se pode negar os efeitos indiretos que a ampla divulgação é capaz 
de gerar, tais como a percepção generalizada da força dos grupos de pressão e 
o interesse, a partir daí, em se organizar em grupos para pleitear demandas, o 
que poderia ensejar, inclusive, decisões políticas melhor ponderadas. Por outro 
lado, faz-se a ressalva de que a desigualdade de recursos entre os grupos de 
pressão que disputam as decisões políticas é muito acentuada. Sabe-se que a 
atividade de lobby nos Estados Unidos é bastante vinculada ao financiamento 
de campanhas eleitorais, de modo que grupos economicamente fortes se pro-
longam no poder em detrimento dos mais fracos. A desigualdade de meios, 
ferramentas e patrimônios não é tutelada pela lei.

3 A REGuLAMENTAÇÃO DA ATuAÇÃO DOS GRuPOS DE PRESSÃO NA AMéRICA DO SuL: OS CASOS 
DO PERu E DO ChILE

Apenas dois países sul-americanos regulamentaram a atuação dos grupos 
de pressão, e ambos recentemente: Peru e Chile.

O Peru foi o primeiro país da América do Sul a promulgar lei específi-
ca para regulamentação do lobby. A Lei nº 28.024, de 11 de julho de 2003, 
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diz respeito à “gestão de interesses na Administração Pública”, entendendo por 
gestão de interesses, na acepção legal do termo, a atividade pela qual pessoas 
naturais ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, promovem, de maneira trans-
parente, seus pontos de vista no processo de decisão pública, a fim de orientar 
tal decisão no sentido desenhado por elas5.

A legislação peruana procurou cobrir pontos essenciais da prática do  
lobby – denominada “gestão de interesses” –, sem dúvida sob inspiração do 
LDA estadunidense, dada, inclusive, semelhanças frasais. Contudo, a Lei  
nº 28.024 também trouxe inovações e ajustes à sua realidade política. Uma 
delas é a previsão expressa de obrigações de funcionários públicos, tal como re-
meter ao “Registro Público de Gestão de Interesses” uma síntese da informação 
e documentação apresentadas a ele pelo gestor.

A leitura da lei nos fornece uma visão ampla do que se esperava regular 
e delimita de forma clara seu âmbito de atuação. Contudo, a excessiva buro-
cracia acabou por bloquear sua plena implementação. Alguns entraves mais 
acentuados, como a criação do Tribunal Especial, bem como a falta de estímulo 
para que as empresas e os gestores autônomos cumpram o registro e apresen-
tem relatórios, comprometeram sua aplicabilidade6. Outros aspectos também 
não foram enfrentados de forma clara, como o controle sobre a influência de 
interesses estrangeiros e a previsão de mecanismos que promovam a equidade 
entre os grupos de pressão.

Nesse sentido, o Controlador-Geral da República do Peru, Fuad Khou-
ry, chama a atenção para um importante aspecto para o efetivo implemento 
da regulamentação do lobby, que diz respeito à capacitação da classe política 
quanto ao tema. Para ele, “falta educación y comunicación por parte del sector 
público. Cuando se confunde el concepto de lobby, hay que educar. Falta una 
campaña de lo que significa hacer una gestión de intereses”7.

No Chile, por sua vez, apesar de a primeira tentativa de regulamentação 
do lobby ser contemporânea à peruana, apenas se conseguiu que fosse im-
plantada uma década mais tarde. Em 2012, retomou o Executivo a temática e 
elaborou novo projeto, dessa vez com enfoque nos “sujeitos passivos”, ou seja, 
aqueles que são alvos dos lobistas. O projeto foi aprovado no ano posterior, 
dando origem à Lei nº 20.730/2013 (Brieba; Agostini, 2013, p. 7-8).

Já, em seu título, a lei chilena traz as duas vertentes da atividade de in-
fluência sobre as decisões públicas que visa regular, sendo o lobby e a gestão 

5 Ley nº 28.024, art. 3.
6 A propósito, de acordo com o jornal peruano Gestión, de janeiro de 2015, apenas cinco gestores e uma 

empresa de lobby haviam se registrado junto aos órgãos competentes, entre os quais apenas a empresa 
fornecia relatórios regularmente (Disponível em: <http://gestion.pe/politica/contralor-fuad-khoury-pide-
cambios-ley-gestion-intereses-2129102>. Acesso em: 17 jan. 2017).

7 Idem.
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de interesse particular. Apesar dos termos serem equivalentes ao se comparar 
a definição de “lobby” e “gestão de interesses” da legislação estadunidense e 
peruana, respectivamente, a lei chilena faz distinção entre ambas. Consoante o 
art. 2º, lobby é “aquela gestão ou atividade remunerada, exercida por pessoas 
naturais ou jurídicas, chilenas ou estrangeiras, que tem por objetivo promover, 
defender ou representar qualquer interesse particular, para influir nas decisões 
que, no exercício de suas funções, devam adotar os sujeitos passivos”. Por sua 
vez, gestão de interesse caracteriza-se pela mesma atividade, desde que não 
exercida de forma remunerada.

Entretanto, a grande peculiaridade desta lei em comparação às demais 
analisadas é o papel que se dá ao sujeito passivo. De antemão, é válido apontar 
que a própria denominação de “sujeito passivo” é imprópria, tanto nesta lei 
como nas demais, se se leva em conta que o alvo do lobista não é mero “re-
ceptor” de influência, conforme sugeriam os primeiros teóricos pluralistas do 
sistema de grupos. Na lei em questão, porém, o termo é ainda mais inadequado. 
Embora se entenda que o termo tenha sido empregado apenas para identificar 
aquele a quem se tenta influenciar, aqui o papel a ele incumbido nunca foi tão 
ativo. Isso porque, pela “Lei de Lobby” chilena, cabem a tais “sujeitos passivos” 
o registro de audiências e reuniões marcadas, presentes recebidos e viagens 
patrocinadas, bem como a publicidade delas. A cargo do lobista fica informar a 
identificação própria, a do cliente e o assunto a ser tratado para o agendamen-
to de reuniões, bem como a prestação de eventuais esclarecimentos, quando 
solicitados.

Recém-promulgada, não há sólidos parâmetros para verificação da efe-
tividade da lei chilena. O que não a escusou de duras críticas. Durante o semi-
nário “Ley de Lobby: impactos de su implementación”, ocorrido logo em segui-
da à sua promulgação, a Ministra da Secretaria-Geral da Presidência, Ximena  
Rincón, ressaltou seu problema fundamental, que é o desvio de foco dos pró-
prios lobistas. Para ela, seria necessário estabelecer a obrigatoriedade de re-
gistro de lobistas, bem como um estatuto diferenciado aos lobistas habituais, 
além de aperfeiçoar os mecanismos para assegurar o cumprimento da lei e de 
aplicação de sanção8.

Pelo exposto, reconhece-se o avanço da lei chilena nos esforços pela 
transparência das decisões públicas. Contudo, mostrou-se insatisfatória porque 
somente reconheceu o lobby enquanto prática, conferindo-o significado legal; 
mas o que ela essencialmente introduz e propõe – a publicização das agendas e 
registros públicos – poderia ser facilmente abordado em lei de temática diferen-
te, tão negligenciadas restaram as obrigações pertinentes ao lobista.

8 Disponível em: <http://derecho.uc.cl/Noticias-Junio-2014/expertos-analizaron-los-impactos-de-la-nueva-ley-
de-lobby.html>. Acesso em: 17 jan. 2017.
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Comparando-se as três normas analisadas, pode-se concluir que nem 
sempre os métodos de controle mais rígidos garantem a eficácia da legislação. 
Em segundo lugar, podemos afirmar que a legislação estadunidense é a mais 
eficiente, dentro do que se dispõe a tratar. Entretanto, todas elas têm como 
foco a questão da transparência e do monitoramento da atuação dos grupos de 
pressão, nada dispondo sobre o problema da equidade entre eles no acesso e 
na influência sobre os processos político-decisórios.

4 PROjETOS PARA REGuLAMENTAÇÃO DA ATuAÇÃO DOS GRuPOS DE PRESSÃO NO BRASIL
O debate quanto à regulamentação do lobby no Brasil é antigo. A ativida-

de lobista, que é constitucionalmente assegurada em diversos dispositivos9, teve 
seu primeiro projeto de regulamentação proposto em 1984, pelo então Senador 
Marco Maciel (PFL). Desde então, pelo menos dezessete projetos de lei e reso-
luções foram discutidos, dos quais a ampla maioria foi arquivada ou rejeitada, 
restando hoje apenas duas proposições em tramitação.

O levantamento a seguir, desenvolvido por Santos e Cunha (2015), sin-
tetiza as proposições legislativas já apresentadas para apreciação do Congresso 
Nacional10.

PLS 25/1984 Sen. Marco Maciel (PFL/PE) Arquivado no final da legislatura (05.12.1987)

PRC 337/1985 Dep. Francisco Dias (PMDB/SP) Arquivado no final da legislatura (01.02.1987)

PLS 203/1989 Sen. Marco Maciel (PFL/PE)
Aprovado no Senado e enviado à Câmara

Arquivado no Senado (09.02.2007)

PL 6.132/1990 Sen. Marco Maciel (PFL/PE)
Declarado inconstitucional – CCJC 
(02.06.1993) 
Aguardando apreciação de recurso

PRC 23/1995 Dep. Aroldo Cedraz (PFL/BA)
Desapensado do PRC 231/1990 e apensado 
ao PRC 63/2000. Proposição sujeita à apre-
ciação (04.08.2009)

PRS 72/1995 Sen. Lucio Alcântara Arquivado ao final da legislatura (10.02.2003)

PRC 83/1996 Dep. José Fortunati (PT/RS) Arquivado ao final da legislatura (02.02.1999)

PRC 87/2000
Dep. Ronaldo Vascon-
cellos (PFL/MG)

Arquivado ao final da legislatura (31.01.2011)

PRC 3/2001 Dep. Walter Pinheiro (PT/BA)
Parecer contrário (CCJC)

Arquivado ao final da legislatura (31.01.2011)

9 Merece destaque o art. 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, que prevê o direito de peticionar frente o 
Estado, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, somado ao inciso XVII do mesmo 
artigo, que diz respeito à liberdade de associação para defesa de interesses lícitos. Subsidiariamente, os 
seguintes dispositivos constitucionais: Preâmbulo e art. 1º, V; art. 3º, IV; art. 5º, XXXIV, b; art. 5º, LXX; 
art. 5º, LXXIII; art. 14; art. 31, § 3º; art. 61, § 2º; art. 74, § 2º.

10 O quadro original, elaborado em 2014, foi por nós revisado e atualizado em janeiro de 2017.
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PL 6.928/2002
Dep. Vanessa Grazziotin 
(PCdoB/AM)

Parecer favorável (CCJC) ainda não votado

(11.07.2003) – em tramitação

PL 1.713/2003 Dep. Geraldo Resende (PPS/MS) Rejeitado na CTASP e arquivado (16.05.2005)

PL 5.470/2005 Dep. Ricardo Zarattini (PT/SP) Devolvido ao autor (02.08.2005)

PL 1.202/2007 Dep. Carlos Zarattini (PT/SP)
Apresentado substitutivo na CCJC

(12.02.12) – em tramitação

PRC 14/2011 Dep. Mendes Ribeiro (PMDB/RS)
Parecer contrário (CCJC)

Arquivado ao final da legislatura (31.01.2011)
Substitutivo 
nº 1 CCJC PL 
1.202/2007

Dep. Cesar Colnago (PSDB/ES)
Substitutivo apresentado na CCJC

(12.02.12) – em tramitação

PRC 103/2007
Dep. Francisco Rodrigues 
(DEM/RR)

Parecer contrário (CCJC)

Arquivado ao final da legislatura (31.01.2011)

PRC 158/2009 Dep. João Herrmann Neto (PT/SP) Arquivado ao final da legislatura (31.01.2015)

Apenas o PL 6.928/2002, da deputada Vanessa Grazziotin (PCdoB), e 
o PL 1.202/2007, do deputado Carlos Zarattini (PT), seguem tramitando, pro-
postas com escopos e âmbitos de atuação diferentes. Isso porque, enquanto o 
PL 1.202/2007 trata de legislação específica para a prática do lobby, em alto 
nível de regulamentação, o PL 6.928/2002 cuida da prática lobista enquanto 
mais uma ferramenta de participação popular, a ser regulado pelo “Estatu-
to para o Exercício da Democracia Participativa”, previsto no projeto de lei. 
Contudo, nada aponta para um caminho diverso dos projetos anteriormente 
apresentados.

São mais de trinta anos de proposições legislativas que, até o momento, 
mostraram-se infrutíferas, não obstante se reconheça a necessidade para tanto11. 
O arquivamento de muitas delas e, principalmente, a dificuldade de um con-
senso atestam a complexidade de assimilação do tema nas vias institucionais e 
regulatórias brasileiras.

Aragão (1992) chama atenção para a resistência oferecida pelos parla-
mentares na aprovação dos projetos de regulamentação, justificando-a em qua-
tro eixos: (1) ideológico, pela qual um parlamentar não se sente confortável para 
tratar com representante de interesse divergente das suas concepções; (2) fun-
cional, na qual o parlamentar pode considerar o lobista como um ator externo 
que, na promoção de atividades legislativas, usurpa sua função; (3) profissional, 
quando o parlamentar concorre profissionalmente com os lobby dos grupos de 
interesse na persecução de suas causas; (4) ético, pela qual o parlamentar teme 

11 Santos e Manoel (2015), em pesquisa por amostragem, constataram posição amplamente favorável à 
regulamentação entre os setores tanto dos parlamentares quanto dos lobistas. O impasse se dá ao considerar 
alguns pontos específicos, como o escopo, a forma de aplicação e a amplitude da lei.
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sobre a lisura e legalidade das ações de lobby que poderiam vir a comprometer 
a sua atividade.

Além das dificuldades de consenso, a visão depreciativa da atividade se 
constitui empecilho considerável. Difundida pelos meios midiáticos, a imagem 
do lobby tende a ser rejeitada pela opinião pública. Como reflexo, atinge a per-
cepção e a aceitação da classe política: o que se constata é que, sem se estender 
os debates para além das Casas Legislativas ou do Executivo à opinião pública, 
não há poder de agenda e, muito menos, chances de que um projeto de lei mais 
específico prospere.

Por fim, ressaltamos que, independente do escopo legislativo emprega-
do, é fundamental que se considere mecanismos de equiparação entre os inte-
resses concorrentes, de forma a garantir o contraditório e a disputa entre grupos 
divergentes com justiça e isonomia.

5 AS PECuLIARIDADES SuL-AMERICANAS E OS DESAfIOS DA TRANSPARêNCIA E DA EquIDADE NA 
REGuLAMENTAÇÃO DOS GRuPOS DE PRESSÃO

A construção política estadunidense influenciou sobremaneira o trata-
mento para com o lobby. Para além do histórico debate acerca de sua institu-
cionalização, tem-se a cultura política em que a lei foi inserida, na qual o lobby 
é conhecido e amplamente aceito como prática inerente ao sistema político. 
Consequentemente, as instituições mostram-se mais preparadas para desempe-
nhar suas funções, à medida que reconhecem a atividade lobista e percebem a 
necessidade de sua regulamentação para o melhor funcionamento do aparato 
político-decisório.

Na América do Sul, a discussão sobre a regulamentação da atuação dos 
grupos de pressão ocorre em um contexto diferente. Primeiramente, dá-se após 
décadas de autoritarismo, ocasião em que poucos grupos tinham acesso às esfe-
ras decisórias, e em meio a um processo de democratização ainda não comple-
tamente amadurecido, sendo um dos sinais desse fato a permanência do acesso 
elitista e privilegiado aos centros de poder, não obstante os espaços participati-
vos criados e as medidas de transparência adotadas. Em segundo lugar, embora 
também sejam problemas relevantes nos Estados Unidos, a história da América 
Latina faz com que a desigualdade entre os grupos e a corrupção assumam es-
pecial importância no debate sobre sua regulamentação. Nesse sentido, Santos 
e Costa (2012, p. 1) observam que

for most of its history, Latin America has lived under authoritarian and elite rule 
where public decisions were often crafted in the shadows by cabinets and parlia-
ments to the benefit of a small minority. Recently, the development of participa-
tory political systems has brought some transparency to the policy-making pro-
cess. Such scrutiny reveals evidence of the capture of aspects of policy-making 
by private interests that use obscure strategies to achieve their political goals. As a 
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consequence, a widespread movement for regulating the role and tactics of inte-
rest groups emerged, which is seen as a necessary step to address the root causes 
of political corruption.

Assim, as teorias sobre a organização e a regulamentação dos grupos 
de pressão devem ser analisadas à luz das peculiaridades das democracias em 
desenvolvimento latino-americanas. Por óbvio, não basta importar a legislação 
de democracias consolidadas e desconsiderar a diversidade de história e cultura 
política, de nível de participação popular e de sistema de governo empregado12.

É inevitável a associação do fenômeno dos grupos na América Latina 
como uma das nuances do déficit democrático. A histórica afronta a soberania 
desses países, e a cultura política patrimonialista e populista, a corrupção enrai-
zada e o acentuado quadro de desigualdade social aprofundam as deficiências 
de seus sistemas democráticos, pondo em cheque a responsividade do governo 
e a percepção dos meios institucionais como efetivos canalizadores das deman-
das populares.

Dessa maneira, o debate sobre as propostas de regulação do lobby na 
América do Sul deve considerar quatro dimensões: (1) transparência e monito-
ramento; (2) equidade entre os grupos em sua capacidade de influenciar os pro-
cessos decisórios; (3) combate à corrupção; e (4) instrumento de compensação 
do déficit democrático das instituições representativas, ressaltando-se que não 
se tratam de dimensões independentes, mas articuladas.

Preliminarmente, todavia, é necessário que o tema conquiste espaço na 
agenda política, visto que não tem sido tratado como prioritário, inclusive no 
recorrente debate sobre reforma política. Assim, é necessário ampliar a discus-
são de maneira que não fique restrita ao círculo parlamentar e partidário. Até 
porque, como ressalta Farhat (2007, p. 115), sem consentimento e apoio social 
a norma eventualmente editada não se tornará efetiva. Por meio desse debate 
público é que devem ser definidos os propósitos da legislação, ou seja, o que se 
pretende regular e os meios para tanto.

Nos estudos comparativos de Chari, Hogan e Murphy (2010) encontra-
mos três níveis de regulamentação das atividades dos grupos de pressão: alto, 
médio e baixo. De acordo com os autores, a baixa regulamentação apresenta 
algumas vantagens, como menores custos para o Estado e burocracia para ca-

12 A propósito, Thomas (2008) destaca padrões de atuação de grupos nas democracias em desenvolvimento, 
como vestígios dos anos de autoritarismo. Cinco características são elencadas: a restrita autonomia dos 
grupos de interesse no passado, que pode ter influenciado no seu desenvolvimento independente; o estigma 
de ilegitimidade que os grupos de interesse carregam nas novas democracias; a presença de grupos informais 
como regra, em oposição a interesses associativos; o emprego de estratégias menos formalizadas e a tendência 
corruptiva como uma das principais formas de obtenção de influência; e, por fim, os grupos de interesses 
como veículos de representação menos significantes.
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dastro e preenchimento de relatórios, o que permite maior fluidez nas negocia-
ções e na participação institucionalizada de novos grupos, bem como minora 
o sub-registro. Todavia, ressaltam que, a depender do formato da regulamenta-
ção, o efeito pode ser justamente o contrário: a falta de incentivos e a ausência 
ou o abrandamento das sanções podem levar a crer que o cadastro pouco im-
porta. Ademais, o baixo grau de regulamentação envolve exigências mínimas 
de registro de lobistas, não se preocupando com dados mais específicos, o que 
resulta em um menor grau de transparência sobre a atividade. O alto grau de 
regulamentação, por sua vez, é experimentado nos Estados Unidos. Esse tipo 
de regulamentação pode ser, à primeira vista, tido como o mais eficiente, dado 
que enseja informações bastante detalhadas das atividades de lobby, o que, em 
tese, representaria maior transparência e monitoramento. Contudo, as proble-
máticas levantadas são de duas ordens: os custos elevados de manutenção e o 
engessamento das interações políticas. Dadas as vantagens e desvantagens dos 
dois modelos, poder-se-ia acreditar que a aposta em uma regulamentação mé-
dia seria ideal. Contudo, o nível intermediário pode não ser uma boa escolha. 
Isso porque, embora a regulamentação média geralmente proporcione um grau 
de accontability razoavelmente elevado, a maioria das legislações desse âmbito 
não prevê o fornecimento de informações mais detalhadas. Assim, as incertezas 
são mais comuns em uma regulamentação intermediária, de modo que deve 
ser muito bem avaliada para evitar distorções em seu propósito, podendo re-
sultar em sub-registros, em informações questionáveis e em um custo-benefício 
injustificável13. Por outro lado, as vantagens podem solapar os ônus, se bem 
delineada a legislação. O modelo intermediário é desejável se se considera a 
possibilidade de incrementá-lo progressivamente, aumentando sua atuação e 
seus propósitos à medida que a atividade e sua regulamentação consolidam-se. 
Ora, não se pode pretender uma ampla regulamentação de início sob o risco de 
que, por trazer muitos empecilhos, acabem as disposições sendo ignoradas e a 
prática continue se dando como se as regras não existissem, como aconteceu 
em partes no caso da legislação peruana. É preciso que o âmbito da regulamen-
tação caminhe aos poucos, dando chances de que seja assimilada e estabele-
cida, oferecendo-se suporte para que ela ganhe sustentabilidade à medida que 
as condições materiais exigidas, em um primeiro momento, sejam moderadas.

Observa-se, porém, que todas essas categorias são focadas no problema 
da transparência e da accountability, não fazendo referência à questão da equi-
dade entre os grupos, e se ela não for enfrentada, por mais eficientes que sejam 
os instrumentos de transparência, a prestação de contas e o monitoramento, 
restará um imenso déficit democrático nos processos político-decisórios diante 
da ausência de efetivo e justo contraditório entre os interesses em disputa.

13 Cf., também, Santos e Cunha, 2015b, p. 39.
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A regulamentação da atuação dos grupos de pressão deve, pois, consi-
derar o déficit de representatividade das parcelas mais pobres das sociedades 
sul-americanas. As dificuldades organizacionais e de mobilização decorrentes 
da heterogeneidade de demandas e questões econômicas e culturais são muitas 
e geram sérias distorções nos processos decisórios14. Embora alguns setores da 
classe trabalhadora consigam se organizar pelos sindicatos, a maior parte da 
base da pirâmide social não pode contar com tal representação, haja vista os 
empregados formais que não contam com sindicatos, subempregados, desem-
pregados e outros economicamente desfavorecidos, sem mencionar a crise de 
representatividade que também afeta os sindicatos.

Soma-se a isso a deficiência de conhecimentos técnicos que atinge a to-
dos diante da complexidade das decisões envolvidas nas políticas públicas, mas 
que acomete de forma mais radical as camadas mais pobres.

Portanto, a organização, em longo prazo, dos setores sociais difusos é a 
única forma de alcançar sua representação no sistema de grupos, fortalecendo-
-os o suficiente para fazê-los efetivos. Para Mancuso (2005, p. 3),

o desafio é viabilizar a organização, a mobilização e o exercício de pressão po-
lítica por parte de segmentos sociais numerosos que, no entanto, apresentam 
um déficit histórico notável de ação coletiva [...] Quanto maior se tornar a capa-
cidade destes atores de defender seus interesses na arena política, tanto menor 
será o desequilíbrio em favor dos interesses economicamente ou politicamente 
privilegiados.

Hays (2001) reconhece a mesma força nas organizações comunitárias 
contemporâneas. Para o autor, a mobilização em nível local deve ser fomentada 
a partir de núcleos, seja no meio de trabalho, entre os beneficiários em comum 
de algum tipo de política pública ou da própria vizinhança. É importante, po-
rém, que se promova não só a consecução de determinados objetivos, mas a 
emancipação do grupo. O próximo passo é a expansão das demandas para 
além do nível local, buscando a articulação com grupos análogos do cenário 
nacional. Com o suporte de grandes grupos, seria possível, inclusive, conferir 
maior poder de barganha e visibilidade às pautas locais.

A regulamentação da atividade dos grupos de pressão em regimes demo-
cráticos, especialmente em sociedades marcadas por profundas desigualdades 
sociais, como as sul-americanas, não deve, pois, restringir-se a questões de re-
gistros, relatórios, enfim, a instrumentos de transparência e prestação de contas. 
É indispensável que prevejam mecanismos para fomentar a organização e a mo-
bilização das classes subalternas, por exemplo, a partir de pequenos núcleos. 

14 Quando as mobilizações populares chegam a ocorrer, elas usualmente giram em torno de um objetivo 
específico, imediato e comum, não encontram sustentação com o passar do tempo e não assumem o mesmo 
poder de barganha de que dispõem as elites (Bennett, 1998, apud Hays, 2001, p. 226).
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Isso porque a percepção de proximidade entre indivíduo e governo, no qual o 
primeiro passa a se sentir parte do sistema político e das decisões públicas, bem 
como a consciência de poder ser parte ativa, são os elementos geradores do 
interesse necessário à mobilização. E esses elementos são incitados, inicialmen-
te, a partir das organizações em nível local. Em suma, uma legislação que vise 
regulamentar o lobby deve, necessariamente, ocupar-se com a representativi-
dade daqueles que não conseguem agir devido às dificuldades organizacionais 
e impulsioná-los.

Algumas propostas concretas podem ser elencadas nessa linha: (1) am-
pliação da divulgação da agenda parlamentar e ministerial, de audiências pú-
blicas e de resumos das proposições debatidas nas sessões parlamentares, de 
maneira que se tornem mais acessíveis ao conjunto da população; (2) trans-
parência na atuação dos grupos de pressão junto aos centros decisórios, com 
relatórios dos interessados, dos interesses perquiridos, dos recursos envolvidos 
e de seus financiadores; (3) garantia efetiva do contraditório nas decisões parla-
mentares e individuais, não somente por meio do direito de voz de todas as par-
tes interessadas em audiências e consultas públicas, mas também da previsão 
de recursos materiais para que grupos representativos de parcelas significativas 
da população, quando desprovidos de condições para tanto, consigam fazer-se 
presentes junto ao Legislativo e ao Executivo, e ocupar espaços nos meios de 
comunicação de massa; (4) ações informativas e formativas nos âmbitos da edu-
cação formal e informal sobre a atividade dos grupos de pressão; (5) políticas de 
fomento à organização e à mobilização social.

Por meio dessas medidas, acredita-se que seria possível atenuar a de-
sigualdade na representação e defesa dos interesses da sociedade junto aos 
centros político-decisórios. Temos, todavia, consciência das limitações do po-
tencial transformador do direito diante da desigualdade política e econômica 
estruturais da sociedade, a qual acomete a própria capacidade de organização 
dos interesses difusos e dos segmentos sociais subalternos.

CONCLuSÃO

A formação de grupos de pressão é um fato inerente e inevitável nas 
complexas e fragmentadas sociedades contemporâneas. Mais do que isso: a 
organização em grupos para reivindicar interesses junto aos centros político-
-decisórios é uma prática, em princípio, lícita e legítima no quadro do Estado 
Democrático de Direito, especialmente diante do déficit democrático e de res-
ponsividade das instituições de representação política. Todavia, existem e pre-
cisam ser combatidas graves patologias, como a corrupção e a “desigualdade 
de armas” para a defesa de diferentes interesses, em prejuízo daqueles difusos e 
dos grupos subalternos, e em benefício das corporações mais organizadas e dos 
atores e grupos econômicos mais poderosos.
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A regulamentação da atuação dos grupos de pressão revela-se, pois, 
como uma medida necessária e a única possível, visto que não há razões nem 
condições para combater a sua existência.

Diante disso, a experiência pioneira estadunidense deve ser tomada 
como referência, inclusive considerando-se seu êxito relativo diante dos pro-
pósitos por ela estabelecidos. Todavia, em razão da diversidade de realidades 
históricas, políticas, econômicas e culturais, a mera transposição do modelo 
para a América do Sul não se mostra como uma opção adequada para o aten-
dimento de nossas necessidades e para assegurar a efetividade da legislação a 
ser adotada. É isso, entretanto, o que, em grande medida, observamos nas leis 
aprovadas no Peru e no Chile – os dois únicos casos sul-americanos –, bem 
como nos projetos que já foram apresentados ao Congresso Nacional brasilei-
ro. Isso, inclusive, ajuda a explicar seus resultados bastante limitados, confor-
me apuramos na literatura revisada. Outros fatores explicativos fundamentais 
nesse sentido são a previsão de instrumentos de controle predominantemente 
formalistas e a precariedade do envolvimento da sociedade com as normas 
editadas.

Consequentemente, o êxito da regulamentação da atuação dos grupos 
de pressão, tendo em vista o problema da legitimidade democrática, pressupõe 
um prévio e amplo debate com a sociedade que favoreça sua mobilização em 
torno da proposta, bem como que a norma seja ajustada à realidade em que se 
insere. Além disso, é indispensável que combine dispositivos voltados para as 
questões da transparência, da accountability e do monitoramento da atuação 
dos grupos de pressão – encontrados nas normas e nos projetos analisados –, 
com outros destinados a enfrentar o desafio da equidade em sua atuação peran-
te os centros de poder, questão negligenciada tanto na regulamentação estadu-
nidense quanto na peruana, na chilena e nos projetos brasileiros, e, se não for 
adequadamente enfrentada, remanescerá o domínio dos atores e grupos políti-
ca e economicamente mais poderosos e, consequentemente, compromete-se a 
própria democracia.
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RESUMO: Este trabalho aborda um dos principais delitos atuais, a lavagem de dinheiro, a qual cons‑
titui um recurso apto a garantir uma aparente lisura do capital obtido por meio de atividades ilícitas 
a partir de sua inserção no sistema econômico‑financeiro por intermédio de um robusto processo, 
acarretando prejuízos no campo patrimonial, mas também para o desenvolvimento e, sobretudo, 
constitui um patente empecilho para a administração da justiça, uma vez que a sua detecção, inves‑
tigação, prevenção e repressão constituem tarefas essencialmente difíceis frente à complexidade 
dos diversificados mecanismos utilizados para sua execução. Por conseguinte, trata‑se de verificar 
sob quais aspectos a delação premiada pode constituir um importante recurso para combater tal 
problemática, além de buscar compreendê‑la não apenas sob o ponto de vista legal, mas também 
prático, por meio do raciocínio dedutivo, partindo da perspectiva jurídico‑dogmática para verificar 
sua aplicabilidade na Operação Lava Jato e também atentando para a experiência italiana durante 
os anos 1980.

PALAVRAS‑CHAVE: Lavagem de dinheiro; capital; colaboração premiada; Operação Lava Jato.

ABSTRACT: This paper addresses one of the main current crimes, money laundering, which is a 
ready resource to ensure an apparent smoothness of obtivo capital through illicit activities from their 
inclusion in the economic and financial system through a robust process resulting losses in the ba‑
lance field, but also to the development and, above all, is a patent impediment to the administration 
of justice, since the detection, investigation, prevention and repression are essentially difficult task 
considering the complexity of the diverse mechanisms for their implementation. Therefore, it is to 
check under which respects the winning whistleblower can be an important resource to combat 
this problem, and seek to understand it not only from the legal point of view, but also practical, by 
deductive reasoning, based on the legal‑dogmatic perspective to its applicability in operation Lava 
Jato while remaining attentive to Italian experience during the 1980s.

KEYWORDS: Money laundering; capital; awarded collaboration; Operation Lava Jato.

SUMÁRIO: Introdução; 1 Lavagem de dinheiro; 2 A delação premiada; 2.1 O caso Tommaso Buscetta 
e o Maxx Processo; 2.2 A delação premiada e o ordenamento jurídico brasileiro; 3 Delação premiada 
e lavagem de dinheiro; 4 A Operação Lava Jato; Considerações finais; Referências.

INTRODuÇÃO

Em meio as inovações nos campos da tecnologia e da informação, obser-
va-se a formação de uma sociedade com acentuada complexidade, sobretudo 
tomando-se como ponto de observação a economia. Esta detém posição estra-
tégica para o Estado, sobretudo desde o início do século XX, quando os recur-
sos tecnológicos possibilitaram importantes avanços para troca de informações 
e praticidade nas relações comerciais, ocasionando uma maior proximidade 
entre os mercados do globo, apesar das variadas culturas econômicas (interven-
cionismo ou liberalismo); no entanto, isso tem promovido uma preocupação 
comum quanto à regulação das relações comerciais, mesmo que alguns de-
fendam uma maior liberdade nas transações, há sempre um interesse em evi-
tar prejuízos para o desenvolvimento nacional, o qual deve ser compreendido 
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principalmente a partir de sua dimensão econômica, mas também é imperativo 
reconhecer sua ligação a questões sociais.

Desse modo, vislumbra-se que essa mesma complexidade toma vulto, 
sobretudo em decorrência da globalização que impõe uma relação de integra-
lização entre diversificadas culturas, que ocorre sob diferentes aspectos, mas 
tem o campo econômico como uma de seus principais pilares, o que pode ser 
vislumbrado a partir da dinâmica nas relações comerciais. Carece, contudo, 
observar que ao mesmo tempo tem dado margem para o desenvolvimento de 
um novo contexto criminal, que se aproveita dessa internacionalização, bem 
como dos avanços tecnológicos para realizar atividades ilícitas, principalmente 
atentando a deficiência de muitos Estados para lidar com tais problemas, espe-
cialmente a deficiência do aparelho burocrático para detectar tal delinquência 
e de mecanismos jurídicos hábeis a tratar tal tema com a seriedade necessária. 
Tais dificuldades estatais acabam tomando uma conotação cada vez mais pre-
ocupante, principalmente quando a atividade criminosa se articula internacio-
nalmente, fazendo com que o sentimento de impunidade dos infratores seja 
cultivado como uma possibilidade concreta1.

Tal circunstância tem imprimido uma crescente preocupação estatal, 
principalmente frente aos riscos de afetar decisivamente os campos econômi-
co e social, gerar instabilidade política e insegurança jurídica, demonstrando, 
desse modo, acarretar prejuízos diretos à população. Diante deste contexto, o 
Estado tem atentado para o Direito Penal como mecanismo hábil para reagir a 
essa nova realidade criminal que lhe é apresentada.

É neste contexto que se funda uma realidade jurídico-penal, marcada 
pela proteção de novos bens jurídicos, tal como a ordem econômica e social, 
o meio ambiente, entre outros, fugindo a regra de proteção de interesses me-
ramente individuais, mas sim de um grupo de pessoas indefinidas (Deodato, 
2003, p. 80), porque essa forma de criminalidade não é perceptível aos olhares 
comuns, uma vez que não retrata uma forma de violência intersubjetiva, mas, 
de forma difusa, projeta sua nocividade ao prejudicar uma quantidade não de-
limitada de pessoas, empresas, instituições e Estados.

Como elemento constituinte dessa forma de criminalidade, mas também 
como instrumento apto a garantir o usufruto dos bens ilícitos obtidos por meio 
dela, constata-se a lavagem de dinheiro como prática voltada a dar aparência 

1 Já fora afirmado em trabalho anterior que a criminalidade contra o sistema financeiro é fundada em dois 
fatores fundamentais: “a) a existência de um poder hegemônico global avassalador que imprime ao Estado 
um processo irreversível de minimização dos seus deveres com ressonância imediata na sua soberania;  
b) a incapacidade estatal de enxergar na Constituição o núcleo ético para a formulação de um sistema 
penal econômico constitucional, e sua consequente política criminal e dogmática jurídico-penal” (Silva, 2010,  
p. 37).
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lícita a esses bens, logicamente utilizando-se de uma série de atividades ardilo-
samente articuladas para esse fim.

Frente a essa realidade, vislumbra-se a existência de mecanismos norma-
tivos de cunho penal, voltados a enfrentar o problema da criminalidade econô-
mica, entre os quais destaca-se a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que não 
apenas tipifica criminalmente a prática de lavagem de dinheiro, mas também 
estipula uma série de medidas aptas a proteger a ordem econômica e social, 
bem como a administração da justiça, entre os quais a delação premiada.

Logo, o presente trabalho tem o interesse em discutir esse instituto da 
delação premiada frente ao crime de lavagem de dinheiro, tomando-se como 
referência o direito nacional, de maneira a tentar compreender sob quais aspec-
tos ela pode ser adequada para combater tal problemática e quais suas implica-
bilidades práticas. Para atingir tal finalidade, metodologicamente será utilizado 
o raciocínio dedutivo, que é pautado na utilização “[...] parte generalizações 
ou premissas já aceitas – as leis, as totalidades – para casos ou fenômenos con-
cretos” (Gustin; Dias, 2002, p. 43-44), entendendo-se, assim, a compreensão 
jurídica-dogmática sobre a lavagem de dinheiro e a delação premiada para en-
tender sua concretização e relevância perante a Operação Lava Jato e a expe-
riência italiana do final de década de 1980.

De tal forma, pretende-se desenvolver uma abordagem volvida meto-
dologicamente com a realidade, atenta aos elementos que, na perspectiva de 
Gustin e Dias (2012, p. 39), condicionam o método científico, a saber: sua rela-
ção com a natureza econômica, política e social; o questionamento do instituto 
no direito positivo; e sua perspectiva político-ideológica perante a realidade. 
Assim, para atender a tal perspectiva, iniciar-se-á por uma abordagem do crime 
de lavagem de dinheiro, oportunidade em que serão apresentadas algumas de 
suas peculiaridades; por conseguinte, será analisado o instituto da delação e 
como ela se articula no ordenamento jurídico nacional, sobretudo atentando 
a sua instrumentalização pelo Estado diante de duas realidades concretas, as 
experiências italiana (o caso Tommaso Buscetta e o Maxx Processo) e brasileira 
(Operação Lava Jato).

1 LAVAGEM DE DINhEIRO
Conforme as atividades financeiras mundiais foram se tornando cada vez 

mais complexas, também tem-se vislumbrado a sua manipulação para o interesse de 
agentes criminosos, sobretudo para dar a conotação de licitude aos bens oriundos 
das suas atividades, lançando mão dos recursos tecnológicos atualmente existentes2,  

2 Nesse sentido aponta Vilardi (2011, p. 152): “Fraudes tributárias, bancárias e contra as relações de consumo, 
além da lavagem de capitais e formação de cartéis, dentre tantos outros, são exemplos de condutas criminosas 
que foram facilitadas com o advento da Internet”.
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inclusive se aproveitando do processo de globalização3, como forma de mo-
bilizar valores aviltantes de origem ilícita e empregá-los sob diferentes formas, 
com o intuito de usufruí-lo de maneira legal4. Tal operação não apenas com-
porta prejuízos à ordem interna dos Estados, nos locais onde se processa sua 
execução, mas revelam uma preocupação além das fronteiras, decorrente da 
internacionalização dos mecanismos usados pelos autores da prática criminosa.

É necessário anotar que, para muitos pesquisadores, a lavagem de capi-
tais tem origem histórica. Segundo Santos (2009, p. 107), há teses que apontam 
seu início há 3.000 (três mil) anos atrás, na China, como atividade realizada por 
alguns mercadores para proteger o patrimônio contra os governantes da época; 
outros, no entanto, acreditam que na Idade Média muitos fiéis procuravam dis-
farçar os lucros obtidos pela cobrança de juros, para fugir e evitar sanções da 
Igreja Católica que identificava tal prática como usura, também vislumbra-se 
como antecedente histórico a troca de mercadorias roubadas por piratas com 
mercadores americanos por quantias ou moedas lícitas.

Sob uma perspectiva mais recente, a prática de lavagem de dinheiro ga-
nha destaque, conforme aponta Santos (2009, p. 108), com a história do norte-
-americano Alphonse Capone, que teria, em 1928, adquirido uma rede de la-
vanderias para justificar os lucros obtidos com a comercialização de bebidas 
alcóolicas, à época considerada uma prática ilegal. Al Capone apenas teria sido 
preso e condenado em 1931 pela prática de sonegação fiscal (Furtado, 2011, 
p. 126).

Ciente desta contextualização histórica, é importante compreender a la-
vagem de capitais como um complexo processo, em que os valores obtidos por 
atividades ilícitas são articuladamente empregados em empreendimentos diver-
sos, por vezes passando pela posse de diferentes pessoas, sobre o intento de, 
ao final, promover uma falsa impressão de que tais valores sejam lícitos. Diante 
dessa circunstância é que Rios (2009, p. 207) informa que uma das maiores di-
ficuldades para prevenção à lavagem de dinheiro advém do seu polimorfismo, 
ou seja, das suas múltiplas formas de execução.

Atualmente, o combate a esse delito encontra grandes óbices provenien-
tes da complexidade do processo empregado em sua prática, que se utiliza não 
só da integralização global dos mercados econômicos e da evolução tecnológi-
ca, mas também da carência de mecanismos hábeis à detecção e regulação de 
tais práticas, aptas a preveni-las, uma vez que ainda hoje é possível a transfe-

3 Conforme anota Prado (2010, p. 244): “A principal causa do espetacular desenvolvimento dessa espécie 
criminosa vem a ser o processo de globalização ou internacionalização da economia (dinheiro mercadorias e 
capitais), ao lado do progresso vertiginoso da informática e da comunicação”.

4 Braga e Martins (2014, p. 405-423) chamam a atenção para o uso da Deep Web para o avanço da 
delinquência virtual e sua utilização para a lavagem de dinheiro, inclusive ressalta a utilização de uma moeda 
própria, Bitcoin, desvinculada de qualquer unidade monetária nacional, que em setembro de 2013 chegou a 
ser cotada em 136 dólares norte-americanos.
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rência de aviltantes valores a paraísos fiscais e manobras econômicas de cunho 
internacional5, como também

a ausência de intermediação financeira, a facilidade crescente oferecida às em-
presas para criar filiais offshore, a expansão dos paraísos fiscais, as sociedade-fan-
tasmas ou de fachada, as dificuldades operacionais redirecionadas aos proprie-
tários reais de algumas empresas que utilizam todas as possibilidades jurídicas 
para proteger suas identidades e ativos, a concorrência entre estabelecimentos 
financeiros, os avanços tecnológicos no campo das telecomunicações e as trans-
ferências eletrônicas de fundos são atualmente alguns fatores que concorrem 
para a expansão da lavagem de dinheiro. (Prado, 2007, p. 245)

Nesse ínterim, é importante compreender o processamento da lavagem 
de dinheiro. Sua operacionalização ocorre em três etapas ou fases:

O ato da lavagem de dinheiro não é simples, necessita um amplo e perigoso pro-
cesso que se divide, essencialmente, em três fases: a colocação ou placement, a 
conversão ou layering, e a integração ou integration, de maneira independente 
ou simultânea, pois resulta difícil estabelecer os métodos utilizados para garantir 
a conversão da lavagem de dinheiro. (Braga, 2013, p. 27-28)

Atentando a essas palavras, deve-se entender a colocação como ponto de 
partida, pois é nesse momento que há a inserção dos bens ilícitos no mercado, 
em alguns casos essa atividade é realizada por intermédio de uma pluralidade 
de pessoas (“laranjas”) ou empresas “fantasmas” a partir do desmembramento 
do capital, dificultando as investigações e a identificação dos principais respon-
sáveis. Em um segundo instante, observa-se a conversão, a qual constitui uma 
atividade essencial para o processo, pois “o agente lavador tem a tarefa de tirar 
o caráter ‘sujo’ do dinheiro” (Braga, 2013, p. 30), e, para tanto, pode-se utilizar 
de inúmeras transações financeiras, remessa de valores a paraísos fiscais, etc. 
Por fim, chega-se a última etapa, a reintegração, momento em que há a inserção 
do capital na economia sob um aparente caráter legal, o que pode ocorrer por 
intermédio da aquisição de outros bens e empréstimos.

A dificuldade para o combate a tal delito é observável até mesmo em sua 
terminologia, uma vez que não há uma unicidade quanto ao seu nome, pois, 
mesmo sendo usualmente conhecido no Brasil por lavagem de dinheiro, em 
torno do mundo diferentes termos são utilizados, como ressalta Prado (2007,  
p. 241, nota de rodapé 1):

Para designar esse fenômeno, várias são as terminologias empregadas. Assim, 
por exemplo, na França utiliza-se a expressão blanchiment argent; em Portugal, 

5 A lavagem de capitais é articulada transnacionalmente por organizações criminosas, constituindo uma 
preocupação internacional. Conforme já tratado anteriormente, “[...] é de grande relevância a adoção de uma 
nova perspectiva que leve em conta a cooperação jurídica penal entre os Estados nacionais na investigação de 
maneiras criativas de impedir o crescimento do crime organizado, eliminando uma de suas fontes elementares: 
a lavagem de dinheiro” (Teófilo; Braga, 2014, p. 361).
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branqueamento de capitais; na Itália, riciclaggio del denaro; nos Estados Unidos, 
money laundering; na Alemanha, Geldwasche; na Espanha, blanqueo de dinero, 
ou de capitales; na América hispânica, lavado de dinero; no Japão, Shikin no 
sentaku; na Rússia, otmyvanige.

Em que pese a aviltante discussão teórica sobre a bem jurídico protegido 
a partir da criminalização da prática de lavagem de dinheiro, sendo identificado 
como um delito pluriofensivo voltado para proteção da administração da Jus-
tiça e a ordem econômica (Braga, 2013, p. 100). Ao tratar-se do primeiro bem 
jurídico, é inquestionável que as atividades desenvolvidas por organizações cri-
minosas tendem a colocar barreiras, ou seja, empecilhos para o exercício das 
investigações e do poder jurisdicional, enquanto que também podem provocar 
prejuízos de elevada monta para o mercado econômico.

[...] é indubitável que os terroristas, os narcotraficantes, os políticos corruptos e as 
organizações criminosas e mafiosas, precisam levar elevados valores adquiridos 
em suas atividades criminosas. Os lavadores procuram legitimar valores signifi-
cativos em questão de segundos, principalmente por meio da transferência dos 
bens através do sistema financeiro, interligado mundialmente na rede de internet 
(on-line), enquanto os Estados demoram para levar a cabo as investigações neces-
sárias, com obstáculos variados, da impossibilidade de obter informações sobre 
os bens enviados para outros países, destacando aqui os paraísos financeiros, ou 
a obtenção, por parte da Justiça da permissão de extradição ou levantamento 
do sigilo bancário dos sujeitos lavadores. Este quadro, que aqui enfatizamos em 
poucas linhas, supõe um desafio para a mesma Administração de Justiça, princi-
palmente, a criação de novos mecanismos para combater, de igual a igual, esta 
mundializada delinquência. (Braga, 2013, p. 84-85)

Sob o ponto de vista da ordem econômica e social, vislumbra-se que 
os capitais produzidos pela lavagem são voláteis, podendo ser facilmente uti-
lizados para especulações econômicas. Também é importante atentar para o 
fato de que uma intervenção estatal, seja pela prisão dos responsáveis ou pelo 
desmantelamento da estrutura utilizada pelos agentes criminosos, pode causar 
uma verdadeira ruptura no processo de branqueamento e, subsequentemente, 
o imediato término do fluxo de capital, ocasionando prejuízos para o mercado 
econômico de uma determinada localidade, como fechamento das empresas 
utilizadas para o processo, aumentando o desemprego e até mesmo possibili-
tando uma resseção econômica6. Logo, as áreas onde se processa a lavagem de 
dinheiro são observadas pelos investidores como inseguras econômica e social-
mente.

Atentando às relações de consumo e concorrência comercial, a lavagem 
de dinheiro ocasiona uma série de outros prejuízos, como:

6 Nesse sentido anota Rios (2010, p. 40): “É communis opinio que os efeitos do delito de branqueamento 
atingem o tecido social, corroendo os alicerces das estruturas econômicas e políticas dos Estados”.
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a) perjuicios al consumidor, que es la parte más vulnerable en las relaciones 
del mercado; b) falsa realidad en el mercado; d) no se proporciona la necesaria 
protección de los intereses de los empresarios que actúan con capital de ori-
gen lícito, que tienen que financiar-los con costes del mercado; y, e) beneficia 
a las empresas creadas o mantenidas con capital de origen ilícito, garantizando 
una posición privilegiadamente desigual en el mercado. (Deodato; Braga, 2013,  
p. 203)

Vislumbra-se, desse modo, uma influência patente na ordem socioeco-
nômica, principalmente causando prejuízos às relações de consumo e à livre 
concorrência no mercado, além de, ao mesmo tempo, constituir prática impor-
tante para a manutenção de organizações criminosas, sobretudo para aquisição 
de armas de fogo, drogas, veículos e toda a estrutura necessária para operacio-
nalização de seus objetivos, tudo isso maquiado por uma aparente atividade 
que seria adequada aos anseios normativos, mas verdadeiramente detém uma 
face oculta de caráter ilícito.

Do ponto de vista da regulamentação reativa à prática de lavagem de 
dinheiro, observa-se, antes de tudo, que alguns instrumentos jurídicos interna-
cionais historicamente marcaram um processo de evolução sobre a temática e, 
por fim, acabaram por influenciar os ordenamentos jurídicos de muitos países, 
entre os quais o brasileiro. Nesse ínterim, Pamela Priscila dos Santos (2009,  
p. 113-117) cita: a Recomendação do Conselho da Europa R80, de 27 de junho 
de 1980, a qual é observada como a primeira medida formal internacional; a 
Convenção relativa à Obrigação de Diligência dos Bancos, de 1º de outubro de 
1987; a Declaração dos Princípios da Basiléia, de 12 de dezembro de 19887; a 
Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes (Con-
venção de Viena), de 19 de dezembro de 1988, que, consoante anotação de 
Prado (2007, p. 243), foi o primeiro ato normativo a prever um tipo legal de 
lavagem de dinheiro, em seu art. 3º; o Regulamento Modelo da Organização 
dos Estados Americanos – OEA, de 23 de maio de 1992; as Recomendações do 
Grupo de Ação Financeira (Gafi); e a Convenção de Estrasburgo, de setembro 
de 1990. Acrescente-se ainda a esse rol a Diretiva nº 91/308 do Conselho da 
Comunidade Europeia, de 10 de junho de 1991.

O atual conceito de lavagem de dinheiro, em âmbito nacional, está pre-
visto no art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998, o qual descreve como “ocultar ou 
dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou pro-
priedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de 
infração penal”. Até a modificação legislativa realizada em 2012, o crime ora 

7 A Declaração dos Princípios da Basileia verdadeiramente refere-se ao documento intitulado “Prevenção 
do uso ilícito do sistema bancário para atividades de lavagem de dinheiro”, que parte essencialmente de 
determinações dirigidas a gestores de bancos sob o interesse de extirpar a lavagem de dinheiro por meio 
da inviabilização da utilização do sistema bancário para esse fim, seja em âmbito nacional ou internacional 
(Braga, 2013, p. 46).
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descrito era atrelado a um rol de tipos penais específicos, como, por exemplo, 
tráfico de drogas e crimes hediondos.

Merece destaque o fato de que a referida lei também criou um órgão es-
pecializado para o controle das operações financeiras e comerciais, responsável 
por realizar investigações que possam levar à identificação de processos de la-
vagem de dinheiro, o chamado Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf).

Até os dias atuais, a Lei nº 9.613/1998 passou por quatro reformas, uma 
em 2002, duas em 2003 e a última, e mais importante, em 2012. A primeira, 
realizada por intermédio da Lei nº 10.467/2002, incluiu mais um inciso ao rol 
de crimes constantes no antigo art. 1º, que especificamente condicionava a 
existência de delito prévio praticado por particular contra a administração es-
trangeira. A Lei nº 10.683/2003 reformou a composição do Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras (Coaf). A terceira, alvo de severas críticas, foi a 
Lei nº 10.701/2003, que pretendia acrescentar ao rol constante no então art. 
1º o delito prévio de financiamento ao terrorismo; contudo, essa inclusão foi 
vetada por uma questão meramente técnica, o inciso VIII do art. 1º já existia, ou 
seja, um erro grotesco influenciaria a não inclusão de mais outro tipo penal no 
mencionado rol (Braga, 2013, p. 65).

Nesse ínterim, a alteração mais significativa foi proporcionada pela Lei 
nº 12.683, de 2012, que deu nova redação ao art. 1º da Lei nº 9.613/1998, 
substituindo o rol de delitos específicos que previamente condicionavam a for-
mulação da lavagem de dinheiro pelo termo “infração penal”, ocasionando a 
ampliação do tipo penal e reforçando a atividade repressora normativa.

A partir de então, é importante identificar que as condutas típicas elegi-
das pelo legislador foram: ocultar (que pode ser compreendida como o ato de 
esconder, encobrir) ou dissimular (constitui o ato semelhante a ocultação, mas 
ocorre com o emprego de astúcia). Os objetos materiais sobre os quais recaem 
o tipo penal são bens, vantagens, direitos ou valores.

O legislador brasileiro estabeleceu a principal conduta delitiva no art. 1º., que 
recorre às condutas indispensáveis para a tipicidade do delito de lavagem de 
dinheiro, “ocultar ou dissimular” a natureza (crime permanente) origem (a pro-
cedência, a saber, o processo por meio do qual foi alcançado o bem), localiza-
ção (situação atual ou o lugar onde se encontra, onde está situado/localizado o 
objeto, o bem), disposição (onerosa ou gratuita), movimentação (o sentido do 
movimento financeiro, a circulação de valores e de bens) ou propriedade (a ti-
tularidade, o domínio sobre a coisa, a qualidade do dono, o usar, gozar e dispor 
de um bem) de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, de 
infração penal. (Braga, 2013, p. 113, grifo do autor)
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Ao tratar-se do tipo subjetivo, vislumbra-se a admissibilidade apenas do 
dolo, seja ele direito ou eventual; logo, não admite-se a forma culposa. Quanto 
à tentativa, essa é possível quando fracionável o processo executivo, apesar de 
difícil configuração (Prado, 207, p. 253).

É importante observar que o sujeito ativo do crime de lavagem de dinhei-
ro pode ser qualquer pessoa; logo, não há necessidade de ser o mesmo indi-
víduo que praticou o delito anterior. Contudo, há a possibilidade de concurso 
de crimes caso a mesma pessoa seja autora do crime antecedente8. Quanto ao 
sujeito passivo, compreende-se que seja o Estado ou por quem detém a titulari-
dade dos valores tutelados (Braga, 2013, p. 124).

Segundo posicionamento de Schneider (2013, p. 153) no crime de lava-
gem de dinheiro, há uma inversão do ônus da prova da origem lícita dos recur-
sos de propriedade do agente, uma vez que o art. 2º, § 1º, da Lei nº 9.613/1998, 
alterada pela Lei nº 12.683/2012, indica que, para haver apreensão ou seques-
tro dos bens, bastam indícios de que os mesmos possuem origem ilícita, cobran-
do-se, por conseguinte, do acusado a comprovação da obtenção lícita do bem.

Constata-se, desse modo, que a lavagem de dinheiro detém peculiari-
dades em relação aos demais crimes, seja pela ardilosidade dos agentes que 
tornam sua detecção uma tarefa difícil, seja pela complexidade do processo 
executório ou pelas suas consequências, sobretudo no tocante aos prejuízos 
causados à sociedade, ou, ainda, por ser um meio para a manutenção de orga-
nizações criminosas e possibilitar a prática de fins ilícitos, tudo isso faz com que 
haja uma imperativa necessidade de atuação estatal dirigida para detectá-la e, 
principalmente, coibi-la, o que não constitui uma medida fácil. Na realidade, 
a atuação contra a lavagem de dinheiro muitas vezes necessita de auxílio de 
pessoas que participam do processo, que possam esclarecer os mecanismos 
ilícitos de execução, como também apontar responsáveis, e tal medida encontra 
amparo no instituto da delação premiada.

2 A DELAÇÃO PREMIADA
Ao tratar do instituto da delação premiada é necessário atentar aos vários 

exemplos históricos, inclusive alguns deles encontrados na Bíblia, como o fato 
de Judas Iscariotes ter delatado Jesus Cristo em troca de uma recompensa em 
dinheiro9. No Brasil, institutos de natureza premial tiveram origem nas Ordena-

8 “[...] aquele que tenha participado da infração penal prévia poderá também ser sujeito ativo do delito de 
lavagem de dinheiro, produzindo-se assim concurso material de crimes, uma vez que o sujeito produziu mais 
de uma conduta típica (a infração penal prévia e a lavagem de dinheiro) e, como consequência legal, deverá 
ser a aplicação cumulativa da pena, conforme prevê o Código Penal brasileiro, em seu art. 69.” (Braga, 2013, 
p. 123)

9 Mateus, 26, 14-16: “Então, um dos Doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes 
e perguntou-lhes: ‘Que quereis dar-me e eu vo-lo entregarei’. Ajustaram com ele trinta moedas de prata. E 
desde aquele instante, procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus”.
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ções Filipinas (Graça, 2011, p. 11; Bessa Neto, 2015, p. 5) e foram utilizados 
desde o período colonial, como o caso de Joaquim Silvério dos Reis, que rece-
beu isenções fiscais, posses e nomeações por ter delatado seus companheiros 
no período da Inconfidência Mineira10 (Cardoso, 2015; Fonseca et al., 2015,  
p. 7). Do mesmo modo, nos anos de ditadura militar, estimulava-se a delação 
dos que eram contra o regime.

Nesse ínterim, é necessário verificar que a delação premiada compreen-
de uma forma de confissão sobre a responsabilização de um acontecimento em 
nome próprio ou de um terceiro, com o fim de angariar alguma forma de be-
nefício, não necessariamente de cunho pecuniário. Diante dessa circunstância, 
Lima (2010, p. 273) a define como

toda e qualquer espécie de colaboração com o Estado, no exercício da atividade 
de persecução penal, prestada por autor, coautor ou partícipe de um ou mais ilí-
citos penais, relativamente ao(s) próprio(s) crime(s) de que tenha tomado parte ou 
pertinente a outro(s) realizado(s) por terceiros, não necessariamente cometidos 
em concurso de pessoas, objetivando, em troca, benefícios penais estabelecidos 
em lei.

A delação premiada vem mostrando sua relevância sobretudo a partir do 
final do século XX, em razão da sofisticação que a criminalidade vem ganhan-
do, tanto pela sua organização quanto pela utilização de recursos econômicos, 
políticos e tecnológicos, fazendo com que essa possa expor tentáculos por di-
versas estruturas do Estado e até mesmo influir em uma conjuntura interna-
cional.

Consoante as palavras de Vilard e colaboradores (2008, p. 115), a partir 
do final da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos começam a utilizar 
informalmente o instituto da delação premiada para tratar da criminalidade eco-
nômica, apenas ganhando caráter oficial a partir de 1978 sob a denominação 
de Programa de Leniência (leniency program), tendo como finalidade a cele-
bração de um acordo entre qualquer integrante de um cartel e a autoridade 
antitruste daquele país. Nesse primeiro momento, a delação deveria cumprir 
algumas exigências, entre elas que o delator fosse o primeiro componente a 
passar a informação às autoridades e que tal circunstância fosse realizada antes 
de iniciada qualquer investigação, por conseguinte o cumprimento desses re-
quisitos poderiam ocasionar a concessão da anistia (amnesty).

Nesse ínterim, anotam Vilard e colaboradores (2008, p. 115) que

10 Segundo Rodas (2015), “por ter denunciado os agitadores da Inconfidência Mineira, Silvério dos Reis recebeu, 
em Lisboa, o foro de fidalgo da Casa Real e o hábito da Ordem de Cristo. Além disso, suas dívidas com a Coroa 
Portuguesa teriam sido perdoadas, e ele teria recebido ouro, uma mansão e o cargo público de tesoureiro da 
bula de Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro”.
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a principal característica desse programa, paradoxalmente, punha em risco sua 
eficácia: a discricionariedade e o subjetivismo adotados pelo Departamento de 
Justiça norte-americano ao analisar o cabimento da anistia. Não havia, naquela 
época, condições de o delator prever as eventuais vantagens ou desvantagens 
advindas da cooperação, configurando verdadeiro desestímulo a sua adesão.

Considerando tal circunstância, o programa foi reestruturado em 1993 de 
forma a favorecer as investigações e a punição dos cartéis, além de oportunizar 
melhores benefícios, como, por exemplo, a concessão automática de leniência, 
se não houver conhecimento e investigações prévias. Tal medida causou o au-
mento sintomático de condenações.

Em que pese a incorporação do acordo de leniência no ordenamento 
jurídico brasileiro, esse acabou figurando de modo distinto das demais modali-
dades de delação premiada, sobretudo pela extensão do benefício a ser possibi-
litado ao delator. Nesse ínterim, ressalta Vilard e colaboradores (2008, p. 115):

Antes, porém, da sua adoção, nosso sistema legislativo já apresentava diversas 
formas de delação premiada. A diferença entre o instituto até então existente e o 
acordo de leniência estabelecido pela Lei nº 10.149/2000 funda-se, basicamente, 
na amplitude dos benefícios ofertados.

Enquanto as modalidades de delação premiada, dispersas na legislação penal, 
afiguram-se como causas de diminuição de pena, o acordo de leniência carac-
teriza-se como possível instrumento de extinção da punibilidade, o que o torna, 
pelo menos em um primeiro momento, profundamente sedutor [...].

Notadamente, pode-se dizer que tal diferenciação em termos práticos 
se encontra atualmente superada, uma vez que a delação premiada, em várias 
previsões legais recentes, pode ocasionar o perdão judicial, como será tratado 
posteriormente.

Cabe ainda ressaltar que muitos doutrinadores não enxergam a delação 
premiada como bons olhares, na realidade lhes dirigem variadas críticas, entre 
elas a de retratar uma patente incapacidade do Estado para lidar com as di-
versificadas formas de criminalidade, sobretudo de caráter econômico, como 
a lavagem de dinheiro, principalmente quando considerada a complexidade 
estrutural e organizacional dos grupos envolvidos com tais práticas ilícitas.

Notadamente também é detentora de críticas sob o ponto de vista ético, 
conforme aponta Marcão (2014, p. 504), uma vez que ela se apresenta como 
verdadeira traição, que normalmente é possibilitada quando há desajuste entre 
os envolvidos em um delito, principalmente quando um se sente prejudicado 
com a persecução penal e é desassistido de apoio dos comparsas, ou quando 
há um interesse em se beneficiar.
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Algumas outras questões são pontos de preocupação e crítica em relação 
à delação premiada, entre elas a possibilidade de desviar o rumo das investiga-
ções, gerar acomodação ou apatia do investigador, como também ser realizada 
sem a ratificação documental, vindo, por conseguinte, a não vincular o delator 
a obrigatoriedade do recebimento do seu benefício, sendo, assim, elemento 
de insegurança (Marcão, 2014, p. 505). Logo, para compreender o motivo de 
sua atual utilização e importância, faz-se necessário ressaltar o caso do italiano 
Tommaso Buscetta e, também, analisar como as legislações nacionais utilizam 
tal instituto.

2.1 o cAso tommAso buscettA e o mAxx processo

Fato de relevante destaque em âmbito internacional foi o caso de Tom-
maso Buscetta, acontecimento que revelou o papel relevante que o instituto 
da delação premiada detém para o combate ao crime organizado, quando do 
desmantelamento da máfia italiana na década de 198011.

Tommaso Buscetta por muito tempo foi membro da máfia italiana, espe-
cificamente da organização “Cosa Nostra”; contudo, devido a uma disputa de 
poder interno, sobretudo pela acentuada exploração da violência pelo grupo 
dos corleoneses, retratada principalmente pelo assassinato dois dos filhos de 
Buscetta e mais de 20 parentes seus pelo grupo rival, decidiu fugir da Itália para 
viver em outros países. Nesse ínterim, foi encontrado e preso por duas vezes no 
território brasileiro, em 23 de outubro de 1983 e em 3 de julho de 1984, sendo 
posteriormente extraditado. Nesta última vez, tentou se matar, vindo a tomar es-
tricnina, oportunidade em que acabou ficando quatro dias em um hospital, mas, 
no dia 15 daquele mês, desembarcava na Itália onde aceitou contar o que sabia 
sobre a máfia, realizando a delação dos nomes dos envolvidos, da estrutura da 
organização e de seu modus operandi (O Globo, 2013a).

A colaboração de Buscetta e o papel do juiz Giovanni Falcone foram 
decisivos para o “Maxx Processo”, chamado assim por investigar 474 supostos 
integrantes da organização criminosa. Ao final, 117 réus foram absolvidos, 338 
foram condenados a penas que somavam 2.665 anos de prisão, além de outros 
19 terem sido sancionados à prisão perpétua (O Globo, 2013b). Entre os nomes 
apontados por Buscetta, se destacou o de Giulio Andreotti, diversas vezes chefe 
de Governo, apontado como o representante mais elevado da máfia na política 

11 Conforme Almeida (2011, p. 18) informa: “Em 29 de maio de 1982 foi criada a Lei nº 304/1982, Lei misure 
per la difesa dell’ordinamento constituzionale, visando consolidar o arrependimento, a confissão e a delação 
como instrumento de desarticulação do crime organizado atuante na Itália. O direito premial também está 
presente nas Leis nºs 34/1987 e 82/9116 e no Código Penal italiano, trazendo benefícios ao colaborador 
que possibilitar a libertação de vítima, evitar que se produzam as consequências do delito, ajudar na colheita 
de provas decisivas para a individualização ou captura dos demais co-autores ou partícipes, estando, ainda, 
presente em crimes relacionados ao narcotráfico”.
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(O Globo, 2013a). Apenas graças a essas revelações toda a direção da máfia 
siciliana pode ser condenada.

É importante anotar que a punição dos integrantes da máfia não foi rele-
vada, e o magistrado Giovanni Falcone foi assassinado em 23 de maio de 1992 
quando trafegava na autoestrada que ligava o aeroporto de Punta Raisa (hoje 
chamado Falcone-Borsellino) a Palermo. Integrantes da “Cosa Nostra” coloca-
ram 500 kg de dinamite em um duto subterrâneo de escoamento de águas plu-
viais que cortava a autopista da rodovia por onde passaria Falcone e a esposa 
Francesca Morvillo, também juíza (IBGF, 2008).

Mesmo assim, em decorrência de sua colaboração, Tommasso Buscetta 
conseguiu que sua esposa brasileira e seu filho fossem atendidos pelo serviço de 
proteção e encaminhados para os Estados Unidos, lugar onde ele mesmo veio 
a cumprir sua pena, já com nacionalidade, identidade e proteção do programa 
de testemunhas. Buscetta morreu em 2000, aos 71 anos, em decorrência de 
problemáticas de saúde, como leucemia e câncer ósseo (O Globo, 2013a).

2.2 A delAção premIAdA e o ordenAmento JurídIco brAsIleIro

De início, é importante anotar que, ao analisar as atuais disposições nor-
mativas que tratam sobre delação premiada ainda em vigor no ordenamento 
pátrio, constata-se que a maioria delas data a partir do final da década de 1980. 
Até mesmo a previsão de delação contida no art. 159, § 4º, o qual trata sobre 
a extorsão mediante sequestro, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940) foi decorrente de uma modificação proporcionada pela 
Lei nº 9.269, de 1996. Nesse ínterim, é importante lembrar que existem muitas 
previsões de delação premiada dispersas no ordenamento jurídico, e entre estas 
destacam-se:

•	 O	art.	25,	§	2º,	da	Lei	nº	7.492,	de	16	de	junho	de	1986	(Lei	dos	
Crimes contra o Sistema Financeiro);

•	 O	art.	8º,	parágrafo	único,	da	Lei	nº	8.072,	de	25	de	julho	de	1990	
(Lei dos Crimes Hediondos);

•	 O	art.	16,	parágrafo	único,	da	Lei	nº	8.137,	de	27	de	dezembro	de	
1990 (Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária);

•	 O	art.	1º,	§	5º,	da	Lei	nº	9.613,	de	3	de	março	de	1998	 (Lei	dos	
Crimes de Lavagem de Dinheiro);

•	 Os	arts.	13	e	14	da	Lei	nº	9.807,	de	13	de	julho	de	1999	(Lei	de	
Proteção a Vítimas e Testemunhas);

•	 O	art.	41	da	Lei	nº	11.343,	de	23	de	agosto	de	2006	(atual	Lei	de	
Tóxicos);
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•	 O	art.	86	da	Lei	nº	12.529,	de	30	de	novembro	de	2011	(nova	Lei	
Antitruste);

•	 O	art.	16	da	Lei	nº	12.846,	de	1º	de	agosto	de	2013	(Lei	Anticor
rupção);

•	 O	art.	4º	da	Lei	nº	12.850,	de	2	de	agosto	de	2013	 (nova	Lei	de	
Combate ao Crime Organizado).

É necessário destacar que a Lei nº 12.850/2013 foi responsável por dar 
uma nova nomenclatura ao instituto, substituindo-se o termo “delação premia-
da”, por vezes utilizado de forma preconceituosa para ressaltar uma ideia de 
traição e deslealdade, passando-se a falar em “colaboração premiada”.

Não apenas a maioria das leis que versam sobre o tema são atuais, mas 
até mesmo a própria aplicação de medidas judiciais voltadas para a execução 
da delação e sua compreensão jurídica vêm sendo algo recente. Assim, aten-
tando a sua utilização no Brasil, lembraram Fonseca e colaboradores (2015,  
p. 9-10):

A técnica de realização de acordos de colaboração premiada por escrito e com 
cunho reparatório foi utilizada pela primeira vez no Brasil em 2003, a partir de 
iniciativa do Ministério Público Federal no Paraná, quando da investigação do 
caso conhecido como “Banestado”. Após tal experiência, a Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção e à Lavagem de Ativos (ENCCLA), do Ministério da Jus-
tiça, encampou a ideia de réu colaborador, tendo sido, por fim, promulgada a já 
referida Lei nº 12.850, de 2013 (nova Lei do Crime Organizado), que disciplina o 
instituto nos moldes de como foi realizado na citada operação.

Do mesmo modo, tem sido utilizado – e aceito pelo Poder Judiciário – o modelo 
de acordo de colaboração escrito na denominada “Operação Lava Jato”, em trâ-
mite no Estado do Paraná.

A previsão da colaboração premiada contida na nova Lei do Crime Or-
ganizado, em seu art. 4º, indica que, após requerimento das partes, observando 
a personalidade do colaborador e os elementos do fato criminoso (natureza, 
circunstâncias, gravidade, repercussão social), bem como a efetividade da co-
laboração, é possibilitado ao juiz conceder a redução de até 2/3 (dois terços) 
da pena privativa de liberdade, a substituição desta por uma pena restritiva de 
direitos e até mesmo conferir o perdão judicial.

No entanto, requer-se que tal colaboração seja efetiva e voluntária, per-
mitindo resultados significativos para a investigação e o processo criminal, so-
bretudo resultando na identificação dos demais coautores e partícipes da orga-
nização, principalmente apontando as infrações penais por esses praticadas, 
como também revelar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas entre tais 
componentes, prevenir a realização de infrações penais decorrentes das ativi-
dades da organização, recuperar total ou parcialmente o produto ou os bens 
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oriundos dos benefícios pecuniários obtidos direta ou indiretamente das infra-
ções penais praticadas, ou, ainda, a localização de eventual vítima com a sua 
integridade física preservada.

Ainda assim, diante da relevância da colaboração prestada, o Ministé-
rio Público e o Delegado de Polícia poderão requer ou representar ao juiz a 
concessão do perdão judicial; ademais, o Parquet poderá deixar de oferecer 
denúncia se o colaborador não for o líder da organização e for o primeiro a 
prestar efetiva colaboração

3 DELAÇÃO PREMIADA E LAVAGEM DE DINhEIRO
Após a edição da Lei nº 12.683/2012, que estabeleceu alterações ao  

§ 5º do art. 1º da Lei nº 9.613/1998, observou-se uma reformulação da delação 
premiada no delito de lavagem de dinheiro, pois notadamente a premiação 
passou a ser estipulada como uma possibilidade a ser determinada segundo a 
discricionariedade do juiz, e não com a certeza da aplicabilidade de algum be-
nefício ao colaborador. Notadamente, tal modificação dá maior força ao acordo 
com o delator, de tal maneira que acaba sendo exigida melhor eficiência da 
delação. Assim, assenta no interesse de que a colaboração não apenas seja re-
alizada de forma espontânea e constitua informações inicialmente norteadoras 
das investigações, mas que realmente tenham um conteúdo relevante para o 
desenvolvimento da persecução criminal.

Com relação aos possíveis benefícios a serem concedidos, o § 5º do  
art. 1º da Lei nº 9.613/1998 detém característica semelhante à previsão contida 
na atual lei de organização criminosa, uma vez que possibilita ao juiz redu-
zir a pena de um a dois terços e determinar que a mesma seja cumprida em 
regime aberto ou semiaberto, também substituí-la por restritiva de direitos, e 
ainda faculta ao magistrado deixar de aplicar qualquer sansão (perdão judicial), 
diferindo entre si essencialmente porque a legislação sobre lavagem de dinhei-
ro não exige como resultado a revelação da estrutura hierárquica e a divisão 
de tarefas entre os envolvidos com a prática do delito, muito menos se atém 
a requerer informações que possa levar à prevenção de outros delitos dessa 
natureza. Ademais, essa lei não faz referência a qualquer forma de avaliação 
sobre a personalidade do colaborador, como também das circunstâncias, da 
eficácia ou da repercussão social do fato criminoso; logo, constata-se que o 
instituto da colaboração premiada é tratado de forma bem mais madura pela 
Lei nº 12.850/2013.

Como bem lembra Furtado (2011, p. 136), uma das principais cláusu-
las para a proteção dos colaboradores é a de sigilo, que implica em assegurar 
que os dados do colaborador não sejam juntados aos autos do processo prin-
cipal, além de ser garantida a sua proteção nos termos dos arts. 13 a 15 da Lei  
nº 9.807/1999.
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Para que a colaboração premiada tenha o efeito desejado, é necessário 
que ela se mostre vantajosa ao acusado, não apenas sob o ponto de vista do be-
nefício, mas também sobre o potencial prejuízo que pode acarretar. Assim, por 
exemplo, a sua não adesão ocasionaria perdas maiores, como a sujeição a um 
processo realizado de forma séria e célere que proporcione uma firme sanção. 
O acordo a ser celebrado com o Ministério Público e a autoridade policial, que 
também deve ter a anuência do juiz, necessita aparentar ser favorável, sobretu-
do quando for contrabalanceada a possibilidade de não aderir ao mesmo. Logo,

o Estado-acusador deverá, então, sempre, desenhar um mecanismo bem claro de 
incentivo para que o réu decida colaborar, de preferência informando quantos 
anos a menos de pena privativa de liberdade por cada informação sobre nomes 
e bens, para trazer agentes que não cooperam (em tese, criminosos) para que 
passem a cooperar com a sociedade. (Fonseca et al., 2015, p. 26)12

Assim, o posicionamento rígido sobre as condições para celebração do 
acordo de colaboração, sobretudo indicando quais as informações são deseja-
das e os benefícios a serem ofertados com o cumprimento da delação, constitui 
um importante ponto de partida para o processo de investigação da lavagem de 
dinheiro.

Mesmo assim, é importante anotar que há recorrentes críticas relaciona-
das à colaboração premiada, as quais se encontram nos campos ético e jurídi-
co. Ao tratar sob o ponto de vista ético, observa-se que o Estado incentiva as 
práticas de traição e deslealdade; logo, promove um sentimento egoístico onde 
o colaborador é estimulado a delatar os demais envolvidos ou toda a prática 
criminosa sob o interesse de alcançar algum benefício jurídico. Ademais, tal 
medida apenas retrata a incompetência estatal para levar a frente as investiga-
ções sobre o delito referido (Yarochewsky, 2012, p. 141-142).

Sob o ponto de vista jurídico, alguns autores se posicionam criticamente 
questionando a legitimidade da colaboração premiada, alegando que a mes-
ma é responsável por proporcionar a flexibilização de algumas garantias pro-
cessuais, tal como a ampla defesa e o contraditório, consoante exposto por  
Yarochewsky (2012, p. 139):

Já de início, numa análise ampla da delação premiada, pode ser detectada a 
incompatibilidade do instituto com o exercício da defesa do acusado, tanto da 
defesa técnica, quanto da autodefesa, que se mostram amarradas numa postura 
do delator como acusador de si mesmo, em franca dissonância com o princípio 
do contraditório e da ampla defesa. O caráter amplo de esvai diante de uma si-
tuação em que o delator sequer pode tentar a sua absolvição.

12 Como exemplo, Fonseca e colaboradores (2015, p. 25) apontam que, durante a apuração da Operação Lava 
Jato, os colaboradores Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, apesar de penalizados e de terem que abrir mão 
dos bens adquiridos ilicitamente, suas sanções foram vem inferiores aos demais réus.
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Sem perder de vista tal contexto, algumas críticas são dirigidas sobre a 
carência de acesso ao conteúdo do termo do colaborador para os demais réus, 
sobretudo para a realização de perguntas que venham a decisivamente influir 
sobre as acusações realizadas contra os demais, como também é indagada a 
participação do juiz na celebração do acordo (Souza, 2014, p. 13), uma vez 
que tal tarefa é reservada apenas ao Ministério Público e Delegado de Polícia.

Para Falcão Júnior (2011, p. 4), esse instituto ofenderia:

a) o princípio da publicidade, por ser acordo secreto; b) a ética do processo, uma 
vez que a colaboração se dá por interesses egoísticos e por tornar o delator objeto 
de medida processual, corrompendo-lhe o espírito; c) o dever de ofício, pois há 
apatia da autoridade pública em razão da facilidade de obter provas; d) o princí-
pio da proporcionalidade, pois réus com a mesma culpa estarão sujeitos a penas 
diversas; e e) quebra, por fim, o princípio acusatório, visto ser ônus da acusação 
a busca de prova condenatória.

Por outro lado, também é inteligível que:

a) a colaboração demonstra o arrependimento e a recuperação de caros valores 
comunitários; b) a finalidade preventiva e positiva da pena, já que o delator ab-
sorve valores de piso do ordenamento; c) o instituto não é incompatível com o 
contraditório e a ampla defesa, seja na fase pré-judicial, seja judicial (art. 188, 
CPP); d) é preciso buscar a credibilidade da prova colhida com a imputação aos 
corréus e partícipes, assegurando-se, desta feita, o contraditório; e e) a colabora-
ção, fundada no princípio do consenso, salvaguardará bens jurídicos dignos de 
tutela penal, logo se deve olhar para os benefícios e não apenas para o alcaguete, 
como se fosse um fim em si mesmo. (Falcão Júnior, 2011, p. 4)

É conveniente compreender que, apesar do compromisso em colaborar 
com a Justiça, é imperioso ao Estado a busca da verdade real; nesse ínterim, a 
delação constitui peça inicial para a produção de outras formas de prova que 
atestem as informações ditadas pelo colaborador. Assim, ainda que cercada de 
críticas, o instituto demonstra ser plenamente viável, sobretudo quando é con-
siderada a diversificação e sofisticação das ações delitivas, tal como a lavagem 
de dinheiro; logo, a celebração do acordo para a delação premiada demonstra 
ser mais uma opção para combate a tal delito, sobretudo por nortear o aparelho 
investigativo estatal.

4 A OPERAÇÃO LAVA jATO

Amplamente conhecida pela população brasileira, não apenas pela sua 
divulgação midiática, mas principalmente por sua repercussão no campo polí-
tico nacional, a Operação “Lava Jato” foi assim nomeada porque, inicialmente, 
foi desenvolvida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF) 
perante a Justiça Federal, em Curitiba, para investigar o uso da rede de postos 
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de combustíveis e lava a jato de automóveis para movimentar recursos ilícitos; 
no entanto, durante o avanço de suas atividades ganhou maior expressão, vindo 
a ser considerada, atualmente, a maior investigação de corrupção e lavagem de 
dinheiro que o Brasil já teve13 (Ministério Público Federal, 2016a).

É importante destacar que a Lava Jato começou ainda em 2009, com a in-
vestigação de crimes de lavagem de dinheiro relacionados a algumas pessoas es-
pecíficas, como o ex-deputado federal José Janene e os doleiros Alberto Youssef  
e Carlos Habib Chater, vindo a ganhar impulso ainda em julho de 2013, quan-
do foram iniciados os monitoramentos de conversas por meio de interceptações 
telefônicas, chegando-se a identificar quatro organizações criminosas que se 
relacionavam entre si, todas elas chefiadas por doleiros, entre eles os já citados, 
mas apenas em 7 de março de 2014 foi deflagrada sua primeira fase ostensiva, 
oportunidade em que foram cumpridos 81 mandados de busca e apreensão, 18 
mandados de prisão preventiva, 10 mandados de prisão temporária e 19 man-
dados de condução coercitiva, em 17 cidades de 6 Estados e no Distrito Federal 
(Ministério Público Federal, 2016b).

O transcurso da Operação tem revelado a existência de um esquema que 
já durava mais de 10 anos, oportunidade em que grandes empreiteiras organiza-
das em cartel desviavam vultuosas quantias em dinheiro da Petrobras por meio 
de contratos superfaturados que eram revertidas em forma de propinas a agentes 
públicos, sobretudo altos executivos, tudo isso operado por doleiros14.

Deve-se salientar que a Operação Lava Jato recebeu contribuição inicial 
muito importante dos principais investigados: Alberto Youssef e Paulo Roberto 
Costa, que, por meio dos acordos de colaboração premiada, foram responsáveis 
por dar uma maior dinamicidade à Operação.

Se não fossem os acordos de colaboração pactuados entre procuradores da Re-
pública e os investigados, o caso Lava Jato não teria alcançado evidências de 
corrupção para além daquela envolvendo Paulo Roberto Costa. Existia prova de 
propinas inferiores a R$ 100 milhões. Hoje são investigados dezenas de agentes 
públicos, além de grandes empresas, havendo evidências de crimes de corrupção 
envolvendo valores muito superiores a R$ 1 bilhão. Apenas em decorrência de 
acordos de colaboração, já se alcançou a recuperação de cerca de meio bilhão 
de reais. (Ministério Público Federal, 2016e)

13 Palomo e Haro (2015) destacam que, recentemente, a delação premiada foi importante para a elucidação de 
outros casos como o caso do assassinato da missionária Dorothy Stang, ocorrido no dia 12 de fevereiro de 
2005, na Cidade de Anapu/PA; ou, ainda, o da jovem Eloá, morta por seu ex-namorado em 2008; mesmo 
assim tal instituto ganhou maior notoriedade após a Operação Lava Jato.

14 Conforme esclarece Barros (2015, p. 3), as empreiteiras atuavam em um cenário normal, concorrendo entre 
si, para conseguir contratos com a Petrobras, no entanto omitiam uma cartelização em “clube”, para substituir 
uma concorrência real por um aparente. “Os preços oferecidos à Petrobras eram calculados e ajustados em 
reuniões secretas nas quais se definia quem ganharia o contrato e qual seria o preço, inflado em benefício 
privado e em prejuízo dos cofres da estatal. O cartel tinha até um regulamento, para definir como as obras 
seriam distribuídas” (Barros, 2015, p. 3).
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Segundo dados informados pelo Ministério Público Federal (2016c), 
até 19 de setembro de 2016, só na primeira instância da Justiça Federal, em  
Curitiba, a Operação Lava Jato foi responsável pela instauração de 1.397 pro-
cedimentos15, oportunidade em que foram firmados 70 acordos de delação pre-
miada, ocasionando 106 condenações, oportunidade em que já foi pedido o 
ressarcimento (incluindo as multas) de 38,1 bilhões de reais. Também foi des-
crito que os crimes noticiados dão conta que 6,4 bilhões de reais foram pagos 
em propinas, sendo que 3,6 bilhões já são alvos de recuperação em decorrência 
dos acordos de colaboração. No Supremo Tribunal Federal, onde também tra-
mitava, até 22 de agosto de 2016, 3 ações penais relacionadas ao caso, já foram 
feitos 41 acordos de colaboração premiada, que favoreceram a repatriação de 
79 milhões de reais (Ministério Público Federal, 2016d).

Vislumbra-se, desse modo, quão relevante tem sido a delação premiada 
para o desencadeamento da Operação Lava Jato, demonstrando ser um recur-
so que tem possibilitado o aperfeiçoamento da persecução criminal nacional. 
Também não se pode deixar de destacar o protagonismo de órgãos como a 
Justiça Federal, o Mistério Público Federal e a Polícia Federal, em sintonia com 
a Receita Federal, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf), o 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Controladoria-Geral 
da União (CGU), o Departamento de Recuperação de Ativos e de Cooperação 
Jurídica Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça e da própria Petrobras para 
o desenvolvimento das ações investigativas que tem formulado um momento 
ímpar da história brasileira no combate à lavagem de dinheiro e corrupção.

CONSIDERAÇÕES fINAIS
Conforme fora abordado, um dos delitos que mais vem chamando a aten-

ção das autoridades envolvidas no sistema de justiça criminal é a lavagem de 
dinheiro, não apenas em razão dos bens jurídicos que afeta, mas também por 
constituir um recurso responsável por estipular um limite entre o sistema econô-
mico financeiro e os capitais ilícitos, compreendido, assim, pela alquimia que 
entender, ainda que erroneamente, tais patrimônios como legais, o que vem 
sendo utilizado sobretudo por organizações criminosas para dar aparente licitu-
de aos seus bens, mas também para possibilitar o proveito dos lucros auferidos 
de outros delitos, como corrupção, terrorismo, tráfico de drogas, de armas, de 
órgãos e de pessoas, ocasionando, também, prejuízos diretos ao desenvolvi-
mento regional, ao próprio sistema econômico-financeiro e também à própria 
administração da justiça.

15 É importante corroborar da observação de Venturelli (2016, p. 15), quanto destaca que “[...] a operação Lava 
Jato, diferentemente do caso mensalão, não consiste em uma única ação penal. A conhecida ação penal 470 
julgada no Supremo Tribunal Federal foi objeto de um único inquérito que deflagrou a denuncia de mais de 40 
pessoas. A persecução criminal da ação penal 470 desvelou falhas que se depuram na operação Lava Jato”.
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Para atuar de maneira efetiva na repressão a tais delitos, é necessário 
um robusto aparato estatal que viabilizasse um constante acompanhamento das 
relações financeiras não apenas em âmbito interno, mas também com apoio 
internacional, empreendimento esse que atualmente já vem sendo esboçado, 
porém ainda é precário frente às diversificadas estratégias criminosas para exe-
cução do processo de branqueamento de capitais.

Vislumbrando essa circunstância, observou-se que o instituto da delação 
premiada constitui um importante recurso para suprir as dificuldades estatais de 
combate à lavagem de dinheiro, sobretudo por possibilitar uma compreensão 
ampla dos mecanismos utilizados pelas organizações criminosas, como tam-
bém a identificação de seus componentes e do patrimônio ilicitamente movi-
mentado.

Mesmo assim, constata-se que a colaboração premiada é detentora de 
muitas críticas, entre elas a compreensão de que sua utilização ocasionaria 
afronta a princípios constitucionais, como contraditório e ampla defesa. No en-
tanto, observa-se tal questão sob um prisma diametralmente oposto, uma vez 
que tal instituto não ceifa a possibilidade do exercício de tais direitos que po-
derão ser exercidos em momento oportuno, não obstante deve-se compreender 
a relevância dos bens tutelados pela norma penal dirigida para a repressão da 
lavagem de capitais, os quais necessitam ser protegidos e a colaboração do de-
lator constitui um recurso importante para fazer valer esses viés protecionista, 
sem tão pouco criar um reducionismo das garantias, haja vista que, conforme 
ressaltado, não estipula restrições ao seu exercício em todo o processo.

Constata-se ainda que, recentemente, tal instituto tem adquirido novo fô-
lego em razão das mudanças no ordenamento pátrio realizadas nas duas últimas 
décadas, o que tem proporcionado sua crescente exploração como mecanismo 
hábil para superar as limitações estatais durante a persecução criminal e, por 
conseguinte, alcançar melhores resultados na elucidação dos casos. Atentando 
ao campo prático, constatou-se sua relevância durante a experiência italiana 
de 1980 para o combate ao crime organizado, como também para a realidade 
brasileira no transcorrer da Operação Lava Jato, ainda em curso, mas que já tem 
demonstrado sua proeminência no combate à lavagem de dinheiro e corrupção.
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RESUMO: Este trabalho objetiva fazer uma análise sobre a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), 
baseando‑se nos métodos da teoria econômica e análise econômica do Direito. Por meio de pesquisa 
bibliográfica, promove‑se uma relação entre o acordo de leniência, presente na referida lei, e o dile‑
ma dos prisioneiros, pertencente à teoria dos jogos, além de inserir premissas da teoria da agência. A 
abordagem proposta guarda extrema relevância por analisar a legislação e seus comandos versados 
no combate a ilícitos tão comuns no contexto brasileiro, apresentando a eficácia dos dispositivos 
legais para desbaratar e reparar os danos causados por organizações envolvidas em casos de cor‑
rupção. Inicialmente, segue‑se uma introdução sobre o que é análise econômica do Direito, sua 
metodologia e uma apresentação sobre o que são as teorias dos jogos e da agência. Posteriormente, 
passa‑se à análise do texto legislativo. O trabalho é concluído com uma reflexão sobre a necessidade 
de racionalizar a intervenção estatal, evitando a solução penal para dar lugar a medidas administrati‑
vas capazes de prevenir e reparar com agilidade os danos causados pela corrupção.

PALAVRAS‑CHAVE: Análise econômica do Direito; teoria dos jogos; teoria da agência; Lei Anticor‑
rupção.

ABSTRACT: This paper aims to make an analysis of the Anti‑Corruption Law (Law 12.846/2013), 
based on the methods of economic theory and economic analysis of Law. Through bibliographical 
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research, promotes a relation between the leniency agreement, present in the Law and the prisoners’ 
dilemma, belonging to game theory, and also insert the agency theory’s assumptions. The proposed 
approach holds extremely importance for it analyzes the legislation and its commands versed in the 
fighting of illegal acts that are so common in the Brazilian context, showing the effectiveness of legal 
provisions to dismantle and repair the damage done by organizations involved in corruption cases. 
Firstly, we make an introduction to what Economic Analysis of Law is, its methodology, and a pre‑
sentation on what the games and the agency theories are. Later, it moves on to the analysis of the 
legislation. The work is concluded with a reflection on the need to rationalize the state intervention, 
avoiding penal solutions to give rise to administrative measures that could prevent and nimbly repair 
the damage caused by corruption.

KEYWORDS: Law and economics; game theory; agency theory; Anti‑corruption Law.

SUMÁRIO: Introdução; 1 Breve histórico sobre análise econômica do Direito; 2 Metodologia da AED; 
2.1 Teoria da escolha racional; 2.2 Teoria dos jogos; 2.3 Teoria da agência; 3 O acordo de leniência na 
Lei Anticorrupção; Conclusão; Referências.

INTRODuÇÃO

Como reflexo dos movimentos interdisciplinares próprios do início do sé-
culo XX, fundados no realismo jurídico, surge, nos Estados Unidos da América, 
a Análise Econômica do Direito, método por meio do qual os juseconomistas 
buscavam utilizar-se de uma abordagem econômica para tentar compreender o 
Direito, aperfeiçoando a ideia de eficácia para um critério econômico-jurídico 
de eficiência.

A utilização do aparato oferecido pelos métodos econômicos tornar-se-
-ia, então, capaz de auxiliar os juristas a examinarem qual a alternativa mais 
eficiente para solucionar problemas do ordenamento jurídico, com ênfase ao 
uso da microeconomia e economia do bem-estar social.

A Análise Econômica do Direito (AED) procura explicar e prever o com-
portamento dos indivíduos destinatários da lei, almejando, inclusive, uma le-
gislação de melhor qualidade, sendo influente e eficiente em várias áreas do 
Direito, a exemplo da otimização das políticas públicas em matéria ambiental e 
na regulação do mercado de valores imobiliários.

O objetivo geral deste trabalho é, portanto, fazer uma análise econô-
mica da Lei Federal nº 12.846, de 2013, Lei Anticorrupção, mostrando quais 
métodos e teorias foram empregados no texto legislativo e a importância deles, 
bem como investigar os êxitos da formulação normativa à luz do instrumental 
metodológico da Economia.

Quanto aos objetivos específicos, procura-se aproximar Direito e Econo-
mia como forma de promover um estudo mais completo e amplo sobre a apli-
cação dos métodos da teoria econômica na esfera jurídica, no intento de expor 
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a necessidade de racionalizar a intervenção estatal, optando por meios admi-
nistrativos com sanções eficazes na prevenção e no reparo dos danos oriundos 
da corrupção.

No tocante à metodologia, o método a ser utilizado é o hipotético-dedu-
tivo. Por meio de uma abordagem qualitativa, busca-se aprimorar o conheci-
mento nas áreas da Economia e do Direito, de maneira a fomentar discussões 
cada vez mais incisivas sobre os métodos econômicos aplicáveis à ciência jurí-
dica. Trata-se de uma pesquisa descritiva, na medida em que explana as teorias 
econômicas; e também exploratória, buscando contribuir para o desenvolvi-
mento cada vez maior de pesquisas sobre o tema.

Este trabalho encontra-se estruturado da forma a seguir apresentada.

No Capítulo 1, Breve Histórico sobre a Análise Econômica do Direito, é 
feita uma introdução acerca do surgimento das teorias econômicas aplicáveis 
ao estudo do Direito, os principais precursores das teorias são citados e a defi-
nição sobre o que é Análise Econômica do Direito.

No Capítulo 2, Metodologia da AED, são apresentados os métodos ju-
seconômicos utilizados para o desenvolvimento do presente trabalho, quais 
sejam: a teoria da escolha racional, teoria dos jogos (o modelo do dilema dos 
prisioneiros) e a teoria da agência.

No Capítulo 3, O Acordo de Leniência na Lei Anticorrupção, parte-se 
da análise da lei, objeto de estudo do trabalho, demonstrando como as teorias 
econômicas estão presentes em seu texto, enfatizando a eficiência dos métodos 
adotados, frente à necessidade de racionalizar a intervenção estatal, buscando 
soluções no âmbito administrativo.

Em suma, pretende-se ratificar a importância da união entre Economia 
e Direito com fins a realizar pesquisas que contribuam para solucionar pro-
blemas tão recorrentes em nosso ordenamento jurídico, em perene estado de  
desarmonia.

1 BREVE hISTÓRICO SOBRE ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO

Com a intenção de desvincular o debate jurídico da antítese entre jus-
positivismo e jusnaturalismo predominantes na ciência jurídica do século XX, 
surgiu uma nova visão do Direito chamada realismo jurídico, cujo principal 
escopo era o de aproximar a ciência jurídica e a realidade social. Afinal, as 
ações humanas constantemente modificam as regras de conduta que permeiam 
a sociedade, alterando também as regras do Direito (Rodrigues, 2014, p. 56).

Assim, devido ao reflexo dos movimentos interdisciplinares advindos do 
realismo jurídico, surge nos Estados Unidos da América a AED, cuja principal 
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inovação consistiu no aperfeiçoamento da ideia de eficácia, proposta no realis-
mo, para um critério econômico-jurídico de eficiência1.

No livro O que é análise econômica do Direito: uma introdução, Victor 
Hugo Domingues (2011, p. 45) assegura que “os instrumentos da economia 
aplicados ao direito não têm a pretensão de predizer o que é melhor, no sentido 
moral do que ‘deve ser’, mas sim do que é eficiente”.

A Análise Econômica do Direito é a aplicação do instrumental analítico e 
empírico da economia, destacando-se o uso da microeconomia e economia do 
bem-estar social, na tentativa de compreender e explicar as implicações fáticas 
e a lógica (racionalidade) do próprio ordenamento jurídico. Em suma, é a utili-
zação de uma abordagem econômica para tentar compreender o Direito, mé-
todo esse utilizado pelos chamados juseconomistas (Gico Júnior, 2011, p. 14).

Ivo Gico Júnior (2011, p. 15), sobre o assunto, põe a seguinte indagação: 
“De forma geral, os juseconomistas estão preocupados em tentar responder a 
duas perguntas básicas: (a) Quais são as consequências de um dado arcabouço 
jurídico, isto é, de uma dada regra?; e (b) Que regra jurídica deveria ser ado-
tada?”.

Como já citado, o Direito lida com os aspectos gerais da vida humana 
e seu comportamento em sociedade, sendo toda e qualquer atividade humana 
relevante, portanto, passível de análise pelo método da AED, sejam essas ações 
individuais ou coletivas, na medida em que escolhas e decisões são racional-
mente pensadas e, sobretudo, voltadas para o que for mais útil. Parte-se, nessa 
linha de raciocínio, da premissa utilitarista da teoria da escolha racional2, na 
qual o ser racional maximiza o útil na hora da tomada de suas decisões. Toda e 
qualquer decisão individual ou coletiva que versar sobre recursos escassos, seja 
ela tomada no âmbito do mercado ou não, pode ser compreendida por meio 
de uma abordagem econômica. Toda atividade humana relevante é passível de 
análise econômica (Gico Júnior, 2011, p. 13).

Richard Posner, juntamente com Gary Stanley Becker, tornaram-se refe-
rência na matéria, pois estenderam-na para os mais diversos campos jurídicos, 
como o estudo do crime e das penas, discriminação racial, casamentos e divór-
cios, na linha do utilitarismo de Bentham (Rodrigues, 2014, p. 59).

1 “Essa visão de eficácia e concretude normativa como fonte do Direito fundou os alicerces das primeiras obras 
voltadas à sua análise econômica [...] o movimento Law and Economics ganhou força na década de 1960, 
mormente nas esferas do Direito Tributário (Henry Simons), do Direito Econômico, com ênfase para regulação 
antitruste.” (Rodrigues, 2014, p. 58)

2 “A teoria da escolha racional parte da premissa de que o comportamento humano tem fins instrumentais. 
Ao se deparar com um conjunto de opções (chamado conjunto de oportunidade), cada indivíduo (chamado 
de agente representativo) toma as decisões que lhe pareçam mais adequadas para atingir seus objetivos.” 
(Salama, 2008, p. 49)
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Em Values and Consequences: An Introduction to Economic Analysis of 
Law, Posner afirma que a Análise Econômica do Direito tenta explicar e prever 
o comportamento das pessoas envolvidas com a lei, e também procura melho-
ras na legislação, influenciando um número importante de áreas3.

These areas include antitrust, the regulation of public utilities and common car-
riers, environmental regulation, the computation of damages in personal injury 
suits, the regulation of the securities markets, the federal sentencing guidelines, 
the division of property and the calculation of alimony in divorce cases, and the 
law governing investment by pension funds and other trustees, and to have been 
a significant factor in the deregulation movement and in free-market ideology 
generally. (Posner, 2000, p. 2)

A utilização instrumental-metodológica da teoria econômica nas ciên-
cias jurídicas serve de bases interpretativas e analíticas para os diversos ramos 
do Direito, pautando-se sempre na eficácia da norma (Rodrigues, 2012, p. 110).

Há duas grandes frentes das quais a abordagem econômica do Direito se 
divide: AED positiva (descritiva) e AED normativa (prescritiva). Segundo Richard 
Posner, a positiva preocupa-se em analisar a estrutura jurídica vigente, propon-
do construções hermenêuticas que podem ajudá-la a tornar-se mais eficiente. 
Para a tendência normativa, não obstante, o conceito econômico de eficiên-
cia é um dos principais parâmetros valorativos do Direito (Rodrigues, 2014,  
p. 60-62).

Acrescentando e esclarecendo sobre as duas frentes da AED ora discuti-
das em Gico Júnior (2011, p. 17), tem-se:

Em resumo, a AED positiva nos auxiliará a compreender o que é a norma jurídica, 
qual a sua racionalidade e as diferentes consequências prováveis decorrentes da 
adoção dessa ou daquela regra, ou seja, a abordagem é eminentemente descri-
tiva/explicativa com resultados preditivos. Já a AED normativa nos auxiliará a 
escolher entre as alternativas possíveis a mais eficiente, isto é, o melhor arranjo 
institucional dado um valor (vetor normativo) previamente definido.

Becker considera, por exemplo, o crime uma “atividade econômica im-
portante” ou mesmo uma “indústria”, não obstante à negligência quase total dos 
economistas acerca do assunto (Becker, 1974, p. 3).

3 “The economic analysis of law, as it now exists not only in the United States but also in Europe, which has 
its own flourishing law and economics association, has both positive (that is, descriptive) and normative 
aspects. It tries to explain and predict the behavior of participants in and persons regulated by the law. 
It also tries to improve law by pointing out respects in which existing or proposed laws have unintended 
or undesirable consequences, whether on economic efficiency, or the distribution of income and wealth, 
or other values. It is not merely an ivory-towered enterprise, at least in the United States, where the law 
and economics movement is understood to have influenced legal reform in a number of important areas.” 
(Posner, 2000, p. 2)
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Ele também lança mão de abordagens que vinculam economia com áre-
as do Direito e menciona o número crescente de crimes capitais, cujos custos 
sociais revelam-se extremamente elevados4. A sua obra é uma das precursoras 
da ideia sobre a escolha racional dos criminosos, em que observou que o de-
linquente de crimes contra o patrimônio agia de forma racional, calculando 
os custos de suas ações em relação às oportunidades. Para Becker, decisões 
“ótimas” (ou favoráveis) são aquelas decisões que minimizam a perda, ou seja, 
maximizam o bem-estar do agente.

A sua obra Crime and Punishment: An Economic Approach é conside-
rada a mais relevante para o estudo da AED aplicada à teoria dos delitos e das 
penas. Caracteriza o fenômeno da criminalidade como resultante da maximiza-
ção racional dos agentes envolvidos: Estado, delinquente e vítima (Rodrigues, 
2014, p. 75).

2 METODOLOGIA DA AED

Para compreender como a Análise Econômica do Direito é um método 
apto a trazer resultados positivos para os problemas que permeiam o ordena-
mento jurídico brasileiro, é necessário que se faça uma apresentação da meto-
dologia própria da AED e como ela pode e vem sendo aplicada pelos juseco-
nomistas.

Em um primeiro momento, cabe identificar que os juseconomistas consi-
deram o Direito como um conjunto de regras determinantes de custos e bene-
fícios para os agentes que conduzem seus comportamentos em função de tais 
incentivos. Com o objetivo de compreender como o agente se comporta e tentar 
prever suas ações e reações, os juseconomistas investigam as reações humanas 
diante de escolhas5.

Depois de verificar que o ser humano responde a incentivos, é possível 
compreender seu comportamento e identificar em que contexto (hierárquico ou 
mercadológico) se darão ações e tomadas de decisão. Para a AED, mercado é 
termo empregado pura e simplesmente ao contexto social em que os agentes 
podem tomar suas decisões livres. Portanto, é possível observar nos agentes um 
comportamento racional maximizador, comportamento esse que os levará à 
realização de trocas até que se igualem os custos e benefícios. É o momento em 

4 “Moreover, with the large growth of tax and other legislation, tax evasion and other kinds of white-collar 
crime have presumably grown much more rapidly than felonies.” (Becker, 2001, p. 4)

5 “A escassez dos bens impõe à sociedade que escolha entre alternativas possíveis e excludentes (senão não 
seria uma escolha, não é mesmo?). Toda escolha pressupõe um custo, um trade off, que é exatamente a 
segunda alocação factível mais interessante para o recurso, mas que foi preterida. A esse custo chamamos de 
custo de oportunidade. [...] como escolhas devem ser realizadas, os agentes econômicos agem normalmente 
como se ponderassem os custos e os benefícios de cada alternativa, adotando a conduta que, dadas as suas 
condições e circunstâncias, traz-lhes mais bem-estar.” (Gico Júnior, 2011, p. 19-20)
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que o mercado se encontra em equilíbrio6. O equilíbrio nos leva a outro ponto 
relevante da AED, a eficiência, no sentido “Pareto-eficiente”, pois equilíbrios 
constituem ótimos de Pareto, já que no equilíbrio não existe outra alocação de 
recursos na qual seja possível melhorar a situação de alguém sem piorar a de 
outrem (Gico Júnior, 2011, p. 21).

No livro Manual de economia política, Vilfredo Pareto ergue os funda-
mentos do seu sistema de equilíbrio econômico, desenvolvendo o conceito de 
“Ótimo de Pareto”, o qual Victor Hugo Domingues (2011, p. 41) descreve como 
“o ‘Ótimo de Pareto’ é o exato momento de equilíbrio em que todas as ações a 
serem tomadas não incrementam a condição dos agentes sem prejudicar outros. 
Neste exato momento está caracterizado o critério de eficiência de Pareto”.

Em suma, são esses alguns pressupostos basilares característicos da AED 
e seu método, deveras pertinentes ao Direito.

2.1 teorIA dA escolhA rAcIonAl

Conforme já citado, a teoria da escolha racional procura entender o com-
portamento humano com base em paradigmas funcionais. Diante de um leque 
de opções dadas por uma situação, o indivíduo, primando por maximizar seu 
bem-estar, decide por uma dessas opções após analisar os custos de oportuni-
dade, chamados de trade off, e os demais custos inerentes à escolha (Rodrigues, 
2014, p. 62).

Para entender essa teoria, cabe citar o vetor escassez, ponto de partida da 
análise econômica, de acordo com Salama (2008, p. 16). Para ele, a escassez 
força os indivíduos a realizarem escolhas e incorrerem em trade offs, que seriam 
“sacrifícios”. Analisar do que “se abre mão” na hora de uma escolha é analisar 
nada menos que o “custo de oportunidade” (Salama, 2008, p. 16). A existência 
de um custo não se confunde com valor pecuniário, vale salientar. Acerca da 
maximização racional, Salama (2008, p. 16-17) explicita:

A premissa comportamental implícita na teoria dos preços é a de que os indivídu-
os farão escolhas que atendam seus interesses pessoais, sejam eles quais forem. 
Daí dizer-se que indivíduos racionalmente maximizam seu bem-estar. Note que 
a ideia é a de que todas as pessoas são maximizadoras racionais de bem-estar, 
e também de que a maximização se dá em todas as suas atividades. Esse com-
portamento maximizador é, portanto, tomado como abrangendo uma enorme 
gama de ações, que vão desde a decisão de consumir ou produzir um bem, até 
a decisão de contratar com alguém, de pagar impostos, de aceitar ou propor um 

6 Explicando melhor o termo supracitado, “equilíbrio é um conceito técnico utilizado para explicar qual será o 
resultado provável de uma alteração na estrutura de incentivos dos agentes. Modificada a regra e um contexto 
onde a barganha é possível (mercado), os agentes realizarão trocas enquanto lhes for benéfico, até que o 
equilíbrio seja alcançado” (Gico Júnior, 2011, p. 21).
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acordo em um litígio, de falar ao telefone celular ao dirigir e, até mesmo, de votar 
contra ou a favor de um projeto de lei.

Os indivíduos, destarte, comportam-se em função de maximizar aquilo a 
que atribuem um valor de utilidade, reiterando aqui a influência utilitarista na 
teoria da escolha racional. Para Cooter e Ulen (2012, p. 18), a teoria econômica 
que corresponde a como as pessoas fazem escolhas refere-se à teoria da escolha 
racional:

The construction of the economic model of consumer choice begins with an 
account of the preferences of consumers. Consumers are assumed to know the 
things they like and dislike and to be able to rank the available alternative combi-
nations of goods and services according to their ability to satisfy the consumer’s 
preferences. This envolves no more than ranking the alternatives as better than, 
worse than, or equally as good as one another. Indeed, some economists believe 
that the conditions they impose on the ordering or ranking of consumer preferen-
ces constitute what an economista means by the term rational.

Um outro conceito importante quando se fala de escolha racional é o já 
mencionado equilíbrio na interação entre indivíduos maximizadores. O equilí-
brio é o “padrão inaugural que se perpetua até a interferência de fatores exter-
nos à relação” (Rodrigues, 2014, p. 63-64).

A esse conceito alia-se o de eficiência, o qual resume a teoria da escolha 
racional. Conforme já mencionado, a eficiência se traduz em uma situação im-
possível de ser modificada, de forma a deixar um indivíduo em benefício, sem, 
em consequência disso, piorar a situação de outro indivíduo. Sobre equilíbrio 
econômico e eficiência, portanto:

Podemos defini-lo de diferentes maneiras, que no fundo dão no mesmo. Pode-se 
dizer que o equilíbrio econômico é o estado que se manteria indefinidamente se 
não houvesse nenhuma mudança nas condições nas quais o observamos. Se, no 
momento, nós consideramos apenas o equilíbrio estável, podemos dizer que ele 
é determinado de tal maneira que, se modificado francamente, tende, de ime-
diato, a restabelecer-se, a retomar a seu primeiro estado. As duas definições são 
equivalentes. (Pareto, 1996, p. 128)

Feitas tais considerações, cabe passar ao estudo da teoria dos jogos.

2.2 teorIA dos Jogos

Nas palavras de Bruno Meyerhof Salama (2008, p. 50),

a teoria dos jogos considera interações dinâmicas entre indivíduos que procuram 
maximizar seus resultados considerando as expectativas de decisões dos outros 
indivíduos com os quais interage. A teoria dos jogos conduz a descobertas que 
contrariam a intuição, como por exemplo a descoberta de que em determinados 
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casos as pessoas podem ficar em pior situação agindo racionalmente na busca de 
seu próprio interesse.

Essa teoria aborda a interação entre agentes maximizadores, momento 
em que prevalece o comportamento estratégico, já que os resultados de seus 
atos dependem do comportamento que os demais assumirão. Hilbrecht (2011, 
p. 115) afirma que a teoria assume serem os tomadores de decisão (jogadores 
ou agentes) racionais, cientes de seus objetivos e preferências; sabem quais as 
limitações e restrições relevantes às suas ações; e conseguem escolher a melhor 
ação dados seus objetivos e respeitadas as limitações. Isto é, trata-se da ciência 
do comportamento racional em situações em que existe interação ou interde-
pendência entre os agentes.

Sobre ser uma teoria crescentemente usada no Direito, basicamente são 
apresentados dois motivos7:

O primeiro é que a teoria dos jogos provê uma estrutura de análise útil para 
prever o impacto de leis, constituições, normas sociais etc. na sociedade, pois 
estas representam restrições ao comportamento das pessoas. Consequentemente, 
agentes racionais levam em consideração essas restrições para escolher a melhor 
ação possível para alcançar seus próprios objetivos. [...] O segundo motivo é que, 
por avaliar as consequências das leis, a teoria dos jogos pode ajudar profissionais 
das áreas jurídicas a desenharem sistemas legais para que os objetivos desejados 
sejam mais facilmente alcançados. (Hilbrecht, 2011, p. 115-116)

O modelo básico da teoria dos jogos chama-se O dilema dos prisio-
neiros, um jogo em que os agentes (jogadores) têm estratégias dominantes. A 
característica essencial desse dilema traduz-se no conflito que existe entre os 
interesses coletivos e o autointeresse dos jogadores.

O contexto do dilema dos prisioneiros envolve dois suspeitos de um cri-
me, ora denominados A e B, suas disposições em confessar o crime cometido 
e a polícia que os capturou. Os dois são colocados em celas separadas, de 
forma que não consigam comunicar-se entre si. A polícia não possui evidências 
concretas de que cometeram o crime e oferece a cada um, separadamente, a 
chance de confessar e delatar o outro suspeito. Se nenhum deles confessar, 
ambos são condenados por um delito menor, com pena de dois anos para cada 
um. Se ambos confessam, terão uma pena maior, pela gravidade do delito, mas 
obterão uma redução na pena pela cooperação com a investigação, com pena 
de seis anos para cada um. Em outra hipótese, se um confessa e o outro não, o 

7 “A teoria dos jogos pode ajudar juristas e legisladores a analisar e entender as consequências de determinadas 
estruturas legais. Como exemplo, suponha que um legislador hipotético, preocupado com o crescimento de 
roubos e assaltos, deseja criar uma lei que aumente a pena prevista para tais crimes. Uma consequência não 
intencional de tal lei pode ser simplesmente o aumento do número de latrocínios, pois o criminoso, dotado de 
racionalidade, pode passar a preferir assassinar suas vítimas com o intuito de eliminar testemunhas e reduzir 
a probabilidade de ser condenado.” (Hilbrecht, 2011, p. 115)
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que confessou terá pena de um ano e o outro terá pena de 10 anos (Hilbrecht, 
2011, p. 119-120).

No dilema, afirma Fillipe Azevedo Rodrigues (2014, p. 73) que, por ser a 
opção de menor risco de punição elevada (melhor payoff), ambos os suspeitos 
deverão confessar, tornando essa a estratégia dominante do problema.

O que Hilbrecht considera payoffs “são os resultados que cada jogador 
espera conseguir em cada combinação possível das estratégias escolhidas pelos 
jogadores”. Ele considera dominante a estratégia cujos payoffs são maiores do 
que as estratégias alternativas, independente da escolha dos rivais; a estratégia 
dominante sempre apresentará o melhor payoff em relação às estratégias alter-
nativas, por isso sempre deve ser usada (Hilbrecht, 2011, p. 117-118).

Ainda sobre o dilema dos prisioneiros, Gisele Chaves Sampaio Alcântara 
(2012, p. 90) disserta:

Analisando estrategicamente as opções de cada acusado, percebe-se que a me-
lhor decisão individual é confessar, uma vez que, ao agir assim, haverá pelo me-
nos dois anos a menos de prisão, independentemente do que o outro prisioneiro 
fizer. A melhor estratégia geral, no entanto, é a de cooperação: nenhum confessa, 
e ambos permanecem reclusos pelo tempo mínimo. Tal cooperação, entretanto, 
não é possível, uma vez que eles não podem se comunicar. Como não sabem e 
tampouco têm controle sobre o que o outro vai fazer, acabam confessando – am-
bos. O resultado para os dois é uma pena de dois anos.

Ao analisar o jogo dos prisioneiros, objetivando prever os resultados, ou 
seja, quais estratégias serão adotadas pelos jogadores, utiliza-se o conceito de 
equilíbrio de Nash, que funciona da seguinte forma: cada jogador escolhe uma 
estratégia que lhe dá o maior payoff possível, dadas as estratégias que outros 
jogadores puderam escolher. No equilíbrio de Nash8, os jogadores estão satis-
feitos com suas escolhas; nenhum jogador gostaria de mudar sua estratégia ao 
saber qual a escolha de seus rivais (Hilbrecht, 2011, p. 120).

2.3 teorIA dA AgêncIA

Com origem na microeconomia, a teoria da agência mostra-se como um 
instrumento fundamental para o entendimento de relações contratuais delega-
tivas, que envolvem controles e incentivos, pontos característicos dos sistemas 
administrativos burocráticos.

O fundamento dessa teoria corresponde a um determinado modelo com-
portamental de agentes, que pressupõem terem o mesmo comportamento eco-

8 “O equilíbrio de estratégias dominantes no dilema dos prisioneiros também é considerado como o equilíbrio 
de Nash do problema, o qual é atingido quando cada jogador escolhe a estratégia que lhe renda maior payoff 
possível, considerando-se as estratégias escolhidas pelos demais jogadores.” (Rodrigues, 2014, p. 74)
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nômico racional, sejam eles agentes políticos, empresários ou burocratas. Como 
são agentes de trocas, semelhantes ao homem econômico, podem ser analisa-
dos como possuidores de um comportamento utilitário, racional, semelhante ao 
que ocorre na esfera puramente econômica (Araújo e Sanchez, 2005, p. 150).

Sobre o tema, afirma Karl Monsma9:

A teoria da agência originou-se na Economia e as versões sociológicas da teoria 
baseiam-se nas mesmas pressuposições adotadas pela maioria dos economistas. 
Esta abordagem geral, denominada “escolha racional”, pressupõe que, do le-
que de ações possíveis numa situação dada, as pessoas escolham racionalmente 
aquelas que maximizam as chances de conseguir suas metas e realizar seus pro-
jetos. (Monsma, 2000, p. 85)

Existem dois tipos gerais de agência, segundo a teoria. A agência “se-
nhor-servo” (que segue uma distinção da common law da Inglaterra) e a agência 
do tipo “contratante independente”. No primeiro, há uma relação de emprego 
que oferece ao principal autoridade sobre o agente; no segundo tipo, o principal 
solicita um serviço ao agente, que pode executá-lo livremente, como ocorre 
com profissionais liberais (Monsma, 2000, p. 88).

Ao analisar o funcionamento de empresas, observa-se a relação que ocor-
re entre os seus diversos integrantes em todos os tipos de relações corporativas. 
A teoria da agência procura entender como fazer para que administradores, 
empregados e terceirizados desenvolvam esforços necessários à maximização 
das utilidades do proprietário. A teoria trabalha com os seguintes elementos: o 
principal (quem define o objetivo a ser perseguido); o agente (que deve orientar 
seu comportamento para atender à expectativa do principal); e as preferências 
de ambos, as quais não convergem. É salutar mencionar que, em oposição ao 
pressuposto da economia neoclássica de que os agentes possuem informações 
completas sobre os mercados e agentes que nele interagem, a teoria da agên-
cia adota o pensamento oposto, a assimetria de informações10 (Pinheiro Filho, 
2011, p. 103).

Em relação ao alcance que o estudo dessa relação agente-principal pos-
sui, Francisco Renato Codevila Pinheiro Filho (2011, p. 104-105) expõe o que 
segue:

9 “A teoria da agência constitui uma parte importante da economia de custos de transação e vem ganhando 
espaço na Sociologia. Nesse olhar, organizações ajudam a resolver problemas de agência e são construídas, 
em grande parte, de relações entre principals e agentes. Variações na natureza da agência também podem 
explicar importantes diferenças entre organizações.” (Monsma, 2000, p. 88)

10 “No âmbito da teoria da agência, assimetria de informações significa que o principal não consegue saber se 
o nível de comprometimento do agente é compatível com o grau de maximização de utilidade desejada, por 
isso, o principal pode ser levado a fazer escolhas equivocadas, como a contratação de um empregado cujas 
preferências não são compatíveis com as do principal. De outro lado, o agente, ciente de que o controle que o 
principal exerce é ineficiente, fica livre para implementar suas preferências.” (Pinheiro Filho, 2011, p. 104)



DPU Nº 78 – Nov-Dez/2017 – PARTE GERAL – DOUTRINA ......................................................................................................................65 

RDU, Porto Alegre, Volume 14, n. 78, 2017, 54-71, nov-dez 2017

O estudo da relação agente-principal perpassa diversas questões econômicas e 
jurídicas, tais como a relação entre as partes contratantes, entre empregador e 
empregado, entre regulador e regulado, entre formuladores da política e bene-
fícios dessa política, entre instituições financeiras e tomadores de empréstimos, 
dentre outros.

É certo que o mais interessante e que será alvo de análise no presen-
te trabalho refere-se ao estudo dessas interações entre instituições financeiras, 
corporações e empresas que possuem contratos com a Administração Pública. 
Importante aludir ao fato de que os “modelos econômicos que tratam do dilema 
agente-principal, em sua maioria, são construídos na forma da teoria dos jogos, 
retratando o agente e o principal como jogadores de um determinado jogo” 
(Pinheiro, 2011, p. 106).

É primordial que essa relação entre teoria da agência e teoria dos jogos 
tenha sido elucidada para que a análise a seguir suceda de forma clara. Trata-se 
de uma discussão que tende a ocupar cada vez mais um lugar merecedor de 
notoriedade nos estudos relativos ao direito e à economia.

3 O ACORDO DE LENIêNCIA NA LEI ANTICORRuPÇÃO

A Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, mais conhecida com 
Lei Anticorrupção, tem por objeto a responsabilização objetiva, nos âmbitos 
civil e administrativo, de empresas cujas práticas resultem em atos lesivos à 
Administração Pública nacional e estrangeira.

A lei destina-se a sociedades empresárias, associações de entidades ou 
pessoas, fundações e demais organizações constituídas, de fato ou de direito, 
ainda que temporariamente, conforme dita seu dispositivo inaugural.

Entre suas inovações, pode-se citar: (i) a responsabilidade objetiva des-
tinada às empresas envolvidas em casos de corrupção, independentemente de 
culpa; (ii) sanções com maior rigidez, com multas que podem chegar a valores 
de até 20% do faturamento bruto anual da empresa; e (iii) o acordo de leniência.

A finalidade precípua do diploma é inibir e responsabilizar os agentes de 
empresas envolvidos em episódios de corrupção, haja vista não ser incomum 
empresas atuarem com o poder político compondo cartéis, ajustando-se pre-
viamente, por ocasião da publicação de editais licitatórios, negociando preços 
entre si para criar uma falsa sensação de competição, etc. Dessa forma, ocorre 
a maximização da utilidade que cada empresa pensa em possuir, formando 
os esquemas de corrupção, tais como o escândalo envolvendo a Construtora 
Norberto Odebrecht (CNO) e a Construtora Andrade Gutierrez, investigadas na 
Operação Lava Jato, suspeitas de comandar um esquema de cartel dentro da 
Petrobras.
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Assim, em seu art. 16, a Lei Anticorrupção disciplina um instrumento ino-
vador para o intento de dissuadir condutas ilícitas dessa natureza, trata-se, pois, 
do acordo de leniência, a ser celebrado com pessoas jurídicas responsáveis pela 
prática dos atos previstos na lei. Para tanto, devem essas pessoas colaborarem 
efetivamente com as investigações e o processo administrativo, com vistas a  
(i) identificação dos demais envolvidos na infração e (ii) obtenção célere de 
informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração.

Além disso, é necessário que a pessoa jurídica seja a primeira a se ma-
nifestar sobre o interesse em cooperar e que cesse completamente seu envolvi-
mento com a infração alvo da investigação, a partir da data da propositura do 
acordo. O que se verifica aqui é semelhante ao dilema dos prisioneiros na teoria 
dos jogos, pois é oferecido um benefício a um dos agentes para que ele colabo-
re com a investigação, no intuito de forçá-lo a maximizar seu próprio interesse, 
notadamente uma redução de punição ou, ao menos, o cumprimento da pena 
em liberdade, a depender do caso e das circunstâncias presentes.

É interessante mencionar quanto aos efeitos do acordo de leniência que 
ele “não exime a responsabilidade civil pela reparação do dano, que sempre 
subsistirá, ainda que as sanções não sejam aplicadas” e, ainda, a norma não 
tem o condão de beneficiar as pessoas jurídicas autônomas que pertencem ao 
mesmo grupo econômico, “a menos que elas também assinem o ajuste” (Dal 
Pozzo et al., 2015).

Essa solução consensual prevista na lei estimula os agentes das empresas 
envolvidas em cartéis a entregarem as demais empresas e o modo como ope-
ram, contribuindo para a investigação a partir de informações de quem, de fato, 
conhecia o esquema internamente. Nesse dilema do acordo de leniência, como 
já discutido, a opção com menor risco de punição, ou seja, o melhor payoff, é 
colaborar, mesmo que os outros agentes não o façam. Será, portanto, sempre a 
opção de menor risco, a estratégia dominante em outras palavras.

No caso das construtoras supramencionadas, o doleiro Alberto Youssef 
fechou o acordo de colaboração premiada, instrumento análogo ao acordo de 
leniência no processo penal, passando a delatar todo o esquema de cartel de 
empresas contratadas pela Petrobras, bem como sobre as empresas de fachada 
e os nomes de muitos envolvidos no escândalo. Dessa forma, passou a contri-
buir com as investigações de natureza penal para que o esquema de corrupção 
pudesse ser desfeito e recebeu um “incentivo”, negociado em seu acordo de 
colaboração.

Sobre a Operação Lava Jato e as colaborações, disse o Procurador Carlos 
Fernando dos Santos Lima, em matéria publicada no G1 (2016): “Uma série 
de colaboradores que nos indicou o caminho dos valores no exterior, e isso 
facilitou e chegamos a este momento que nós definimos a necessidade destas 
prisões”.
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É notável que tais formulações econômicas desempenham e ainda po-
dem desempenhar mais um papel importantíssimo quando associadas ao Di-
reito, no sentido de garantir eficácia de punições decorrentes dos ilícitos co-
metidos por pessoas jurídicas contra a Administração Pública, por meio de um 
método analítico e demonstrando quais os mecanismos eficientes para eliminar 
esse tipo de comportamento pelos agentes dessas empresas. A teoria dos jogos, 
em especial, é fundamental na dissuasão da corrupção, principalmente no âm-
bito das grandes empresas que atuam com o Poder Público.

Ainda acerca da relevante contribuição da AED para o Direito, Ivo Gico 
Júnior (2011, p. 11) acrescenta:

Primeiro, porque oferece um arcabouço teórico abrangente, claramente superior 
à intuição e ao senso comum, capaz de iluminar questões em todas as searas ju-
rídicas, inclusive em áreas normalmente não associadas como suscetíveis a este 
tipo de análise. Segundo, porque é um método de análise robusto o suficiente 
para o levantamento e teste de hipóteses sobre o impacto de uma determinada 
norma (estrutura de incentivos) sobre o comportamento humano, o que lhe atri-
bui um caráter empírico ausente no paradigma jurídico atual. E, terceiro, porque 
é flexível o suficiente para adaptar-se a situações fáticas específicas (adaptabili-
dade) e incorporar contribuições de outras searas (inter e transdiciplinaridade), 
e o que contribui para uma compreensão mais holística do mundo e para o de-
senvolvimento de soluções mais eficazes para problemas sociais em um mundo 
complexo e não ergódigo.

Cabe também, na análise do texto legislativo em questão, associá-lo à 
teoria da agência, anteriormente mencionada, pois consistente em premissa 
fundamental no entendimento das relações contratuais que envolvem controle 
e incentivos, basicamente o objeto de análise deste trabalho. Indubitavelmente, 
os desvios cometidos pelos representantes das pessoas jurídicas envolvidas em 
esquemas de corrupção estão associados às vantagens que eles maximizam, 
como homens racionais que são. A teoria da agência é capaz de entender como 
eles são inclinados a realizar esses atos, pois defende que, por meio de escolhas 
racionais, os agentes são capazes de maximizar a escolha mais útil para eles 
diante do leque de opções que lhes é apresentado.

Como consequência da assimetria existente entre principal e agente a 
respeito das informações sobre o nível de comprometimento, o principal não é 
capaz de saber com exatidão até que ponto o agente maximizará a escolha de-
sejada. Em contrapartida, ciente dessa insuficiência do controle que o principal 
exerce, o agente terá mais liberdade de exercer sua função, portanto, mostra-
-se e tende a ser mais inclinado a agir maximizando seu interesse individual, 
envolvendo-se, inclusive, com ações desviantes. Essa assimetria a respeito do 
conhecimento das informações justifica a aplicação do jogo não cooperativo no 
tocante ao acordo de leniência, que se assemelha ao modelo do dilema dos pri-
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sioneiros, ao qual se fez alusão para apresentar e discutir semelhanças e pontos 
positivos da aplicação de teorias econômicas no Direito.

A propósito do tema:

O problema nesse tipo de relacionamento reside na assimetria de informação, ou 
seja, no fato de duas partes que se relacionam não deterem a mesma informa-
ção, colocando uma das partes – quem delega responsabilidades, o titular – em 
desvantagem no relacionamento como o outro, o agente (chamaremos a isto de 
o problema de delegação). É importante observar que os problemas trazidos pela 
teoria da agência são mais compreendidos quando os pressupostos comporta-
mentais são os do homem contratual, que tende a aproveitar a assimetria de 
informação existente na relação titular/agente para obter vantagens. (Araújo e 
Sanchez, 2005, p. 157)

Assim, podemos observar e enfatizar a necessidade de cada vez mais unir 
os estudos do Direito e da Economia, como forma de minimizar os problemas 
existentes na eficiência da atuação do sistema de justiça brasileiro, principal-
mente a fim de inibir a corrupção empresarial. Por isso, torna-se indiscutível a 
importância de métodos de análise econômica servirem de instrumental me-
todológico ao Direito, a exemplo dos institutos da colaboração premiada e do 
acordo de leniência.

Interessante ainda ressaltar a importância de a Lei Anticorrupção disci-
plinar uma alternativa administrativa à expansão da responsabilidade penal da 
pessoa jurídica, pois a inflação legislativa punitivista não se demonstrou apta a 
proteger eficientemente o Erário e os demais bens jurídicos pertinentes à Admi-
nistração Pública11.

O acordo de leniência é, portanto, eficiente no contexto da Lei Anticor-
rupção, porquanto, em virtude do acordo, é possível alcançar a repressão ao ilí-
cito e à reparação dos danos decorrentes. A Administração pode reaver valores 
e arrecadar com a sanção administrativa de multa.

CONCLuSÃO
A partir do século XX, em oposição ao jusnaturalismo e ao juspositivis-

mo, o realismo jurídico traz como principal escopo a aproximação da ciência 
jurídica à realidade social. Devido ao reflexo de tais movimentos interdiscipli-

11 Sobre o assunto, vide a posição de Bitencourt (2011, p. 600-601): “De certa forma, essa Lei nº 9.714/1998, 
como tantas outras das chamadas ‘reformas pontuais’, cria certa desarmonia no sistema penal brasileiro, que, 
na verdade, nunca foi tão harmonioso assim. Mas, enfim, havia uma boa sistematização político-criminal em 
nosso ordenamento jurídico-penal, que começou a desmoronar com a edição das Leis de Crimes Hediondos 
(Lei nº 8.072/1990), do Crime Organizado (9.034/1995) [...] destruindo o que restava de harmonia e 
coerência no sistema criminal brasileiro, ignorando o princípio da proporcionalidade, com desrespeito à 
importância do bem jurídico”.
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nares, surge nos Estados Unidos da América a AED, tendente aperfeiçoar a ideia 
de eficácia para o critério econômico de eficiência.

A Análise Econômica do Direito utiliza o instrumental analítico e empíri-
co da ciência econômica, mormente no âmbito do estudo da microeconomia, 
para tentar compreender e explicar a racionalidade e as implicações fáticas do 
ordenamento jurídico. Trata-se do método eleito pelos juseconomistas para en-
tender o Direito aos olhos da Economia.

Assim, ganha evidência que, dado um catálogo de opções para deter-
minada situação, o indivíduo, homo economicus, prima pela maximização de 
seu bem-estar, fazendo uma escolha após a análise dos chamados custos de 
oportunidades, conforme prediz a teoria da escolha racional.

Disso, o presente estudo partiu da teoria dos jogos, com a finalidade de 
analisar o modelo não cooperativo do dilema dos prisioneiros, cuja aplicação 
contribui para o entendimento e a aplicação do acordo de leniência, apresenta-
do no texto legislativo ora objeto de análise.

Buscou-se, também, por intermédio do estudo da teoria da agência, 
demonstrar um determinado modelo comportamental de agentes à frente de 
grandes corporações, pressupondo-se o mesmo comportamento econômico 
racional, sejam eles agentes políticos, empresários ou burocratas. Verifica-se, 
outrossim, a assimetria informacional entre os agentes, o que caracteriza um 
jogo de não cooperação entre eles, igualmente presente no procedimento do 
acordo de leniência.

A Lei Anticorrupção foi destinada justamente a inibir e responsabilizar 
as empresas envolvidas em episódios de corrupção e traz, em seu bojo, os mé-
todos pertencentes à teoria econômica. É notável que esse aparato teórico da 
economia desempenha e ainda pode desempenhar um papel importantíssimo 
quando associado ao Direito brasileiro, garantindo a eficácia de punições dos 
crimes cometidos por pessoas jurídicas contra a Administração Pública. A lógi-
ca econômica aplicada ao Direito é eixo fundamental na busca da diminuição 
da corrupção, principalmente no âmbito das grandes empresas que atuam lado 
a lado com o Poder Público.

Finalmente, cabe ressaltar a importância de a Lei Anticorrupção ter en-
contrando uma solução no âmbito administrativo, no que diz respeito à sanção 
dos ilícitos previstos, pois evita a intervenção do Direito Penal, alinhando-se ao 
princípio constitucional de ultima ratio.
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RESUMO: Analogicamente à Hidra de Lerna, com um corpo de dragão e diversas cabeças de serpen‑
te, uma investigação antitruste pode enxergar o cartel como uma única cabeça de serpente (cartel 
único) ou múltiplas cabeças, passíveis de multiplicação (cartéis múltiplos). Com base nas experiên‑
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cias norte‑americana e europeia sobre o tema, o presente artigo visa propor dez parâmetros – não 
exaustivos, mas exemplificativos, a serem avaliados em termos de preponderância, não cumulativos 
– para a tomada de decisão a respeito da existência de uma colusão única ou de múltiplas colusões. 
O objetivo é conferir maior segurança e previsibilidade à tomada de decisão pela autoridade anti‑
truste, o que não descarta a inexorável subjetividade desse tipo de análise, em que pese calcada na 
razoabilidade e na proporcionalidade, baseada em critérios técnicos.

PALAVRAS‑CHAVE: Infração à ordem econômica; cartel; colusão/infração única v. colusões/infrações 
múltiplas; parâmetros; antitruste.

ABSTRACT: The greek mithology of Hercules fighting the Lernaean Hydra, the many‑headed 
serpent whose heads reappeared after cutting, may provide an interesting analogy to an antitrust 
investigation: may a cartel be analysed as a single serpent (single conspiracy) or as a multi‑headed 
serpent (multiple conspiracies)? Based on the international experience in the United States and in the  
Europpean Union on the topic, this article proposes ten parameters – not exhaustive, but ullustrative, 
to be evaluated in terms of preponderance, not cumulatively – to be taken into account in the decision 
making of whether the antitrust authority is facing single or multiple collusions. The main goal is to 
provide legal certainty and predictability, which does not rule out the inexorable subjectivity of this 
type of analysis, besides based on reasonableness, proportionality and technical criteria.

KEYWORDS: Anticompetitive conducts; cartel; single v. multiple conspiracy/infringement; parame‑
ters; antitrust.

SUMÁRIO: Introdução; I – Da experiência internacional; I.1 Da experiência norte‑americana sobre 
single v. multiple conspiracies; I.2 Da experiência europeia sobre single and continuous infringement; 
II – Proposta de parâmetros: colusão única ou colusões múltiplas no direito antitruste; II.1 Objetivo da 
conduta; II.2 Implementação da conduta; II.3 Mercado de produto/serviço; II.4 Mercado geográfico; 
II.5 Período da conduta; II.6 Tipologia da conduta; II.7 Empresas participantes; II.8 Indivíduos partici‑
pantes; II.9 Elo comum de interligação; II.10 Escopo de clientes afetados; Conclusão; Referências.

INTRODuÇÃO
Na mitologia grega, a Hidra de Lerna era um monstro que tinha um cor-

po de dragão e diversas cabeças de serpente. Quando uma dessas cabeças era 
cortada, cresciam duas no lugar, de caráter venenoso e que também podiam se 
regenerar. Mas o que essa história mitológica tem a ver com o direito antitruste1? 
A nosso ver, a mitologia pode servir ao antitruste como analogia e sinal de aler-
ta para a seguinte pergunta: Está-se diante de um cartel único ou de múltiplos 
cartéis? Quais os elementos existentes para que se enxergue a Hidra de Lerna 
como detentora de uma única cabeça de serpente (cartel único) ou com múlti-
plas cabeças, passíveis de multiplicação a cada novo corte (cartéis múltiplos)?

1 Para fins de terminologia, os autores esclarecem que “colusão”, “infração”, “conduta” e “conspiração” serão 
utilizados como sinônimos ao longo do presente artigo.
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Historicamente, as condutas de cartel tendem a ser classificadas interna-
cionalmente como conspirações “em cadeia”2 (chain) ou “de roda”3 (wheel). 
Apesar de os conceitos serem importantes na persecução de cartéis, eles não 
são necessariamente suficientes, dado que dúvidas podem – e tendem a – surgir 
quando se realizam investigações na vida real. Para que se entenda a discussão 
na doutrina e na jurisprudência internacional, passar-se-á a uma breve apresen-
tação da visão norte-americana e europeia do tema (I).

Diante dessa breve apresentação, o presente artigo proporá parâmetros 
– não exaustivos, mas exemplificativos, a serem avaliados em termos de pre-
ponderância, não cumulativos – para uma tomada de decisão em cada caso 
concreto, a partir da experiência internacional e nacional (II). Apesar de não se 
ter conhecimento de estudo acadêmico a respeito desse tema específica e ex-
pressamente no Brasil, a nosso ver se trata de discussão atual e relevante, tendo 
em vista suas possíveis repercussões na persecução antitruste a cartéis no País. 
Finalmente, serão apresentadas as conclusões.

I – DA EXPERIêNCIA INTERNACIONAL

I.1 dA experIêncIA norte-AmerIcAnA sobre sIngle v. multIple conspIrAcIes

Nos Estados Unidos, a discussão sobre Single v. Multiple Conspiracies 
não é totalmente recente e já faz parte da experiência criminal do país. Tanto 
é assim que o Grand Jury Practice Manual, da Antitrust Division do Depart-
ment of Justice (“DOJ”)4, entre outros temas, apresenta orientações em face da 
consideração da existência de uma conduta única ou de múltiplas condutas 
(conspiracies). De acordo com o Manual, por conta da natureza secreta das 
conspirações criminais, provar a existência de um acordo ilegal geralmente de-
pende de inferências feitas a partir de evidências circunstanciais. Esse seria um 
dos fatores que tornaria difícil a tarefa de determinar se se trata de uma ou de 
múltiplas condutas. O escopo do acordo ilegal deveria ser deduzido pela auto-
ridade antitruste a partir da conduta que pode ser comprovada. Nesse sentido, 
à medida que avança uma investigação, novos documentos e informações são 

2 As conspirações em cadeia são aquelas em que várias pessoas estão envolvidas em diferentes níveis de 
uma conduta que tem um mesmo objeto ou propósito ilegal. Cada participante pode ser acusado de ter 
contribuído para o sucesso da conspiração global, ainda que tenha operado em apenas um nível. O exemplo 
paradigmático na doutrina é o tráfico de drogas.

3 Nas conspirações de roda, por sua vez, há uma ou mais pessoas centrais (possivelmente similares aos 
chamados hubs, no antitruste) executando os mesmos atos ilegais com outros grupos separados (os spokes), 
que de outra forma não estariam tendo comportamentos ilícitos. A questão discutida na doutrina é se o hub 
está envolvido em conspirações separadas com cada spoke ou se o hub e todos os spokes estão envolvidos 
em uma única conspiração. Esse termo é utilizado no Grand Jury Practice Manual, da Antitrust Division do 
Department of Justice (“DOJ”) dos Estados Unidos (2011, p. VII-50).

4 O Grand Jury Practice Manual, da Antitrust Division, do Department of Justice (“DOJ”) é uma fonte atualizada 
de diretrizes legais e procedimentais para o exercício de responsabilidades relativas ao Grand Jury, editado 
pela primeira vez em 1991.
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trazidos e novos elementos podem ser comprovados, o que possibilitaria que o 
escopo do acordo ilegal investigado fosse restringido ou ampliado.

Assim, nos termos do Grand Jury Practice Manual, as condutas postas 
para análise da autoridade tratam de uma questão mista de fatos e direito, sen-
do que, à medida que os fatos mudam, as conclusões podem ser diferentes5. O 
Manual antevê que, independentemente de qual seja a definição adotada pela 
autoridade antitruste em um caso concreto – considerando a conspiração como 
única ou como múltiplas –, sempre haverá quem defenda que se tomou a deci-
são errada quanto ao tratamento dos casos. Assim sendo, o relevante seria que a 
tomada de decisão da autoridade, no momento do oferecimento da denúncia6, 
fosse embasada nos fatos e nas circunstâncias do ilícito comprovados até aquele 
momento temporal.

Neste contexto, os Tribunais norte-americanos7 têm usado o “teste da 
totalidade das circunstâncias” (totality of the circumstances test)8 para definir 
se o objeto de análise é consistente em uma conduta única ou se são múltiplas 
condutas. Esse teste trata, então, de elencar uma lista dos principais fatores que 
devem ser levados em consideração antes da tomada de decisão quanto ao ofe-
recimento da denúncia criminal: (i) o número de supostas infrações noticiadas 
em comum; (ii) a sobreposição de pessoas; (iii) o período de tempo durante o 
qual as supostas infrações ocorreram; (iv) a similaridade dos métodos de ope-
racionalização; (v) os locais em que as supostas infrações aconteceram; (vi) o 
grau em que as supostas conspirações compartilham um objetivo comum; e 
(vii) o grau de interdependência necessário para que a operação como um todo 
tenha sucesso.

Segundo a experiência nos Estados Unidos, cada tribunal, em cada caso, 
pode atribuir um peso diferente a cada um desses fatores do “teste da totalidade 
das circunstâncias”. Desse modo, reconhece-se que duas pessoas que analisam 
a mesma situação podem chegar a resultados diversos, dependendo do peso 
que atribuem a cada fator, o que revela a dificuldade dessa tomada de decisão e 

5 “Whether to charge the defendants’ conduct as a single conspiracy or as multiple conspiracies may be 
difficult to evaluate, primarily because it is a mixed question of law and fact. In general, the final charging 
decision rests on an analysis of the facts; as the facts change, so may conclusions differ. Thus, making the 
correct charging decision often consists of attempting to fit facts of the instant case within the facts of a 
previously-decided case, preferably within the same circuit.” (Grand Jury Manual, 1991, p. VII-46)

6 Na experiência norte-americana, denúncia esta criminal, denominada indictement.
7 Alguns dos principais casos na jurisprudência norte-americana, utilizados pelos autores para a elaboração 

deste artigo, foram os seguintes: Braverman v. U.S., 317 U.S. 49 (1942); Kotteakos v. U.S., 328 U.S. 750, 
750 (1946); Blumenthal v. U.S., 332 U.S. 539, 541 (1947); U.S. v. Palermo, 410 F.2d 468, 469 (7th Cir. 
1969); U.S. v. Varelli, 407 F.2d 735, 739 (7th Cir. 1969); U.S. v. Licausi, 413 F.2d 1118 (1969); State v. 
Louf, 314 A.2d 376 (1973); U.S. v. Richerson, 833 F.2d 1147, 1153 (5th Cir. 1987); U.S. v. Ghazaleh, 58 
F.3d 240, 245 (6th Cir. 1995); U.S. v. Maliszewski, 161 F.3d 992, (1998).

8 “Recent cases have used a ‘totality of the circumstances’ test to resolve the single/multiple conspiracy 
question. This test requires the consideration of all of the available evidence to determine whether there is 
one conspiracy or several.” (Grand Jury Manual, 1991, p. VII-54)
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o inerente grau de discricionariedade nela imbutida. A experiência judicial em 
casos concretos norte-americanos evidencia esse esforço de delineamento de 
fatores para uma tomada de decisão, como se passa a expor. Vale ressaltar que 
não se trata apenas de casos de direito antitruste, mas sim de natureza criminal.

O caso Braverman v. United States9, de 1942, é, historicamente, um dos 
exemplos paradigmáticos na análise de “single v. multiple conspiracies” nos 
Estados Unidos. Braverman e outros participantes da conduta foram indiciados 
por várias infrações separadas contra as leis fiscais pela fabricação ilegal e dis-
tribuição de bebidas alcoólicas. No julgamento, entendeu-se que houve apenas 
um único acordo contínuo entre os indivíduos para cometer todas as infrações 
pelas quais foram indiciados. Como a natureza e extensão precisas da conspi-
ração devem ser determinadas com base no acordo que abarca e define seus 
objetos, o Tribunal entendeu que se tratava de uma infração única e contínua, 
que seria objeto de apenas uma punição. Esse entendimento não resultou em 
qualquer anulação da denúncia oferecida pelos promotores.

No caso United States v. Palermo10, de 1969, os réus, entre os quais 
Nick Palermo, Presidente da empresa Melrose Park Plumbing, foram acusados 
de violar o Hobbs Act11, ao forçar o construtor William G. Riley a subcontratar 
a empresa em todos os seus projetos de construção. Para tanto, extorquiram 
dinheiro de Riley, ameaçando-o com violência física e com a possibilidade 
de paralisações, e interferiram nos carregamentos interestaduais de materiais 
de construção. A partir do momento em que os réus conseguiram extorquir 
Riley, passaram a fazer o mesmo em todos os projetos seguintes. Nesse caso, 
entendeu-se que havia um acordo geral envolvendo Palermo, Joseph Amabile 
e outros para extorquir dinheiro de Riley. Concluiu-se que, mesmo que os inci-
dentes tenham ocorrido ao longo de alguns anos, havia um acordo global que 
constituiria uma conspiração única contra Riley, em que o objetivo era extor-
quir dele o máximo de dinheiro possível. Assim, esse caso foi tratado como uma 
conduta única. Esse entendimento tampouco resultou em qualquer anulação da 
denúncia oferecida pelos promotores.

No caso United States v. Richerson12, de 1987, Patrick Richerson foi jul-
gado culpado por conspiração por violação de correspondência e por duas ten-
tativas de evasão fiscal. A acusação argumentou que as provas levariam a crer 

9 Ver Braverman v. United States, 317 U.S. 49 (1942).
10 Ver U.S. v. Palermo, 410 F.2d 468, 469 (7th Cir. 1969). Disponível em: <https://casetext.com/case/united-

-states-v-palermo-2>.
11 O Hobbs Act prevê: “Whoever in any way or degree obstructs, delays, or affects commerce or the movement 

of any article or commodity in commerce, by robbery or extortion or attempts or conspires so to do, or 
commits or threatens physical violence to any person or property in furtherance of a plan or purpose to do 
anything in violation of this section shall be fined under this title or imprisoned not more than twenty years, 
or both” [Interference with Commerce by Threats or Violence, 18 U.S.C. § 1951 (2017)].

12 Ver U.S. v. Richerson, 833 F.2d 1147, 1153 (5th Cir. 1987). Disponível em: <https://casetext.com/case/
us-v-richerson>.
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que houve apenas uma conspiração contínua que envolveu suborno praticado 
por Richerson a empregados da empresa Pool Offshore, onde ele trabalhava, e 
a vendedores de petróleo, de modo que as condutas pelas quais ele foi acusado 
faziam parte de um objetivo maior, que era a obtenção de ganhos pessoais por 
meio da cobrança de propinas e subornos. O acusado apelou da condenação, 
argumentando que, entre outras questões, não houve provas da correlação entre 
as acusações. Para ele, teriam existido várias conspirações independentes, sen-
do que a acusação se utilizou de um único processo, com base em uma cons-
piração única e multifacetada, para acusá-lo de todas13. O Tribunal manteve a 
condenação e o caso foi tratado com uma conduta única.

No caso United States v. Ghazaleh14, de 1995, Reda Gazaleh e outras 
dez pessoas foram acusados de posse de maconha e cocaína, com o intuito de 
distribuir a droga. O réu alegou que as evidências demonstravam que existiam 
duas conspirações: a conspiração Chicago-Lexington e a conspiração Tampa-
-Lexington. Ele argumentou, então, que o Tribunal Distrital deveria ter dado 
uma instrução de múltiplas conspirações. Entretanto, a Corte entendeu que o 
réu e os coautores estavam envolvidos em uma única conspiração para atingir o 
objetivo geral de distribuir cocaína e maconha em Lexington, Kentuky, e que o 
fato de o réu ter dois fornecedores de drogas, um em Chicago e outro em Tam-
pa, não alterava o entendimento de que existia apenas uma conspiração. Desse 
modo, apesar de a acusação imputar Ghazaleh e outros quatro como líderes do 
esquema, eles não foram processados em separado dos outros acusados. O caso 
foi tratado como uma conduta única.

No caso United States v. Varelli15, de 1969, treze réus foram condenados 
por roubar carregamentos interestaduais de mercadorias (uma carga de pro-
dutos Polaroid e três cargas de itens de prata), transportá-los e distribuí-los. 
Algumas das partes que participaram da conduta envolvendo as mercadorias 
Polaroid também estiveram envolvidas no roubo do carregamento de prata. No 
entanto, alguns dos acusados alegaram que apenas participaram dos fatos que 
envolveram os produtos Polaroid, que teriam sido os primeiros a acontecer, 
não podendo serem considerados partícipes da conspiracy para as três outras 
cargas de itens de prata. Diante desse argumento, o julgamento foi reformado 
para absolver aqueles que não participaram das condutas envolvendo os car-
regamentos de prata. O entendimento foi no sentido de que quem tão somente 
participou da conduta envolvendo as mercadorias Polaroid, a qual foi entendi-

13 Nesse caso, foi feita uma análise para determinar se havia variação entre a acusação e a prova, contando o 
número de conspirações provadas no julgamento – o que não é tarefa fácil. De acordo com o julgamento, os 
principais fatores a serem considerados para a contagem do número de conspirações são: (i) a existência de 
um objetivo comum; (ii) a natureza do esquema; e (iii) a sobreposição de participantes nas várias condutas.

14 Ver U.S. v. Ghazaleh, 58 F.3d 240, 245 (6th Cir. 1995). Disponível em: <https://casetext.com/case/us-v- 
-ghazaleh>.

15 Ver U.S. v. Varelli, 407 F.2d 735, 739 (7th Cir. 1969). Disponível em: <https://casetext.com/case/united- 
-states-v-varelli>.
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da como uma transação em separado e com um único propósito por si só, não 
poderia ser condenado pela conduta global. Trata-se, então, de um caso de 
múltiplas condutas, resultando em múltiplas denúncias criminais.

No caso United States v. Licausi16, de 1969, Licausi foi condenado por 
receber, possuir e ocultar dinheiro em espécie sabendo que o mesmo teria sido 
roubado do National Bank of North America, tendo violado a legislação sobre 
roubo a bancos e crimes incidentais, em sua subseção “c”17. Por meio dos nú-
meros de série, os investigadores puderam identificar que as notas em posse de 
Licausi eram as mesmas que foram roubadas do banco. A defesa baseou sua 
tese no desconhecimento de Licausi de que o dinheiro que estava em sua posse 
era oriundo do roubo, o que foi negado pelo juiz. Mesmo em recurso, o Tribu-
nal defendeu que a totalidade da evidência deveria ser revisada para determinar 
se havia um objetivo comum ou plano global, mas não ficou provada a relação 
de Licausi com o roubo do banco propriamente dito. O caso foi, então, tratado 
como múltiplas condutas.

No caso State v. Louf18, de 1973, houve múltiplas denúncias contra os 
envolvidos. Por uma razão processual, a Suprema Corte de New Jersey – Es-
tados Unidos entendeu que um único processamento de todas as acusações 
correlatas teria envolvido muitos réus e muitas questões, dificultando o julga-
mento. Por essa razão, decidiu-se separar os processos. Assim, apesar de uma 
mesma conduta estar envolvida nas cinco acusações, percebeu-se que ela tinha 
magnitude e escalas tão vastas que teria sido difícil contemplar todas as suas 
ramificações dentro de um único processo. Assim, as condutas praticadas por 
Joseph Zicarelli, Frank Mallamaci (exploradores de jogos de azar) e Ray Louf 
(agente público que acobertou a atuação dos outros dois) foram cindidas. A 
primeira acusação indiciou os três investigados de proteger a operação de jogos 
de azar da investigação, detecção e acusação. A segunda e terceira acusações 
indiciaram Louf por ter aceitado um suborno de Zicarelli como recompensa 
pecuniária para não entregar o esquema (não havia provas de que Zicarelli e 
Mallamaci teriam subornado Louf diretamente). A quarta e quinta acusações 
indiciaram Zicarelli e Mallamaci por ajudar, instigando, induzindo, adquirindo 
e causando o pagamento a Louf, pois as provas eram de que os pagamentos a 
Louf, feitos por um quarto envolvido, Peter Policastro, eram parte integrante de 
uma conspiração geral para manter uma operação de jogos de azar e “comprar” 
a proteção onde necessário. Ficou demonstrado que Zicarelli controlava o es-

16 Ver U.S. v. Licausi, 413 F.2d 1118 (1969). Disponível em: <http://openjurist.org/413/f2d/1118/united- 
-states-v-licausi>.

17 “Whoever receives, possesses, conceals, stores, barters, sells, or disposes of, any property or money or other 
thing of value which has been taken or stolen from a bank, credit union, or savings and loan association in 
violation of subsection (b), knowing the same to be property which has been stolen shall be subject to the 
punishment provided in subsection (b) for the taker.”

18 Ver State v. Louf, 314 A.2d 376, 1973. Disponível em: <https://casetext.com/case/state-v-louf>.
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quema e Mallamaci dirigia o empreendimento ilícito. Considerando, portanto, 
razões de estratégia processual, o Suprema Corte de New Jersey entendeu que, 
na prática, teria sido difícil o júri compreender o envolvimento dos réus no su-
borno de Louf, a menos que o quadro completo da conspiração – incluindo as 
evidências obtidas nos cinco processos – fosse apresentado. A regra geral é que, 
quando um réu é julgado por uma acusação criminal, a prova de que cometeu 
outro crime não é admissível para provar a acusação. No entanto, quando tal 
evidência tende a estabelecer a existência de um plano continuado maior do 
qual o crime em julgamento faz parte, é admissível para tal fim. Em todas as cin-
co acusações os réus foram condenados19. O caso foi, portanto, tratado como 
múltiplas condutas.

Mais recentemente, em 1998, o caso United States v. Maliszewski20 en-
volveu a atuação de duas famílias, totalizando 14 pessoas físicas, na distribui-
ção de maconha, que atingiu três estados dos Estados Unidos. A conduta teria 
tido início com o transporte de aproximadamente 50kg da droga do Texas para 
Michigan, via Chicago. Em Michigan, os acusados teriam reempacotado a ma-
conha para distribuição em menores quantidades. Identificou-se que, apesar da 
quantidade de acusados, nem todos se envolveram na totalidade da conduta, 
ainda que o objetivo do esquema permanecesse sempre o mesmo: o de traficar 
maconha em Michigan. Edward Maliszewski, especificamente, não teria parti-
cipado do reempacotamento e da distribuição da droga, mas teria sido o finan-
ciador das viagens para transportar a maconha, alugando carros e pagando por 
quartos de hotel dos outros participantes acusados. Apesar de estarem ligados 
por uma única conspiração, as acusações foram processadas individualmente. 
O caso foi, portanto, tratado como múltiplas condutas.

O Departamento de Justiça norte-americano já apresentou, também, 
condutas envolvendo cartéis hub and spokes21 como enquadráveis à discussão 
da existência de uma ou múltiplas conspiracies. Para o Grand Jury Manual, a 
questão é se o hub está envolvido em conspirações separadas com cada spoke 
ou se o hub e todos os spokes estão envolvidos em uma única conspiração22. 

19 Em sede de recurso, Zicarelli argumentou que as acusações contra ele deveriam ter sido indeferidas não apenas 
por motivos de dupla incriminação, mas também com base no fato de processos separados por infrações 
semelhantes decorrentes da mesma série geral de acontecimentos constituírem uma forma de processamento 
proibida pela cláusula do devido processo (ref. New Jersey Rules of Evidence, Rule 55: “Where a defendant 
is tried on a criminal charge, evidence that he committed another crime is not admissible to prove the 
accusation”).

20 Ver U.S. v. Maliszewski, 161 F.3d 992, 1998. Disponível em: <http://openjurist.org/161/f3d/992/united- 
-states-v-maliszewski>.

21 Um cartel hub and spoke é aquele em que uma empresa central (hub) organiza a conduta (rim of the wheel ou 
rim) entre outras empresas a montante (upstream) ou a jusante (downstream) por meio de relações verticais.

22 “Unlike the ‘chain’ conspiracy, where people are performing various tasks at different levels to accomplish 
what amounts to one illegal purpose, ‘wheel’ conspiracies consist of a central person or persons (the ‘hub’) 
performing basically the same illegal acts with separate other groups (the ‘spokes’) who are not otherwise 
engaged in unlawful conduct. The issue is whether the hub is engaged in separate conspiracies with each 
spoke or whether the hub and all of the spokes are engaged in a single conspiracy.” (Grand Jury Manual, 
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Exemplificamente, no caso Kotteakos v. United States23, de 1947, um dos acu-
sados (hub) ajudou todos os outros (spokes) a fraudar empréstimos da Federal 
Housing Administration utilizando informações falsas e fraudulentas. Não havia 
provas de que qualquer dos spokes soubesse que os outros existiam. Essa au-
sência de interdependência e conhecimento entre os agentes, com exceção do 
hub, o Tribunal entendeu que não havia uma conspiração única. Das trinta e 
duas pessoas citadas na acusação, dezenove foram levadas a julgamento e os 
nomes de treze foram submetidos ao júri: dois foram absolvidos; o júri discor-
dou quanto a quatro; e os sete restantes foram considerados culpados. O caso 
foi tratado, portanto, como múltiplas condutas.

O contrário foi entendido no caso Blumenthal v. United States24, de 
1947. No caso, os réus foram acusados de vender bebidas alcóolicas no ata-
cado a preço mais alto do que o permitido. No esquema, dois fornecedores 
(hubs) obtinham a bebida e vendiam a três intermediários (spokes) que agiam 
independentemente entre si, e vendiam a bebida a varejistas. Com o dinheiro, 
pagavam os fornecedores e obtinham seu lucro. Foi provado que, mesmo os três 
intermediários trabalhando de forma independente, havia o conhecimento de 
que outros também estariam atuando da mesma forma, como intermediários. 
Foi entendido que os cinco estavam envolvidos, em conluio, em uma mesma 
conspiração. O caso foi tratado como uma conduta única.

Especificamente no cenário de infrações à ordem econômica – entre as 
quais se insere a infração de cartel –, o Antitrust Resource Manual25, editado 
pelos U.S. Attorneys do DOJ, sinalisa a necessidade de determinar o escopo 
da conduta anticompetitiva e os atores que dela participaram. O DOJ antevê a 
dificuldade para determinar o que de fato constitui “toda a conduta”, principal-
mente nos casos de fixação de preços e manipulação de licitações, dado que 
pode haver uma conspiração única e contínua que envolva várias licitações, ou, 
pontualmente, condutas separadas para licitações específicas. Essa discussão 
tem repercussões atuais nos Estados Unidos, explicitadas em 3 de fevereiro de 
2017, pelo então Deputy Assistant Attorney General da Divisão Antitruste do 
DOJ, Brent Snyder. Na oportunidade, ele sinalizou que desde o recebimento da 
consulta inicial sobre a disponibilidade do marker no Programa de Leniência 
Antitruste, o DOJ passaria a ser ainda mais cuidadoso, para evitar a concessão 
de markers amplos nos mercados afetados26.

1991, p. VII-51. Disponível em: <http://federalevidence.com/pdf/LitPro/GrandJury/Grand_Jury_Manual.
pdf>)

23 Ver Kotteakos v. United States, 328 U.S. 750, 750 (1946). Disponível em: <https://casetext.com/case/
kotteakos-v-united-states-regenboge-v-same>.

24 Ver Blumenthal v. U.S., 332 U.S. 539, 541 (1947). Disponível em: <https://casetext.com/case/blumenthal-
-v-united-states-7>.

25 O Antitrust Resource Manual consiste em um manual de procedimentos que devem ser adotados pelos 
procuradores na persecução a práticas colusivas em nível local.

26 Guniganti, 2017.



DPU Nº 78 – Nov-Dez/2017 – PARTE GERAL – DOUTRINA ......................................................................................................................81 

RDU, Porto Alegre, Volume 14, n. 78, 2017, 72-101, nov-dez 2017 

I.2 dA experIêncIA europeIA sobre sIngle And contInuous InfrIngement

Na União Europeia, a discussão sobre Single and Continuous Infringement 
também não é totalmente recente, e já faz parte da experiência antitruste do 
bloco europeu. O conceito de “infração única e contínua” permite à Comissão 
Europeia (e às autoridades nacionais de defesa da concorrência) associar uma 
série de infrações que tenham o mesmo objetivo de prejudicar a concorrência 
em um determinado mercado como pertencentes ao mesmo escopo de conduta 
anticompetitivas, sob o “guarda-chuva” do art. 101 do Tratado sobre o Funcio-
namento da União Europeia (TFUE)27. Pela doutrina adotada, o estabelecimento 
da participação e da responsabilidade de uma empresa pela “infração única e 
contínua” abrange todos os comportamentos anticoncorrenciais praticados por 
todas as partes envolvidas na infração única e imputa a responsabilidade a todas 
as empresas em igual medida, sendo importante destacar desde já que, diferen-
temente da experiência europeia, a imputação da responsabilidade, no Brasil, 
seria analisada individualmente em face de cada investigada.

No Caso Polipropilenos28, de 1986, a Comissão Europeia declarou que 
quinze produtores petroquímicos armaram um complexo sistema de contatos 
informais, reuniões, fixação de preços e acordos para divisão de mercado com 
vistas a controlar o preço do polipropileno na Europa entre 1977 e 1982. As 
infrações foram correlacionadas por seu objetivo comum e, desse modo, o caso 
foi analisado como uma infração única e contínua. Em recurso, o Tribunal Geral 
endossou o conceito de infração única e contínua aplicado ao caso, ressaltando 
que “aqueles esquemas eram parte de uma série de esforços empreendidos por 
cada empresa em questão em busca de um objetivo econômico único: distorcer 
o movimento normal de preços no mercado de polipropileno”. Concluiu que 
seria, portanto, artificial separar essa conduta contínua, caracterizada por um 
propósito único. Na decisão, estabeleceu-se, então, a existência de uma infra-
ção única à lei da concorrência, por um período de tempo definido e envolven-
do um número específico de empresas, “não só de um ato isolado, mas de uma 
série de atos ou de uma conduta contínua”29.

Ao longo dos anos de aplicação dessa doutrina, porém, críticas come-
çaram a ser feitas, na medida em que sua utilização reduzia significativamente 
o ônus que a Comissão teria de enfrentar para provar a colusão, em especial 
quando um cartel persistisse por um longo período, durante o qual a natureza 

27 Pela doutrina adotada, o estabelecimento da participação e da responsabilidade de uma empresa pela 
“infração única e contínua” abrange todos os comportamentos anticoncorrenciais praticados por todas as 
partes envolvidas na infração única e imputa a responsabilidade a todas as empresas em igual medida. 
A responsabilidade da empresa é limitada à duração da sua participação no cartel e à extensão do seu 
envolvimento, que é levado em conta ao determinar o nível da multa.

28 Julgamento do Tribunal de Primeira Instância de 17 de dezembro de 1991. Enichem Anic SpA v. Comissão 
Europeia, § 204.

29 Ver Anic Partecipazioni, op. § 81.
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da colusão poderia ter variado entre partes diferentes ou em momentos dife-
rentes. Assim, os Tribunais europeus30 passaram a estabelecer certos limites e 
condições ao uso da doutrina da “infração única e contínua”. Essa evolução 
conduziu ao desenvolvimento de critérios para caracterizar uma infração única 
e contínua31.

No caso Cimenteries CBR and Others v. Commission32, de 1994, a Co-
missão Europeia aplicou multas a quarenta e duas empresas e associações de 
empresas do setor de cimento cinzento e de cimento branco por violação ao art. 
85 do Tratado CE (atual art. 81 do Tratado CE). A decisão destaca a concertação 
que se verificou entre os vários produtores europeus como reação às importa-
ções de cimento e de clínquer gregos pelos Estados-membros da Comunidade 
em meados dos anos 80. Entre as infrações cometidas pelas empresas, podem-
-se citar acordos relativos à troca de informações em matéria de preços, capaci-
dade produtiva, vendas e situação da oferta e da demanda nos países terceiros 
importadores; divisão de mercado entre concorrentes; adoção de medidas des-
tinadas à aquisição de quantidades de cimento ou de clínquer suscetíveis de 
desestabilizar o mercado; constituição da Joint Trading Company Interciment 
SA, com o objetivo de executar medidas persuasivas e dissuasivas contra os 
produtores que ameaçavam a estabilidade dos mercados dos Países-membros; 
práticas concertadas, tendo em vista retirar clientes dos produtores gregos e evi-
tar importações de cimento grego; fixação dos preços dos produtos destinados 
à grande exportação. No caso, foi demonstrada a existência de um acordo geral 
único e contínuo no âmbito de acordos bilaterais ou multilaterais e que “cada 
uma das partes cuja participação no acordo Cembureau foi estabelecida contri-
buiu, a seu próprio nível, para o alcance do objetivo comum, participando em 
uma ou mais das condutas referidas na decisão impugnada”.

No caso JFE Engineering Corp., formerly NKK Corp., Nippon Steel Corp., 
JFE Steel Corp. and Sumitomo Metal Industries Ltd v. Commission33, de 1999, 

30 Alguns dos principais casos na jurisprudência europeia, utilizados pelos autores para a elaboração deste artigo, 
foram os seguintes: Enichem Anic SpA v. Commission of the European Communities (1991); Cimenteries 
CBR and Others v. Commission (1994); JFE Engineering Corp., formerly NKK Corp., Nippon Steel Corp., JFE 
Steel Corp. and Sumitomo Metal Industries Ltd v. Commission (2004); Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV 
e Quinn Plastics GmbH (2006); Gas Insulation Switchgear (2007); European Commission, Almamet GmbH 
Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall v. European Commission (2012); Trelleborg Industrie SAS e 
Trelleborg AB v. Commission (2013).

31 Alexiadis; Swanson; Guerrero, 2016. Para os autores, os critérios seriam os seguintes: (i) idêntico propósito 
ou objeto, no sentido de que as práticas concertadas e acordos detectados na investigação pudessem ser 
considerados “uma série de esforços das empresas envolvidas com vistas a alcançar um único objetivo”; 
(ii) a contribuição de cada empresa participante para alcançar o objetivo anticoncorrencial comum; e (iii) que 
o investigado “tivesse conhecimento da conduta ilícita dos outros participantes ou pudesse razoavelmente 
prever tal conduta e estar disposto a aceitar o risco”.

32 Disponível em: <http://publications.europa.eu/resource/cellar/cbe23c9f-8720-43fd-805f-b982c4fca32d.00 
09.03/DOC_1>.

33 Disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62000TJ0067&lang1=en&lang2=PT&type=T
XT&ancre=>.
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a Comissão Europeia multou oito empresas produtoras de tubos de aço sem 
costura (quatro europeias e quatro japonesas) por terem cometido uma infração 
única e contínua ao se envolverem em dois acordos de divisão de mercado: um 
entre fabricantes europeus e japoneses e outro entre fabricantes europeus. Em 
sua decisão, a Comissão considerou que as oito empresas destinatárias da deci-
são tinham celebrado um acordo que, entre outros elementos, tinha por objeto 
o respeito mútuo dos respectivos mercados nacionais. Nos termos deste acor-
do, cada empresa obrigava-se a não vender tubos OCTG (Oil Country Tubular 
Goods) comuns e tubos de transporte projeto no mercado nacional de outra 
parte no acordo. O acordo foi celebrado no âmbito de reuniões entre produto-
res comunitários e japoneses conhecidas sob o nome de “Clube Europa-Japão”. 
O princípio do respeito dos mercados nacionais era designado pela expressão 
“regras fundamentais”. A título subsidiário, a Comissão Europeia observou que 
as regras fundamentais tinham sido efetivamente respeitadas e, portanto, que o 
acordo produziu efeitos anticoncorrenciais no mercado comum europeu.

O Tribunal Geral confirmou a conclusão da Comissão, afirmando que

um dos princípios essenciais das regras fundamentais era o respeito mútuo dos 
mercados nacionais dos membros do clube Europa-Japão. Assim, o acordo de 
respeito dos mercados descrito pela Comissão dizia respeito, a nível comunitário, 
unicamente aos mercados nacionais dos quatro produtores europeus e não aos 
outros mercados comunitários. Se a exclusão dos produtores europeus do merca-
do japonês constituía logicamente o aspecto desta parte das regras fundamentais 
que interessava aos produtores japoneses, estes sabiam, ou deviam necessaria-
mente compreender, que esse princípio era aplicável tanto a nível intracomuni-
tário como a nível intercontinental.

O argumento das recorrentes japonesas de que os mercados comuni-
tários foram tratados como um mercado único no âmbito do Clube Europa-
-Japão foi infirmado pelo fato de o mercado offshore britânico ter um estatuto 
especial, “semiprotegido”, no âmbito do acordo de repartição dos mercados. 
Com efeito, as próprias recorrentes japonesas afirmaram ter vendido tubos de 
aço sem costura nesse mercado, sem, todavia, o fazerem nos outros mercados 
comunitários. O Tribunal, então, entendeu que essa infração deveria ser tratada 
como uma infração única, por ser manifesto que a parte intracomunitária do 
acordo ilícito punido entravava, pelo menos potencialmente, o comércio entre 
Estados-membros, de modo que a condição relativa à incidência do acordo no 
comércio entre Estados-membros estava preenchida no caso em apreço.

Em Quinn Barlo v. Comissão Europeia34, de 2006, a Comissão Europeia 
declarou, em sua decisão inicial, que um determinado número de empresas 
tinha infringido o art. 81 do Tratado CE e o art. 53 do Acordo sobre o Espaço 

34 Acórdão do Tribunal Geral (Terceira Secção) de 30 de novembro de 2011. Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics 
NV e Quinn Plastics GmbH contra Comissão Europeia, § 150.
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Econômico Europeu (EEE), ao participar, durante diversos períodos compreendi-
dos entre 23 de janeiro de 1997 e 12 de setembro de 2002, de um conjunto de 
acordos e de práticas concertadas anticoncorrenciais no setor dos metacrilatos, 
que abrangia todo o território do EEE. Tratava-se, portanto, de uma infração 
única e contínua, relacionada aos três produtos em polimetacrilato de metilo: os 
compostos para moldagem, as placas de PMMA e os artigos para uso sanitário. 
A infração em causa consistiu em discussões e acordos sobre preços, análise da 
repercussão dos custos de serviço adicionais nos clientes, troca de informações 
sensíveis, assim como na participação em reuniões regulares e outros contatos 
destinados a facilitar a infração. Após recurso, em 2011, o Tribunal Geral anu-
lou a decisão impugnada.

O primeiro fundamento da anulação foi baseado no fato de que a Comis-
são declarou as recorrentes responsáveis pela sua participação no cartel entre 1º 
de novembro de 1998 e 23 de fevereiro de 2000, mesmo não tendo sido capaz 
de demonstrar a participação contínua delas no cartel relativamente a esse pe-
ríodo. O segundo fundamento da anulação residiu no fato de que a Comissão 
considerou que as recorrentes infringiram o art. 81 do Tratado CE e o art. 53 do 
Acordo EEE, ao participar em um conjunto de acordos e de práticas concertadas 
relativos não apenas às placas de PMMA, mas, igualmente, aos compostos para 
moldagem de PMMA e aos artigos para uso sanitário de PMMA. De acordo com 
o Tribunal, o simples fato de que a Barlo conhecia e prosseguia os objetivos 
anticoncorrenciais no domínio das placas de PMMA não permitia concluir que 
tinha conhecimento do objetivo único perseguido pelo cartel como um todo no 
setor dos metacrilatos. Nos termos da decisão do Tribunal,

a tese da Comissão permitiria imputar a uma empresa uma infração única com 
base na mera constatação de nexos objetivos entre a referida infração e o acor-
do no qual participou tal empresa, tais como o pertencimento ao mesmo setor 
econômico, e isto sem que estivesse sequer demonstrado que estava ciente da 
existência de tal infração única ou que, razoavelmente, podia prevê-la e estava 
pronta a aceitar o risco.

Já, na decisão do Caso Carglass35, de 2009, a Comissão considerou que 
a empresa Soliver NV (junto com outros fabricantes de vidros automotivos) foi 
responsável por uma infração única e contínua no setor. Apesar de a Soliver NV 
não fazer parte do núcleo duro do cartel (formado pelas empresas Pilkington, 
Saint-Gobain e AGC/Splintex), ela foi responsabilizada por seus contatos bilate-
rais anticompetitivos com a AGC/Splintex e com a Saint-Gobain entre novem-
bro de 2001 e março de 2003. Em recurso, o Tribunal Geral anulou a decisão 
da Comissão com base nos seguintes fatos: (i) a Soliver NV não participou em 
nenhuma das duas mais importantes reuniões do cartel, ocorridas em 2001 e 

35 Ver Caso COMP/39125 – Carglass. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=
CELEX:52009XC0725(02)&from=EN>.
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2012, durante as quais os participantes fizeram uma análise geral da operação 
do cartel e das mudanças necessárias para que a colusão fosse efetiva em ter-
mos de manutenção de market share; (ii) durante essas reuniões, a Soliver NV 
não foi incluída entre aquelas empresas cujos market shares foram estimados e 
que figuravam entre os objetivos do cartel; (iii) as notas manuscritas do repre-
sentante da Soliver NV tomadas durante suas reuniões com a AGC/Splintex e 
com a Saint-Gobain não indicavam que a Soliver NV estivesse ciente do cartel 
mais amplo; (iv) os documentos e os declarações extemporâneos de terceiros 
(inclusive da empresa que requereu acordo de leniência durante a investigação) 
não foram suficientes para provar o conhecimento e a ciência da Soliver acerca 
do cartel como um todo.

No caso Trelleborg Industrie SAS e Trelleborg AB v. Commission36, de 
2009, relativo a um cartel no mercado de mangueiras marinhas, a Comissão 
Europeia considerou que

(i) as empresas [...] participaram, por vezes de forma diferente, numa infração 
única e complexa, que tinha por objeto a atribuição de contratos, a fixação de 
preços, a fixação de quotas, o estabelecimento das condições de venda, a repar-
tição dos mercados geográficos e o intercâmbio de informações sensíveis sobre 
preços, volumes de vendas e concursos para a adjudicação de contratos; (ii) o 
cartel começou, pelo menos, em 1º de abril de 1986 (embora seja possível que 
remontasse ao início dos anos 70) e chegou ao fim em 2 de maio de 2007;  
(iii) de 13 de maio de 1997 a 21 de junho de 1999 (a seguir “período intermé-
dio”), o cartel teve uma atividade limitada e ocorreram conflitos entre os seus 
membros; contudo, [...] isso não levou a uma verdadeira interrupção da infração 
cometida pelos partícipes; com efeito, a estrutura organizada do cartel foi total-
mente restabelecida a partir de junho de 1999, segundo as mesmas modalidades 
e com os mesmos participantes (com exceção de uma empresa, que reintegrou 
plenamente o cartel no ano seguinte); (iv) consequentemente, era de considerar 
que os produtores tinham cometido uma infração única e contínua, de 1º de abril 
de 1986 a 2 de maio de 2007, ou, pelo menos, se, apesar de tudo, se viesse a 
considerar ter havido uma interrupção, uma infração única e repetida.

As empresas Trelleborg Industrie e Trelleborg AB apelaram ao Tribunal 
Geral europeu, que considerou que a Comissão cometeu um erro de direito ao 
classificar a infração como contínua, já que não dispunha de qualquer prova 
de que essas empresas participaram no cartel durante o período intermédio de 
maio de 1997 a junho de 1999. Durante esse período, a atividade do cartel foi 
reduzida, ou mesmo inexistente, e, na ausência de indícios consistentes de que 
as recorrentes ainda pretendiam reiniciar esse cartel ou subscrever os seus ob-
jetivos, a Comissão não poderia presumir a sua participação continuada, nem 
mesmo passiva. Por outro lado, o Tribunal Geral confirmou o entendimento de 

36 Disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62009TJ0147&lang1=en&type=TXT&ancre=>.
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que se tratava de uma infração única, por haver indícios objetivos e concor-
dantes que demonstraram a existência de um plano de conjunto e pelo fato de 
que as recorrentes não contestaram, na audiência, a identidade dos objetivos 
das práticas investigadas, dos produtos em causa, das empresas participantes 
na colusão, das principais formas de execução, dos indivíduos envolvidos em 
nome das empresas e, por último, do âmbito de aplicação geográfica dessas 
práticas antes de maio de 1997 e depois de junho de 1999. Por conseguinte, o 
Tribunal Geral declarou que a Trelleborg Industrie cometeu uma infração única 
e repetida37.

No caso Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall38, 
também de 2009, por exemplo, a Comissão Europeia concluiu que os principais 
fornecedores de carboneto de cálcio e de magnésio para as indústrias do aço e 
do gás tinham infringido o art. 81(1) do Tratado EC e o art. 53 do Acordo sobre 
o Espaço Econômico Europeu (EEE), tendo participado de uma infração única e 
contínua de 7 de abril de 2004 até 16 de janeiro de 2007. A infração consistiu 
na divisão de mercados, fixação de quotas, atribuição de clientes, fixação de 
preços e troca de informações comerciais sensíveis relativas a preços, clientes 
e volumes de vendas no Espaço Econômico Europeu, com exceção de Irlanda, 
Espanha, Portugal e Reino Unido. A Comissão considerou que, ainda que as 
condutas tenham afetado dois mercados – de reagentes para as indústrias do 
aço e do gás, respectivamente – e abrangido três produtos (granulados de car-
boneto de cálcio, pó de carboneto de cálcio e granulados de magnésio), elas 
constituíam um conjunto de acordos e práticas concertadas que estavam liga-
dos de modo a configurar uma infração única e contínua.

Em sede de recurso, a empresa contestou o entendimento da Comissão 
Europeia de que granulados de magnésio fossem substitutos perfeitos do car-
boneto de cálcio na indústria siderúrgica, o que, por conseguinte, atestaria um 
“erro manifesto de apreciação” da Comissão quanto ao caráter único e contínuo 
da infração. Além disso, a recorrente acrescentou que as reuniões das quais par-
ticipou apenas diziam respeito ao carboneto de cálcio para a indústria siderúr-
gica. Foram realizadas reuniões separadas entre os fornecedores de carboneto 
de cálcio para a indústria do gás e, segundo a Comissão, entre produtores de 
magnésio, alguns dos quais não produziam carboneto de cálcio. Por outro lado, 
um número de fornecedores de carboneto de cálcio não fornecia magnésio. Se-
gundo a recorrente, daí resulta que não poderia ter havido qualquer plano glo-
bal que visasse um objetivo comum para o carboneto de cálcio e o magnésio.

37 Infração única e repetida, de abril de 1986 a 13 de maio de 1997 e de 21 de junho de 1999 a maio de 2007, 
e que a Trelleborg cometeu uma infração única e repetida, de 28 de março de 1996 a 13 de maio de 1997 
e de 21 de junho de 1999 a maio de 2007.

38 Disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131702&pageIndex=0&
doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=78310>.
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O Tribunal Geral rejeitou os recursos à decisão impugnada. Quanto 
ao argumento da ausência de substitutibilidade, entendeu que ainda que fos-
se aceito, como sustentava a recorrente, que os dois produtos – carboneto de 
cálcio em pó e magnésio – fossem complementares e não substituíveis, isso 
não bastaria para contestar a existência de uma infração única. O raciocínio 
da recorrente baseava-se, de forma implícita, mas clara, na premissa de que 
uma infração única só poderia dizer respeito a um produto ou, no máximo, a 
produtos substituíveis. O Tribunal entendeu que essa premissa era incorreta. 
Quanto às reuniões em separado, o órgão de apelação entendeu que os únicos 
três fornecedores de magnésio acusados de participarem do cartel em relação 
ao magnésio participaram igualmente do cartel no que se refere ao pó de car-
boneto de cálcio. Contrariamente ao que sustentava a recorrente, essa dupla 
participação demonstrava que era pelo menos plausível que existisse um plano 
global que prosseguisse um objetivo comum aos dois produtos em causa. Além 
disso, o simples fato de terem sido realizadas reuniões separadas para cada um 
dos três produtos abrangidos pelo cartel não é suficiente para excluir a existên-
cia de uma infração única e contínua, ainda mais se for levado em conta que 
as reuniões relativas ao magnésio ocorreram, em geral, imediatamente após as 
relativas ao pó de carboneto de cálcio. Nesse sentido, uma vez que nenhum 
dos participantes no cartel fornecia todos os três produtos abrangidos, o fato de 
não haver reuniões conjuntas para todos estes produtos era devido a questões 
puramente práticas e não era necessariamente uma indicação da ausência de 
um plano global de prosseguimento de um objetivo comum.

Essa evolução na aplicação da doutrina pela Comissão Europeia condu-
ziu ao desenvolvimento de um novo padrão de provas que a Comissão Europeia 
precisava satisfazer antes de aplicar penas às empresas por sua participação em 
uma infração única e contínua. O padrão exigido passou, então, a compreender 
três critérios, nos termos de Anexiandis, Swanson e Guerrero39:

Idêntico propósito ou objeto. Deve ser demonstrado que o que poderia parecer 
uma conduta diferente tem um objeto ou propósito “idêntico” aos objetivos an-
ticoncorrenciais supostamente pretendidos, para que as diversas práticas concer-
tadas e acordos detectados no inquérito possam ser considerados “uma série de 
esforços das empresas em causa com vista a alcançar um único objetivo”40;

Objetivo comum idêntico por trás dos diferentes tipos de conduta. É necessário 
estabelecer evidências de que cada empresa contribuiu, por meio de seu com-
portamento, para a conquista do objetivo anticoncorrencial comum;

Conhecimento ou ciência ou assunção de risco pela conduta ilegal mais ampla. 
Deve-se demonstrar que cada empresa investigada “tinha conhecimento da con-

39 ALEXIADIS, P.; SWANSON, D. G.; GUERRERO, A. Raising the EU evidentiary bar for the “single and continuous 
infringement” doctrine. Concurrences nº 4-2016, article 10.

40 Anic Partecipazioni, op. § 197.



88    ..................................................................................................................DPU Nº 78 – Nov-Dez/2017 – PARTE GERAL – DOUTRINA

RDU, Porto Alegre, Volume 14, n. 78, 2017, 72-101, nov-dez 2017 

duta ilícita dos outros participantes ou podia razoavelmente prever tal conduta e 
estava disposta a aceitar o risco”.41

Neste contexto, estudo produzido pela Lexis Nexis em 2014, em parceria 
com o escritório de advocacia Steptoe and Johnson LLP42, realizou um apanha-
do da jurisprudência da Comissão Europeia para o estabelecimento dos critérios 
necessários à classificação de uma conduta como única e contínua na União 
Europeia. Dois seriam os elementos básicos para a correlação das condutas:  
(i) correlação objetiva (existência de um objetivo global) e (ii) correlação subje-
tiva (ciência da participação em uma conspiração mais ampla).

Quanto à (i) correlação objetiva (existência de um objetivo global), dois 
seriam os possíveis critérios para se classificar uma conduta como única e con-
tínua. O primeiro seria uma correlação por identidade, ou seja, as infrações 
apresentarem características comuns idênticas. Para tanto, dever-se-ia constatar 
a natureza idêntica dos objetivos das condutas; a natureza idêntica dos pro-
dutos e/ou serviços afetados; a natureza idêntica das empresas participantes; a 
natureza idêntica das formas de operacionalização; e/ou o escopo geográfico 
idêntico das condutas em questão. Por sua vez, o segundo critério de correlação 
objetiva seria aquele que trata de uma correlação por complementaridade, ou 
seja, as infrações serem complementares em sua natureza, mas não idênticas. 
Para tanto, dever-se-ia constatar que cada conduta lida com uma ou mais con-
sequências do “padrão normal” de concorrência, e que contribui, por meio de 
interações, para o alcance de um conjunto de efeitos anticompetitivos deseja-
dos pelos responsáveis, no âmbito de um plano global com um objetivo único.

Quanto à (ii) correlação subjetiva (ciência da participação em uma cons-
piração mais ampla), também seriam dois os possíveis critérios para se classifi-
car uma conduta como única e contínua. O primeiro diz respeito à intenção da 
empresa em contribuir com sua conduta para o objetivo global almejado pelos 
participantes da infração. Para tanto, poder-se-ia inferir a intenção de uma em-
presa de contribuir para o objetivo global almejado a partir da participação da 
empresa em pelo menos um elemento da conduta. A participação precisaria ser 
mínima para demonstrar o seu envolvimento em uma conduta única e contínua, 
e o fato de a participação de uma empresa limitar-se a aspectos menores da in-
fração não afetaria a sua responsabilização pela conduta de outras empresas no 
contexto da infração, durante o período da sua participação na prática anticom-
petitiva, desde que a empresa tenha conhecimento dos atos ilícitos dos outros 
participantes, tendo em conta o plano global comum. Por sua vez, o segundo 
critério de correlação subjetiva diz respeito ao conhecimento pela empresa dos 
atos ilícitos praticados pelos outros participantes em busca do mesmo objetivo 

41 Anic Partecipazioni, op. § 203.
42 Maillard; Keres, 2014.
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ou se essa empresa poderia ter razoavelmente previsto que esses ilícitos pode-
riam ocorrer. Entende-se, inclusive, que a mera previsibilidade razoável dos 
atos ilícitos cometidos pelos outros participantes satisfaz esse requisito. Nesse 
sentido, uma empresa poderia pôr termo à sua responsabilidade, distanciando-
-se aberta e inequivocamente do cartel, para que os outros participantes saibam 
que ela não mais apoia os objetivos gerais da colusão.

II –  PROPOSTA DE PARÂMETROS: COLuSÃO ÚNICA Ou COLuSÕES MÚLTIPLAS NO DIREITO 
ANTITRuSTE

No Brasil, algumas regras processuais e a experiência judicial podem 
auxiliar na tomada de decisão sobre a existência de uma infração única ou múl-
tiplas infrações. No Judiciário, os temas conexão e continência são os institutos 
que podem tangenciar a questão posta sob discussão43. Além deles, o critério 
da economia processual também pode ser invocado, para se processar uma 
infração como única ou como múltiplas infrações44. Ademais, a possibilidade 
de desmembramento é uma realidade tanto na esfera cível e criminal quanto 
administrativa, que subsidia o processamento de denúncias em face dos réus 
como múltiplas condutas45. Ainda, em termos de legislação penal, é possível in-
dicar outros dois institutos que podem trazer luz à questão posta sob discussão: 

43 O novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, trata dos institutos da conexão e continência. O  
art. 55 preconiza que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 
causa de pedir” (g.n.); enquanto que, em seu art. 56, indica que “dá-se continência entre 2 (duas) ou mais 
ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais 
amplo, abrange o das demais” (g.n.).

44 Quanto à economia processual que consta, por exemplo, da Lei nº 9.099/1995, o art. 62 indica que “o 
processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia 
processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a 
aplicação de pena não privativa de liberdade”. A Lei nº 11.101/2005, no art. 75, parágrafo único, indica que 
“o processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual”.

45 O desmembramento está contemplado na esfera cível no Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015,  
art. 113, § 1º, que preconiza que “o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de 
litigantes na fase de conhecimento, na liquidação da sentença ou na execução, quando este comprometer a 
rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença” (g.n.). Também há semelhança 
na esfera criminal no Código de Processo Penal, Lei nº 3.689/1941, art. 80, que diz: “Será facultativa 
a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou 
de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão 
provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação” (g.n.). O Poder Judiciário 
já se manifestou quanto à possibilidade de desmembramento do processo criminal, tal qual exposto no Agravo 
Regimental na Ação Penal nº 804/DF (2015/0023793-9) do Superior Tribunal de Justiça. Especificamente na 
esfera concorrencial, o Judiciário também já se manifestou quanto à possibilidade, legalidade, inexistência de 
nulidade e mesmo adequabilidade do desmembramento de processo antitruste em face da grande quantidade 
de representados e da dificuldade da notificação de pessoas estrangeiras no AGA 2009.01.00.061960-9/DF,  
Relator Desembargador Federal Fagundes de Deus, 5ª Turma, e-DJF1 03.11.2010, p. 246. Ressalta-se, 
ainda, que administrativamente no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), de acordo com o 
art. 148 do Regimento Interno do Cade, há a possibilidade de desmembramento de processos administrativos 
nas hipóteses de (I) infrações terem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes;  
(II) excessivo número de representados e para não comprometer a duração razoável do processo ou dificultar 
a defesa; (III) dificuldade de realizar a notificação de um ou mais representados; ou (IV) por outro motivo 
relevante.
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a classificação da conduta como crime continuado46 ou crime permanente47. 
Entende-se que tais institutos, já existentes na realidade brasileira, também po-
dem ser invocados pela autoridade da concorrência como fontes de motivação 
de um ato administrativo em sua tomada de decisão sobre a persecução de um 
cartel como único ou como múltiplos cartéis.

Em que pese isso, o presente artigo visa contribuir com a doutrina, pro-
pondo parâmetros – não exaustivos, mas exemplificativos, a serem avaliados 
em termos de preponderância, não cumulativos –, para auxiliar na tomada de 
decisão quando da definição sobre a existência de condutas conjuntas (colusão 
única) ou separadas (colusões múltiplas). O objetivo é conferir maior segurança 
e previsibilidade à tomada de decisão, o que não descarta a inexorável subjeti-
vidade desse tipo de análise, tal qual apontado no Grand Jury Practice Manual 
do DOJ, nos Estados Unidos. O que se espera, portanto, é auxiliar uma decisão 
tecnicamente motivada, levando em consideração os fatos de que se tem co-
nhecimento e que se pode provar no momento da tomada de decisão. Em todos 
os casos, ao longo da investigação, a partir de novas informações e documentos 
obtidos sobre a colusão, será possível realizar uma nova avaliação sobre o tra-
tamento dos fatos como um cartel único ou como múltiplos cartéis, o que não 
invalida a tomada de decisão anterior, pois está calcada na razoabilidade e na 
proporcionalidade, e baseada em critérios técnicos. Passa-se, assim, a detalhar 
as propostas de parâmetros apresentadas nesse artigo.

Assim, propõe-se, no presente artigo, que, quando da análise da exis-
tência de uma colusão única ou de múltiplas colusões, pelo menos os dez pa-
râmetros a seguir sejam considerados. Tais parâmetros são apresentados en-
tre aqueles objetivos, por dizerem respeito a elementos da conduta, e aqueles 
subjetivos, por dizerem respeito às pessoas jurídicas ou físicas envolvidas na 
conduta. Importante ressaltar, desde já, que essa lista de parâmetros proposta é 
exemplificativa e não deve ser lida como uma checklist taxativa.

A análise a respeito da configuração de uma colusão única ou de múlti-
plas colusões deve ser realizada, também, com base no critério de preponde-

46 No Brasil, o crime continuado encontra-se disciplinado no art. 71 do Código Penal, com a seguinte redação: 
“Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da 
mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem 
os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se 
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Parágrafo 
único. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, 
poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, 
bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais 
grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código 
Penal”.

47 O crime permanente é uma das modalidades de delito cuja característica peculiar é a prolongação e 
manutenção da sua consumação durante indeterminado lapso de tempo, de acordo com a vontade do agente. 
Esse só terminará de agredir o bem jurídico tutelado pela norma se assim o quiser ou por circunstâncias 
alheias à sua vontade (por exemplo, se capturado pela polícia). Assim, praticando a conduta descrita como 
crime, essa perdura no tempo, sendo sua consumação renovada a cada segundo.
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rância. Isso significa que, no caso concreto, devem ser avaliados se preponde-
ram parâmetros para uma colusão única ou se preponderam parâmetros para 
múltiplas colusões, sendo certo que, na maioria dos casos, haverá elementos 
apontando para ambas as direções. O que definirá a conclusão será, portanto, 
o peso a ser dado a cada parâmetro analisado in concreto, levando em conta os 
fatos de que se têm conhecimento e se é capaz de comprovar no momento da 
tomada de decisão.

PARÂMETROS OBJETIVOS
1) OBJETIVO Há um objetivo global ou um propósito ou uma meta 

comum?
2) IMPLEMENTAÇÃO DA CONDUTA O modus operandi é idêntico ou similar (i.e., ferramen-

tas de operacionalização)?
3) MERCADO DE PRODUTO/SER- 

VIÇOS
O mercado de produto ou serviço afetado é idêntico 
ou similar?

4) MERCADO GEOGRÁFICO O mercado geográfico é idêntico ou complementar?
5) PERÍODO DA CONDUTA A duração é idêntica, sobreposta ou complementar?
6) TIPOLOGIA DA CONDUTA Os tipos de conduta são idênticos ou similares?

PARÂMETROS SUBJETIVOS
7) EMPRESAS PARTICIPANTES As principais pessoas jurídicas participantes são idênti-

cas ou têm um “núcleo duro” comum?
8) INDIVÍDUOS PARTICIPANTES As principais pessoas físicas participantes são idênticas 

ou têm um “núcleo duro” em comum?
9) EXISTÊNCIA DE UM ELO DE IN-

TERLIGAÇÃO
Há um hub que facilita a conduta?

10) ESCOPO DE CLIENTES AFETADOS Os clientes (ou tipos de clientes) afetados são os mes-
mos e/ou têm demandas/processos de compra seme-
lhantes?

A seguir, são apresentados os elementos que podem auxiliar na compre-
ensão de cada um desses parâmetros. Deve-se ter em mente que um parâmetro 
não pode ser utilizado isoladamente como critério único para a tomada de de-
cisão. Alguns deles tenderão, por vezes, a ser mais relevantes, como os parâme-
tros 1) e 2), por exemplo, ao passo que os parâmetros 5), 6) e 10) tendem a ser 
mais acessórios para a tomada de decisão. É o que se passa a expor.

II.1 obJetIvo dA condutA

Na análise quanto ao objetivo da conduta (parâmetro objetivo), propõe-
-se averiguar se os participantes das condutas (empresas e indivíduos) almejam 
e contribuem, por meio de seus comportamentos individualmente considera-
dos, para o alcance de um mesmo objetivo global ou para um propósito ou 
uma meta comum. Propõe-se que se analise, no caso concreto, se cada um dos 
participantes tem ciência ou pelo menos poderia razoavelmente prever/antever/
especular existir um objetivo global ou um propósito ou uma meta comum 
de cartelização, sendo sua atuação importante/imprescindível/auxiliar para que 
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fosse alcançado o acordo mais amplo. Apresenta-se listagem exemplificativa de 
situações que podem auxiliar na análise desse parâmetro.

Propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores de uma co-
lusão única quando: (a) os participantes estão cientes de que há um objetivo 
global ou um propósito ou uma meta comum de cartelizar um mercado de pro-
duto/serviços em uma determinada área geográfica – p. ex., “missão”, “visão”, 
“valores” e/ou “regras” da atuação conjunta, ou divisão de mercado de todos os 
clientes (ou dos principais clientes) e/ou fixação de preços por meio de tabelas 
aplicáveis a todo o mercado; (b) os participantes dirigem seus esforços para 
a realização de um único objetivo ou de um propósito ou uma meta comum 
(existência de um “concerto de ações unificado”); (c) algum dos participantes 
atua apenas em parte das condutas, mas conhece e tem ciência dos demais 
participantes (em sua totalidade ou em parte, ainda que apenas do “núcleo 
duro”) e dos termos do objetivo global ou do propósito ou da meta comum de 
cartelização (“empreendimento coletivo voltado para o alcance de um objetivo 
comum”); (d) algum dos participantes atua apenas em parte das condutas, não 
conhece os demais participantes (em sua totalidade ou em parte) nem os termos 
do objetivo global ou do propósito ou da meta comum de cartelização, mas 
tem ciência específica de que sua atuação contribui para o acordo mais amplo 
ou poderia razoavelmente prever/antever/especular existir um objetivo global 
ou um propósito ou uma meta comum de cartelização, ainda que não conheça 
com exatidão os termos desse acordo mais amplo – p. ex., empresa de menor 
porte que, apesar de participar apenas de uma licitação local, é informada por 
outra empresa de médio ou grande porte ou por um agente público que ven-
cerá um determinado lote da obra licitada, mas que, em contrapartida, não 
deverá apresentar propostas em outros lotes, para não “atrapalhar” o mercado; 
(e) algum dos participantes atua apenas em parte das condutas, não conhece os 
demais participantes (em sua totalidade ou em parte) nem os termos do objetivo 
global ou do propósito ou da meta comum de cartelização, mas tem ciência es-
pecífica de que sua atuação é importante/imprescindível/auxiliar para alcançar 
o objetivo global ou o propósito ou a meta comum de cartelização; e/ou (f) o 
acordo contemple a realização de um resultado contínuo, que não prossegue 
sem a cooperação contínua dos participantes para mantê-lo.

Por sua vez, propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores 
de múltiplas colusões quando: (a) os participantes em conluio agem de maneira 
separada, paralela e independentemente dos participantes de outro conluio, 
com objetivos próprios/específicos e sem um propósito ou uma meta comum; 
e/ou (b) os participantes em conluio agem de maneira separada, paralela e in-
dependentemente dos participantes de outro conluio, com modus operandi dis-
tintos e de maneira desconectada.
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A nosso ver, a análise desse parâmetro, em especial quando embasado 
em evidências do caso in concreto, poderá vir a ser considerada como elemento 
preponderante na tomada de decisão, com forte peso em comparação com os 
demais parâmetros.

II.2 ImplementAção dA condutA

Na análise quanto à implementação da conduta (parâmetro objetivo), 
propõe-se averiguar se os instrumentos/formas/ferramentas de implementação 
das condutas são iguais ou semelhantes. Há que se analisar o conjunto probató-
rio do caso concreto em investigação no momento da tomada de decisão e ve-
rificar se há ou não semelhanças substanciais na maneira de operacionalização/
modus operandi do cartel. Apresenta-se listagem exemplificativa de situações 
que podem auxiliar na análise desse parâmetro.

Propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores de uma co-
lusão única quando: os participantes elaboram e utilizam instrumentos/formas/
ferramentas idênticos ou similares com o objetivo global ou propósito ou meta 
comum de cartelizar determinado mercado de produto ou serviços em uma 
determinada área geográfica – p. ex., planilhas em Excel de definição de prio-
ridades de submercados/cliente/licitação, planilhas de monitoramento do cum-
primento das decisões do cartel, tabelas para definição de preços ou de divisão 
de clientes, sistema (explícito ou implícito) de rodízio ou de compensação, etc.

Por sua vez, propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores 
de múltiplas colusões quando: os participantes possuem ferramentas substan-
cialmente diferentes e desconectadas de implementação das condutas.

A nosso ver, a análise desse parâmetro, em especial quando embasado 
em evidências do caso in concreto, também poderá vir a ser considerada como 
elemento preponderante na tomada de decisão, com forte peso em comparação 
com os demais parâmetros.

II.3 mercAdo de produto/servIço

Na análise quanto ao mercado de produto/serviço (parâmetro objetivo) 
afetado pela colusão, propõe-se averiguar se as condutas afetam um mesmo 
mercado de produto ou de serviço, ou similares ou complementares, no qual 
os participantes da conduta (empresas e indivíduos) travam suas relações de 
concorrência. A existência de submercados também deve ser considerada, em 
que pese possam existir diferenças no modo de produção/prestação do serviço 
pelas empresas atuantes em cada um dos submercados. Apresenta-se listagem 
exemplificativa de situações que podem auxiliar na análise desse parâmetro.
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Propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores de uma co-
lusão única quando: (a) existem barreiras à entrada (p. ex., tecnologia, barrei-
ras técnicas, importações, etc.), e apenas (ou principalmente) os participantes 
conseguem entrar e se manter no mercado, de modo que utilizam seu poder de 
mercado em submercados para retaliar ou impedir o acesso de concorrentes 
atuantes em outros submercados; (b) o fornecimento do produto ou a prestação 
do serviço é vinculado ao preenchimento de um determinado requisito técnico 
(p. ex., atestações em licitações), de modo que os participantes da conduta são 
os únicos ou praticamente os únicos a preencherem tal requisito em uma série 
de contratações; (c) há um potencial de ampliação do escopo da investigação 
naquele mercado de produto ou serviço, afetando não apenas um determinado 
submercado/cliente/licitação, mas diversos outros que podem ter sido alvo da 
conduta anticompetitiva dos participantes que atuavam sob um mesmo modus 
operandi; e/ou (d) há mesas próprias para negociação de cada produto – ainda 
que não sejam produtos substitutos perfeitos –, mas com dinâmicas muito se-
melhantes e envolvendo participantes em comum (ainda que não todos), con-
figurando compensações entre as empresas em mais de um mercado similar ou 
complementar.

Por sua vez, propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores 
de múltiplas colusões quando: (a) existem barreiras regulatórias/técnicas que 
influenciam substancialmente a capacidade de entrada e manutenção das em-
presas no mercado, e os diferentes grupos de empresas atuam em mercados 
distintos; e/ou (b) o fornecimento do produto ou a prestação do serviço é vincu-
lado ao preenchimento de um determinado requisito técnico (p. ex., atestações 
em licitações), mas as contratações trazem atestações bastante diferenciadas 
e/ou específicas, que alteram de modo substancial o grupo que preenche tais 
requisitos técnicos em cada uma das licitações, inviabilizando um arranjo quid 
pro quo (de compensações) entre as empresas.

II.4 mercAdo geográfIco

Na análise quanto ao mercado geográfico (parâmetro objetivo) afetado 
pela colusão, propõe-se averiguar se as condutas ocorreram no mesmo merca-
do geográfico ou se eles são similares ou complementares, de modo a viabilizar 
eventual compensação entre os participantes. Apresenta-se listagem exemplifi-
cativa de situações que podem auxiliar na análise desse parâmetro.

Propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores de uma colu-
são única quando: os participantes em conluio conseguem vender produtos ou 
prestar serviços em diversas localidades – inclusive mundialmente –, de modo a 
permitir uma divisão de mercado de clientes/obras/regiões de atuação de cada 
um dos participantes.
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Por sua vez, propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores 
de múltiplas colusões quando: os participantes em conluio agem em mercados 
geográficos distintos de forma separada, paralela e independente dos partici-
pantes de outro conluio, com objetivos próprios/específicos e sem um propósito 
ou uma meta comum.

II.5 período dA condutA

Na análise quanto ao período da conduta (parâmetro objetivo), propõe-
-se averiguar se as condutas foram implementadas durante o mesmo período de 
tempo, por períodos parcial ou totalmente coincidentes ou se foram comple-
mentares/continuados/permanentes. Apresenta-se listagem exemplificativa de 
situações que podem auxiliar na análise desse parâmetro.

Propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores de colusão 
única quando: (a) as condutas são implementadas concomitantemente, sob a 
égide de um mesmo objetivo comum e de um mesmo modo de implementação; 
(b) as condutas, praticadas em períodos parcialmente coincidentes, refletem 
continuidade das práticas colusivas ao longo do tempo, ainda que com inter-
rupções temporárias; (c) uma empresa interrompe sua participação na infração, 
mas participa dela antes e depois dessa interrupção e contribui para o propó-
sito geral; (d) os períodos de implementação da conduta são complementares/
continuados/permanentes, utilizados como modo de divisão/rodízio entre as 
empresas.

Por sua vez, propõe-se que se considere ter elementos caracterizado-
res de múltiplas colusões quando: as condutas colusivas acontecem em lapsos 
temporais significativamente distintos, sem liames de que a anterior tenha tido 
impacto/influência – explícito ou implícito – na posterior, e sem identidade de 
objetivo ou meta comum.

A nosso ver, a análise desse parâmetro tende a ser acessória, dado con-
figurar apenas elemento de reforço na análise de preponderância de todos os 
outros parâmetros apresentados.

II.6 tIpologIA dA condutA

Na análise quanto à tipologia da conduta (parâmetro objetivo), propõe-se 
averiguar se os tipos de ajustes anticompetitivos realizados pelos participantes 
são iguais ou semelhantes. Entre os principais tipos de cartel estão aqueles que 
constituem acordos para a fixação de preços, para a divisão de mercado, para a 
troca de informações sensíveis, acordos do tipo hub-and-spoke, acordos facili-
tados por um terceiro que influencia a adoção de conduta comercial uniforme, 
entre outros, e suas respectivas nuances. Apresenta-se listagem exemplificativa 
de situações que podem auxiliar na análise desse parâmetro.
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Propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores de colusão úni-
ca quando: o mesmo tipo de conduta é implementado pelos participantes (em-
presas e indivíduos), operacionalizado pelo mesmo tipo de instrumento/modus  
operandi.

Por sua vez, propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores 
de múltiplas colusões quando: um grupo de participantes adota tipos de con-
duta anticompetitivas substancialmente diferentes e desconectados dos tipos de 
conduta implementados por outro grupo de participantes, ainda que no mes-
mo mercado – p. ex., um grupo de participantes troca informações comercial 
e concorrencialmente sensíveis sobre reajustes de preços, facilitado por uma 
associação, ao passo que outro grupo de participantes (ainda que haja certa 
coincidência) realiza encontros semanais para divisão de clientes em todo o 
mercado.

A nosso ver, a análise desse parâmetro tende a ser acessória, dado con-
figurar apenas elemento de reforço na análise de preponderância de todos os 
outros parâmetros apresentados.

II.7 empresAs pArtIcIpAntes

Na análise quanto às empresas participantes (parâmetro subjetivo), pro-
põe-se averiguar se as mesmas empresas, no todo ou em parte, participam das 
condutas anticompetitivas investigadas. Apresenta-se listagem exemplificativa 
de situações que podem auxiliar na análise desse parâmetro.

Propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores de uma colu-
são única quando: (a) os participantes principais da colusão definem conjunta-
mente um objetivo global ou um propósito ou uma meta comum de cartelizar 
determinado mercado de produto ou serviços em uma determinada área geo-
gráfica; (b) os participantes principais da colusão são praticamente os mesmos 
ao longo do tempo naquele mercado de produto ou serviços, de modo que exis-
te um “núcleo duro” de tomada de decisão, que coordena/organiza/fomenta as 
discussões anticompetitivas e agrega, a depender das circunstâncias específicas, 
outras empresas locais, entrantes, etc. Não é necessário que todos os participan-
tes se envolvam em todas as fases da conduta, de modo que os participantes 
podem mudar ao longo do tempo, desde que permaneça a característica do 
“núcleo duro” de tomada de decisões. Ademais, não é necessário que todos 
os participantes conheçam todas as atividades de cartelização e/ou o papel de 
todos os demais participantes para que se tenha uma colusão única.

Por sua vez, propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores 
de múltiplas colusões quando: os participantes em conluio agem separada, pa-
ralela e independentemente dos participantes de outro conluio (ainda que haja 
alguma coincidência), com objetivos próprios/específicos e sem um propósito 
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ou uma meta comum, sem mecanismos – implícitos ou explícitos – de compen-
sação entre as formas de atuação dos dois grupos.

II.8 IndIvíduos pArtIcIpAntes

Na análise quanto aos indivíduos participantes (parâmetro subjetivo), 
propõe-se averiguar se os mesmos indivíduos, no todo ou em parte, participam 
das condutas anticompetitivas investigadas. Apresenta-se listagem exemplifica-
tiva de situações que podem auxiliar na análise desse parâmetro.

Propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores de uma co-
lusão única quando: (a) os indivíduos principais da colusão definem conjunta-
mente um objetivo global ou um propósito ou uma meta comum de cartelizar 
determinado mercado de produto ou serviços em uma determinada área geo-
gráfica; (b) os indivíduos principais da colusão são praticamente os mesmos ao 
longo do tempo naquele mercado de produto ou serviços, de modo que existe 
um “núcleo duro” de tomada de decisão (seja ele quanto à própria pessoa ou 
quanto ao cargo ocupado pelo indivíduo responsável pela tomada de decisão 
na empresa), que coordena/organiza/fomenta as discussões anticompetitivas e 
agrega, a depender das circunstâncias específicas, outras empresas locais, en-
trantes, etc. Não é necessário que todos os indivíduos se envolvam em todas 
as fases da conduta, de modo que os indivíduos podem mudar ao longo do 
tempo, desde que permaneça a característica do “núcleo duro” de tomada de 
decisões. Também não é necessário que todos os indivíduos conheçam todas as 
atividades de cartelização e/ou o papel de todos os demais indivíduos para que 
se tenha uma colusão única.

Por sua vez, propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores 
de múltiplas colusões quando: os indivíduos principais da colusão são divididos 
por submercados de produto ou serviços, de modo que não existe um “núcleo 
duro” de tomada de decisão (seja ele quanto à própria pessoa ou quanto ao car-
go ocupado pelo indivíduo que toma a decisão nas empresas), que coordena/
organiza/fomenta as discussões anticompetitivas e agrega, a depender das cir-
cunstâncias específicas, outras empresas locais, entrantes, etc., ainda que haja 
alguma coincidência de pessoas do altíssimo escalão das empresas.

II.9 elo comum de InterlIgAção

Na análise quanto aos elos comuns de interligação (parâmetro subjetivo), 
propõe-se avaliar se há algum elo/conector/hub que facilita a implementação 
das condutas. Apresenta-se listagem exemplificativa de situações que podem 
auxiliar na análise desse parâmetro.

Propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores de uma co-
lusão única quando: associação/sindicato/consultoria/empresa verticalmen-
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te integrada/agente público ou político/indivíduo-“chave”, entre outros, atua 
como elo/conector/hub da conduta, organizando/facilitando/incentivando/via-
bilizando os contatos e o monitoramento do acordo colusivo entre os demais 
participantes envolvidos no esquema (spokes), e garantindo a existência e a 
implementação do objetivo global ou propósito ou meta comum.

Por sua vez, propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores 
de múltiplas colusões quando: os participantes agem de maneira separada, pa-
ralela e independentemente dos participantes de outro conluio, ainda que com 
a organização/facilitação/incentivo/viabilização de um hub, sem ciência ou a 
capacidade razoável de prever/antever/especular existir um objetivo global ou 
um propósito comum de cartelização.

II.10 escopo de clIentes AfetAdos

Na análise quanto ao escopo de clientes afetados (parâmetro subjetivo), 
propõe-se averiguar se as condutas afetaram os mesmos clientes (ou tipos de 
clientes), se há processos de compra semelhantes e/ou se a natureza ou a neces-
sidade de aquisição/contratação são comuns ou complementares em um deter-
minado mercado de produto/serviços. Apresenta-se listagem exemplificativa de 
situações que podem auxiliar na análise desse parâmetro.

Propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores de uma co-
lusão única quando: (a) o cliente for o mesmo (ou o mesmo tipo de cliente) e 
a aquisição/contratação for realizada em diversas parcelas/licitações/lotes, mas 
todos de um mesmo tipo de produto ou serviços; (b) a aquisição/contratação for 
de um mesmo tipo de produto ou serviço, com uma demanda/um processo de 
compra semelhante, ainda que haja diferentes clientes e haja ajustes entre os 
participantes para que diferentes clientes sejam compensados entre si.

Por sua vez, propõe-se que se considere ter elementos caracterizadores 
de múltiplas colusões quando: a aquisição/contratação for de tipos diferentes de 
produto ou serviço, com diferentes clientes, ainda que com uma demanda/um 
processo de compra semelhante.

A nosso ver, a análise desse parâmetro tende a ser acessória, dado con-
figurar apenas elemento de reforço na análise de preponderância de todos os 
outros parâmetros apresentados.

CONCLuSÃO

Diante da breve apresentação sobre a experiência internacional e nacio-
nal, buscou-se identificar quais os elementos existentes para que se enxergue a 
Hidra de Lerna de um caso concreto como detentora de uma única cabeça de 
serpente (cartel único) ou com múltiplas cabeças, passíveis de multiplicação a 
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cada novo corte (cartéis múltiplos). A partir dessa analogia da mitologia grega, 
foram propostos dez parâmetros para auxiliar na tomada de decisão quanto à 
existência de uma colusão única ou de múltiplas colusões.

Conclui-se no sentido de que essa análise dos parâmetros deve ser re-
alizada com base no critério de preponderância. Isso significa que, no caso 
concreto, devem ser avaliados se preponderam parâmetros para uma colusão 
única ou se preponderam parâmetros para múltiplas colusões, sendo certo que, 
na maioria dos casos, haverá elementos apontando para ambas as direções. O 
que definirá a conclusão será, portanto, o peso a ser dado a cada parâmetro 
analisado in concreto.

Em qualquer das duas hipóteses, há que se manter alerta a eventuais 
tentativas de manipulação dos fatos e das evidências por parte das empresas e 
dos indivíduos que colaboram com as investigações, tanto em acordos de leni-
ência48 quanto em Termos de Compromisso de Cessação (TCCs)49. Há que se 
ter em mente, também, que, ao longo da investigação, a partir de novos docu-
mentos e informações obtidos sobre a colusão, seja possível realizar uma nova 
avaliação sobre o tratamento dos fatos e das evidências como um cartel único 
ou como múltiplos cartéis, o que não invalida a tomada de decisão anterior, 
pois estará calcada na razoabilidade e na proporcionalidade, e baseada em cri-
térios técnicos. Nessa situação, os investigados deverão ter garantido o direito 
ao contraditório e à ampla defesa, sem qualquer prejuízo que resulte em perda 
de direitos processuais garantidos pelo direito administrativo sancionador.

Independentemente do resultado da análise – se um cartel único ou se 
múltiplos cartéis –, deve ser realizada a imputação dos fatos que cada um dos 
participantes especificamente praticou, ainda que haja uma colusão de escopo 
mais amplo. Ademais, a penalidade de cada um necessariamente deve ser ana-
lisada individualmente, levando em conta os parâmetros da dosimetria defini-
dos no art. 45 da Lei nº 12.529/2011, sem se almejar uma penalização idêntica 
a todos os envolvidos – fato esse que foi justamente a crítica dos Tribunais euro-
peus antes da mudança de posicionamento da Comissão Europeia.

48 Em sede dos acordos de leniência antitruste (nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei nº 12.529/2011), os 
participantes podem ter incentivos perversos a “fatiar” as condutas anticompetitivas em múltiplas colusões, 
a fim de receberem novos descontos de leniência plus. A leniência plus consiste na redução de um terço da 
penalidade aplicável à empresa e/ou à pessoa física que não se qualifica para um acordo de leniência com 
relação a um determinado cartel do qual tenha participado, mas que fornece informações acerca de um 
outro cartel sobre o qual a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 
não tinha qualquer conhecimento prévio, nos termos do art. 249 do Ricade e do art. 86, §§ 7º e 8º, da Lei  
nº 12.529/2011.

49 Em sede de negociação dos Termos de Compromisso de Cessação com o Cade, os participantes podem ter 
incentivos perversos para ampliar o escopo da investigação para além dos seus limites factuais (seja para que 
se argua descumprimento da obrigação de colaboração do signatário, seja para que aquele compromissário 
receba um desconto maior, ainda que dentro dos limites previstos no Regimento Interno do Cade) ou mesmo 
para reduzir o escopo da investigação (seja para que se argua descumprimento da obrigação de colaboração 
do signatário, seja para reduzir a base de cálculo da sua penalização).
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Relembra-se, por fim, que o objetivo deste artigo ao propor esses parâ-
metros – não exaustivos, mas exemplificativos, a serem avaliados em termos de 
preponderância, não cumulativos – é conferir maior segurança e previsibilidade 
à tomada de decisão, mas isso não descarta a inexorável subjetividade desse 
tipo de análise, tal qual apontado no Grand Jury Manual do DOJ nos Estados 
Unidos. O que se espera, portanto, é que a decisão seja tecnicamente motivada, 
levando em conta os fatos de que se tem conhecimento e é capaz de comprovar 
no momento da tomada de decisão. A Hidra de Lerna do caso concreto, portan-
to, deverá ser analisada e reanalisada constantemente, a fim de se verificar se 
há novas cabeças de serpente (novos cartéis, caracterizando múltiplas colusões) 
ou se se trata de uma ilusão de ótica, por se ter apenas uma única cabeça (cartel 
único).
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Advogado: MG00073428 – Fernando Cotta Ornellas e outros(as)

ementA

PROCESSuAL CIVIL – ADMINISTRATIVO E TRIBuTÁRIO – EXECuÇÃO fISCAL – ANS – 
EXCEÇÃO DE PRé-EXECuTIVIDADE – CRéDITO NÃO TRIBuTÁRIO (RESSARCIMENTO AO 
SuS – ART. 1º, I, § 1º C/C ART. 32, AMBOS DA LEI Nº 9.656/1998) – CONSTITuIÇÃO 
DO CRéDITO: DATA DO VENCIMENTO – PRESCRIÇÃO/DECADêNCIA – (ART. 1º-A DA LEI  
Nº 9.873/1999) – hONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – (8)

1. O prazo para cobrar crédito decorrente de ausência de ressarcimento 
de Autorizações de Internação Hospitalar é de cinco anos do vencimen-
to do crédito, consoante art. 1º-A da Lei nº 9.873/1999 e art. 47 da Lei  
nº 9.636/1999. Precedentes.

2. Vencido o prazo para ressarcimento das Autorizações de Internação 
hospitalar em 03.04.2007, está prescrita a execução fiscal ajuizada em 
26.04.2012, pois transcorridos cinco anos entre a constituição e o ajui-
zamento da EF.

3. Apelação não provida.

Acórdão

Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação.

Sétima Turma do TRF da 1ª Região, 22 de agosto de 2017.

Juiz Federal Eduardo Morais da Rocha 
Relator convocado

relAtórIo

Exmo. Sr. Juiz Federal Eduardo Morais da Rocha, Relator Convocado:

Trata-se de apelação em desfavor da sentença que, acolhendo a exceção 
de pré-executividade, extinguiu a EF pela decadência/prescrição ordinária nos 
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termos do art. 487, II, do CPC/2015 c/c art. 156, V, do CTN, ao fundamento de 
que decorridos mais de 05 anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento 
da EF, com condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no importe 
de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

VC: R$ 13.993,63

A exequente sustenta a inocorrência da prescrição, porque teria cinco 
anos para constituir o crédito (contado da data do vencimento) e mais cinco 
anos para cobrá-lo, consoante art. 1º-A da Lei nº 9.873/1999.

É o relatório.

voto

Exmo. Sr. Juiz Federal Eduardo Morais da Rocha, Relator Convocado:

A cobrança de crédito não tributário está definida na Lei nº 9.873/1999:

Lei nº 9.873, de 23 nov. 1999:

“[...]

Art. 1º-A Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término 
regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execu-
ção da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação 
de multa por infração à legislação em vigor.

[...]”

O crédito ora cobrado refere-se à falta de ressarcimento ao SUS das Au-
torizações de Internação Hospitalar, consoante dispõe o art. 32 da Lei nº 9.656, 
de 03 jun. 1998:

“[...]

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito priva-
do que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da 
legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplica-
ção das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: 

I – Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou 
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo in-
determinado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à 
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de 
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada 
ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser 
paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante 
reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; 

[...]



104    ................................................................................................... DPU Nº 78 – Nov-Dez/2017 – PARTE GERAL – JURISPRUDÊNCIA

§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que 
apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médi-
ca, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade 
exclusivamente financeira, tais como: 

a) custeio de despesas;

b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;

c) reembolso de despesas;

d) mecanismos de regulação; 

e)  qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de pro-
cedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e

f)  vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médi-
co-assistenciais. 

[...]

Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I 
e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, 
os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, presta-
dos a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou 
privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde 
– SUS.

§ 1º O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra 
de valoração aprovada e divulgada pela ANS, mediante crédito ao Fundo Nacio-
nal de Saúde – FNS. 

§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a 
discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. 

§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o 15o (décimo quinto) dia da data 
de recebimento da notificação de cobrança feita pela ANS.

[...]”

No caso, vencido o crédito em 03.04.2007, está prescrita a execução 
fiscal ajuizada em 26.04.2012 para a cobrança, pois o prazo para a exequen-
te cobrá-lo é de cinco anos de sua constituição, consoante art. 1º-A da Lei  
nº 9.873/1999 e art. 47 da Lei nº 9.636/1999:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL EM VARA FE-
DERAL – PRESCRIÇÃO – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (RESSARCIMENTO AO 
SUS – ART. 1º, I, § 1º C/C ART. 32, AMBOS DA LEI Nº 9.656/1998) – CINCO 
ANOS DA CONSTITUIÇÃO (ART. 1º-A DA LEI Nº 9.873/1999) – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – 1. O prazo para cobrar crédito decorrente de 
ausência de ressarcimento de Autorizações de Internação Hospitalar é de cin-
co anos do vencimento do crédito, consoante art. 1º-A da Lei nº 9.873/1999 e  
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art. 47 da Lei nº 9.636/1999. 2. Vencido o prazo para ressarcimento das Autori-
zações de Internação hospitalar em 03 maio 2006, está prescrita a EF ajuizada em 
23 maio 2011, pois transcorridos cinco anos entre a constituição e o ajuizamento 
da EF. 3. Agravo de instrumento não provido. 4. Peças liberadas pelo Relator, 
em Brasília, 8 de maio de 2012, para publicação do acórdão. (Ag 0007609-
49.2012.4.01.0000/MG, Rel. Des. Fed. Luciano Tolentino Amaral, 7ª T., e-DJF1 
p. 1167 de 18.05.2012) 

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL 
PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) PROMOVER EXECUÇÃO 
FISCAL DOS VALORES DESPENDIDOS PELO SUS EM FAVOR DE SERVIÇOS 
PRESTADOS A CONTRATANTES DE PLANOS DE SAÚDE – Prescreve em cinco 
anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, – e não em três anos como 
previsto no art. 206, § 3º, V, do CC – a pretensão da ANS de promover execução 
fiscal para reaver de operadora de plano de saúde os valores despendidos por 
instituição pública ou privada, conveniada ou contratada pelo SUS, pelos atendi-
mentos efetuados em favor dos contratantes de plano de saúde e respectivos de-
pendentes, quando os serviços prestados estejam previstos em contrato firmado 
entre a operadora de plano de saúde e seus filiados. Com efeito, o art. 32 da Lei nº 
9.656/1998 estabelece que serão ressarcidos pelas operadoras de plano de saúde 
os valores despendidos por instituições públicas ou privadas, conveniadas ou 
contratadas pelo SUS, em razão da prestação de serviços de saúde previstos em 
contrato firmado entre a operadora de plano de saúde e seus filiados e respectivos 
dependentes. Já o § 5º do referido dispositivo legal preceitua que os valores devi-
dos e não recolhidos pelas operadoras de plano de saúde devem ser inscritos na 
dívida ativa da ANS, a qual detém competência para cobrar judicialmente o débi-
to. Desse modo, inscritos em dívida ativa, os valores não se qualificam mais como 
espécie de indenização civil, como se extrai do art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/1964. 
Esclareça-se que, embora o STJ tenha pacificado o entendimento de que a Lei  
nº 9.873/1999 só se aplica aos prazos de prescrição referentes à pretensão decor-
rente do exercício da ação punitiva da Administração Pública, há muito tempo 
esse Tribunal Superior firmou o entendimento de que a pretensão executória de 
créditos não tributários observa o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932  
(REsp 1.284.645-RS, 2ª T., DJe 10.02.2012; e AgRg-REsp 941.671/RS,1ª T.,  
DJe 02.02.2010). Além do mais, a relação jurídica que há entre a ANS e as opera-
doras de planos de saúde é regida pelo Direito Administrativo, por isso inaplicá-
vel o prazo prescricional previsto no Código Civil. REsp 1.435.077/RS, Min. Rel. 
Humberto Martins, Julgado em 19.08.2014.

hONORÁRIOS RECuRSAIS

A teor do art. 85, § 2º, § 3º, I, e § 11, do CPC/2015, estabeleço a con-
denação da apelante em honorários recursais no valor de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da causa.

Isso posto, nego provimento à apelação.
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É o meu voto.

Juiz Federal Eduardo Morais da Rocha 
Relator Convocado

trIbunAl regIonAl federAl dA 1ª regIão 
secretArIA JudIcIárIA

25ª Sessão Ordinária do(a) Sétima Turma

Pauta de: 22.08.2017          Julgado em: 22.08.2017

Ap 0024120-97.2017.4.01.9199/MG

Relator: Exmo. Sr. Juiz Federal Eduardo Morais da Rocha (Conv.)

Juiz(a) Convocado(a) conforme Ato Presi nº 196

Revisor: Exmo(a). Sr(a). 

Presidente da Sessão: Exmo(a). Sr(a). Desembargador Federal Hercules 
Fajoses

Proc. Reg. da República: Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Eliana Peres Torelly de 
Carvalho

Secretário(a): Antônio Luiz Carvalho Neto

Apte.:  Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 

Procur.: Adriana Maia Venturini

Apdo.: Unimed de Uba Coperativa de Trabalho Médico 

Adv.: Fernando Cotta Ornellas e outros(as)

Nº de Origem: 402040420148130699            Vara: 2ª

Justiça de Origem: Justiça Estadual                  Estado/Com.: MG

sustentAção orAl 
certIdão

Certifico que a(o) egrégia(o) Sétima Turma, ao apreciar o processo em 
epígrafe, em Sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do 
Relator.

Participaram do Julgamento os Exmos. Srs. Desembargador Federal José 
Amilcar Machado e Desembargador Federal Hercules Fajoses. Ausente, por 
motivo de férias, a Exma. Sra. Desembargadora Federal Ângela Catão.

Brasília, 22 de agosto de 2017.

Antônio Luiz Carvalho Neto 
Secretário(a)
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3779

Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Apelação Cível – Turma Espec. III – Administrativo e Cível
Nº CNJ: 0502923‑45.2015.4.02.5101 (2015.51.01.502923‑3)
Relator: Desembargador(a) Federal Alcides Martins
Apelante: União Federal
Procurador: Advogado da União
Parte ré: Jacira Ruffo da Silva e outros
Advogado: RJ133760 – Janaina de Almeida Lima e outros
Origem: 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05029234520154025101)

ementA

ADMINISTRATIVO – MILITAR – PENSÃO POR MORTE – LEI Nº 3.765/1960 COM AS ALTERAÇÕES 
ADVINDAS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10, DE 31.08.2001 – COMPANhEIRA – 
COMPROVAÇÃO ANIMuS – REquERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEfERIDO – INTERRuPÇÃO 
DA PRESCRIÇÃO quE VOLTA A CORRER PELA METADE DO PRAzO

1. Apelação cível em face da sentença que julgou parcialmente proce-
dente o pedido de companheira que objetivava a concessão da pensão 
por morte de servidor militar, ao fundamento de que a união estável res-
tou configurada nos autos.

2. A decisão administrativa que indeferiu o pleito autoral data de 
05.09.2008. Nesse contexto, o requerimento administrativo indeferido 
interrompeu a prescrição que voltou a correr pela metade do prazo, nos 
termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e do art. 3º do Decreto-
-Lei nº 4.597/1942. Tendo sido a demanda ajuizada em 16.08.2010, não 
ocorreu o lapso prescricional.

3. Está assentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o direito 
à pensão é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte 
do instituidor. Esse entendimento é maciçamente adotado como linha de 
fundamentação para todos os casos em que se discute a aquisição do di-
reito à pensão e as condições para o seu exercício (MS 21707-3/DF, Rel. 
Min. Marco Aurélio, Pleno, maioria, DJ 22.05.1995, p. 30590).

4. Tendo em vista que o óbito do instituidor ocorreu em 19.06.2008, o di-
reito à pensão militar no presente caso é regulado pela Lei nº 3.765/1960, 
com as alterações advindas pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 
31.08.2001, vigente à época do óbito do instituidor da pensão.
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5. Verifica-se, de forma inconteste, o relacionamento havido entre o de 
cujus e a apelada, o que pode ser observado pelos documentos juntados 
aos autos, em especial pela escritura pública declaratória de união está-
vel realizada no Hospital Marcílio Dias no dia 17.06.2008, bem como 
pelos depoimentos das 03 (três) testemunhas arroladas pela apelada que 
confirmaram, sem margem de dúvidas, a existência da união estável 
mantida pela mesma com o militar falecido, com todos os traços que a 
qualificam como verdadeira entidade familiar.

6. Observa-se, ainda, que as providências para a translação cadavérica 
dos restos mortais do instituidor do Rio de Janeiro para Salvador foram 
tomadas pela apelada, bem como que a mesma foi a declarante do óbito 
do instituidor.

7. Ainda que o instituidor tenha falecido na condição ainda de casado, 
ficou constatado que o mesmo estava separado de fato de sua esposa 
desde o ano de 1999 e com a autora, ora apelada, vivia desde então até 
sua morte.

6. Diante da comprovação de que a apelada conviveu em união estável 
com o militar falecido, deve ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.

8. Apelação desprovida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indi-
cadas: Decidem os membros da 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, na forma 
do voto do Relator.

Rio de Janeiro, ______de _____________de 2017 (data do Julgamento).

Alcides Martins 
Desembargador Federal 
Relator

relAtórIo

Trata-se de apelação interposta pela União Federal em face da sentença 
prolatada às fls. 321/333, nos autos da ação ordinária em epígrafe, que julgou 
parcialmente procedente o pedido de concessão de pensão por morte à autora, 
ora apelada, na qualidade de companheira do militar reformado da Marinha, 
Ângelo Ferreira da Silva, falecido em 19.06.2008 (fl. 17).

Em suas razões recursais (fls. 336/341), sustenta, inicialmente, a ocorrên-
cia da prescrição do fundo de direito. No mérito, aduz, em suma, que a parte 
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autora não logrou êxito em comprovar a relação more uxorio, de forma que se 
faz incabível a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

Contrarrazões apresentadas às fls. 343/347, pugnando pela manutenção, 
in totum, da sentença.

Manifestação do Ministério Público Federal, às fls. 353/355, opinando 
pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela União Federal, 
para reconhecer a prescrição quinquenal do fundo de direito.

É o relatório. Peço dia.

Alcides Martins 
Desembargador Federal 
Relator

voto

Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na presente ação objetiva Marise dos Santos Bastos a implantação da 
pensão por morte na condição de companheira de servidor militar, em decor-
rência de seu óbito, passado em 19.06.2008 (fl. 17), correspondente a 91% 
(noventa e um por cento) dos rendimentos auferidos pelo de cujus, cabendo à 
ex-cônjuge somente o percentual de 9% (nove por cento), bem como os valores 
retroativos desde a data do requerimento administrativo (05.09.2008). O pe-
dido foi julgado parcialmente procedente para condenar a União “a conceder 
à autora, Marise dos Santos Bastos, a cota de pensão por morte que lhe cabe 
em razão do falecimento de seu ex-companheiro Ângelo Ferreira da Silva, na 
proporção de 25% (vinte e cinco por cento), com o pagamento retroativo do 
benefício desde a data do pedido administrativo (5 de setembro de 2008, fl. 21), 
corrigido monetariamente, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 
e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da 
Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009) a partir da citação”.

Inicialmente, rejeito a alegação de ocorrência da prescrição.

Com efeito, compulsando os autos verifica-se que a decisão administrati-
va que indeferiu o pleito autoral data de 05.09.2008 (fl. 21).

Nesse contexto, o requerimento administrativo indeferido interrompeu a 
prescrição que voltou a correr pela metade do prazo, nos termos do art. 9º do 
Decreto nº 20.910/1932 e do art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942, in verbis:

“Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da 
data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”

“Art. 3º A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto  
nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e 
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recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou 
do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso 
da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sen-
tença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos 
e meio.”

Assim, posto que a demanda foi ajuizada em 16.08.2010 (fl. 03), não 
ocorreu o lapso prescricional.

Saliente-se, por oportuno, que inicialmente a presente ação foi distri-
buída perante o Juízo da 4ª Vara Federal de Salvador, sendo posteriormente 
declarada a incompetência relativa do mencionado Juízo, diante da Exceção de 
Incompetência oferecida por Cristiane Ferreira Neto, incapaz, representada por 
sua genitora, Jacira Rufo da Silva, ora segunda ré (fls. 239/243).

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte, mutatis mutandis:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – APELA-
ÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE PENSÃO MILITAR – UNIÃO ESTÁVEL – INDE-
FERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 
DIREITO – SÚMULA Nº 85 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/1932 E DECRETO  
Nº 4.597/1942 – 1. O indeferimento do requerimento administrativo interrompe 
a prescrição, que volta a correr pela metade do prazo, ex vi do art. 9º do Decreto 
nº 20.910/1932 e art. 3º do Decreto nº 4.597/1942, e, nos termos do expresso 
no art. 8º do mencionado Decreto nº 20.910/1932, a prescrição somente poderá 
ser interrompida uma única vez. 2. Proposta demanda judicial após o decur-
so de mais de 5 (cinco) anos do indeferimento administrativo, resta fulminada 
pela prescrição a pretensão de concessão de pensão militar, em favor de suposta 
companheira de militar. 3. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça 
e desta Egrégia Corte. 4. Remessa necessária e apelação provida. (TRF 2ª R., Ap-
-Reex 00059613020124025101, Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, 8ª T.Esp., 
Data da Decisão: 11.03.2016)

No mérito, não merece reforma o julgado recorrido.

Está assentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o direito à 
pensão é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte do institui-
dor. Esse entendimento é maciçamente adotado como linha de fundamentação 
para todos os casos em que se discute a aquisição do direito à pensão e as con-
dições para o seu exercício (MS 21707-3/DF. Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, 
maioria, DJ 22.05.1995, p. 30590).

Com efeito, o art. 7º, da Lei nº 3.765/1960, com as alterações advindas 
pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.08.2001, vigente à época do óbito 
do instituidor da pensão, ocorrido em 19.06.2008 (fl. 17) dispunha:

“Art. 7º A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por 
base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na or-
dem de prioridade e condições a seguir:

I – primeira ordem de prioridade:
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a) cônjuge;

b)  companheiro ou companheira designada ou que comprove união estável 
como entidade familiar;

c)  pessoa desquitada, separada judicialmente, divorciada do instituidor ou a ex-
-convivente, desde que percebam pensão alimentícia;

d)  filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de 
idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; 
e

e)  menor sob guarda ou tutela até vinte e um anos de idade ou, se estudante uni-
versitário, até vinte e quatro anos de idade ou, se inválido, enquanto durar a 
invalidez. [...]” (grifo inexistente no original)

No caso em exame, diante da existência de uma esposa tem-se que a 
comprovação da relação more uxorio, suscetível de ser amparada pela legisla-
ção pátria, ou seja, sem caráter de relação extraconjugal, deve ser de tal pro-
porção que viabilize afastar-se a presunção de regularidade da relação familiar 
advinda de uma certidão de casamento.

Compulsando os autos verifica-se, de forma inconteste, o relacionamento 
havido entre o de cujus e Marise dos Santos Bastos, ora apelada, o que pode 
ser observado pelos documentos juntados aos autos, em especial pela escritura 
pública declaratória de união estável realizada no Hospital Marcílio Dias no dia 
17.06.2008 (fls. 18/19), bem como pelos depoimentos das 03 (três) testemunhas 
arroladas pela mesma que confirmaram, sem margem de dúvidas, a existência 
da união estável mantida pela autora com o militar falecido, com todos os tra-
ços que a qualificam como verdadeira entidade familiar (fls. 311/314 e 330).

Observa-se, ainda, que as providências para a translação cadavérica dos 
restos mortais do Sr. Ângelo Ferreira da Silva do Rio de Janeiro para Salvador 
foram tomadas pela autora (fls. 29/30), bem como que a mesma foi a declarante 
do óbito do instituidor (fl. 17).

Acresça-se, que mesmo que o instituidor tenha falecido na condição ain-
da de casado, ficou constatado que o mesmo estava separado de fato de sua 
esposa desde o ano de 1999 (fls. 231/233) e com a autora Marise, ora apelada, 
vivia desde então até sua morte.

Saliente-se, por oportuno, que a despeito de a esposa Jacira afirmar, por 
ocasião de sua contestação (fls. 69/76), que “...separam-se (sic) de fato sim, no 
entanto, o de cujus e a Ré voltaram a viver maritalmente por um longo perío-
do...”, não trouxe aos autos qualquer indicação nesse sentido, sendo certo, ain-
da, que não interpôs recurso objetivando modificar a sentença que reconheceu 
a união estável havida entre a autora e o militar.

Nesse contexto, diante da comprovação de que a apelada conviveu em 
união estável com o militar falecido, deve ser mantida, na íntegra, a sentença 
proferida.
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Pelo exposto, nego provimento à apelação da União, na forma da funda-
mentação supra.

É como voto.

Alcides Martins 
Desembargador Federal 
Relator

5ª turmA especIAlIzAdA

Nº Pauta: 240
0502923-45.2015.4.02.5101 (2015.51.01.502923-3)
Apelação Cível – Turma Espec. III – Administrativo e Cível
Originário: 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05029234520154025101)
Pauta: 01.08.2017         Julgado: 01.08.2017
Relator: Des. Fed. Alcides Martins
Presidente da Sessão: Aluisio Gonçalves de Castro Mendes
Procurador da República: Anaiva Oberst Cordovil

AutuAção

Apte.: União Federal
Procdor.: Advogado da União
P. ré: Jacira Ruffo da Silva
Advogado: Janaina de Almeida Lima e outro
Apdo.: Cristiane Ruffo Ferreira da Silva – Representada
Repres.: Jacira Ruffo da Silva
Advogado: Janaina de Almeida Lima e outro
Apdo.: Marise dos Santos Bastos
Def.Pub.: Defensoria Pública da União

certIdão

Certifico que a Egrégia 5ª Turma Especializada ao apreciar o processo 
eletrônico em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte de-
cisão:

Por unanimidade, negou-se provimento à apelação, na forma do voto do Relator.

Votou o(a) ou Votaram os(as) Des. Fed. Alcides Martins, Des. Fed. Aluisio 
Gonçalves de Castro Mendes e Des. Fed. Ricardo Perlingeiro.

Acacio Henrique de Aguiar 
Secretário(a)



Parte Geral – Jurisprudência

3780

Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Apelação Cível nº 0010080‑54.2007.4.03.6112/SP
2007.61.12.010080‑7/SP
Relator: Desembargador Federal Nelton dos Santos
Apelante: Abel Barbosa Galindo
Advogado: SP241316A Valter Marelli e outro(a)
Apelado(a): Ministério Público Federal
Procurador: Tito Livio Seabra
Apelado(a): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama
Advogado: SP134543 Angelica Carro e outro(a)
Apelado(a): União Federal
Advogado: SP000019 Luiz Carlos de Freitas
Parte ré: Manoel Francisco de Souza
Parte ré: Jorge Paes de Oliveira
Advogado: SP145478 Eladio Dalama Lorenzo (Int. pessoal)
Nº Orig.: 00100805420074036112        3ª Vr. Presidente Prudente/SP

ementA

PROCESSO CIVIL – COMPETêNCIA DA juSTIÇA fEDERAL – CERCEAMENTO DE DEfESA 
– NÃO CONfIGuRADO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL 
– EDIfICAÇÃO E CuLTIVO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE – APA DAS ILhAS E VÁRzEAS DO RIO PARANÁ – RECuPERAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE – OBRIGATORIEDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA

1. Trata-se de ação civil pública em que se busca a reparação do dano 
ambiental causado em área de preservação permanente, inserida na APA 
das Ilhas e Várzeas do rio Paraná, no Município de Rosana, bem como o 
pagamento de indenização correspondente aos danos ambientais efeti-
vados no curso desses anos.

2. Segundo os arts. 20, inciso III, e 109, inciso I, ambos da Constituição 
Federal, os rios que banham mais de um Estado e os seus terrenos margi-
nais são bens da União, e as causas em que as autarquias federais forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes atraem 
a competência da Justiça Federal.

3. Considerando, assim, que o rio Paraná faz divisa entre os Estados de 
São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, além de demarcar a fronteira 
entre Brasil e Paraguai numa extensão de 190 quilômetros até a Foz do 
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Rio Iguaçu, bem como diante do interesse direto do Ibama, assistente 
litisconsorcial do MPF, no resultado da presente ação civil pública, de 
rigor seja reconhecida a competência da Justiça Federal para o processa-
mento e julgamento do feito.

4. O apelante, embora devidamente citado, não se manifestou durante o 
transcurso do processo, vindo a alegar cerceamento do direito de defesa 
somente em grau de recurso.

5. Não obstante o revel possa intervir em qualquer fase do processo, o re-
ceberá no estado em que se encontra, de modo que, uma vez encerrada 
a fase instrutória, o direito à produção de provas estará precluso.

6. Além disso, tratando-se de réu revel, que não tenha patrono nos autos, 
correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publica-
ção de cada ato decisório, nos termos do art. 322 do Código de Processo 
Civil de 1973.

7. A área objeto da lide (Ilha Geográfica), criada por meio do Decreto 
(s/n) de 30 de setembro de 1997, configura área de preservação per-
manente e, também, área de proteção ambiental, nos termos da Lei  
nº 6.902/1981 e Lei nº 9.985/2000.

8. Sabe-se que em áreas de preservação ambiental (reserva legal) é pos-
sível a utilização de espaços rurais e exploração de recursos, desde que 
realizada de forma sustentável e de acordo com a legislação ambiental, 
no entanto, em algumas situações, é provável que dentro das APAs, de-
pendendo das condições geográficas do terreno, existam várias áreas de 
preservação permanente (APP), onde só é possível a intervenção antrópi-
ca se for para fins de preservação, reflorestamento, estudos e levantamen-
to dos recursos naturais e das espécies nativas.

9. Logo, não sendo esse o propósito, a responsabilidade de recomposi-
ção vegetal original, cabe ao proprietário do terreno localizado em área 
de preservação permanente, o qual não possuía qualquer autorização do 
órgão ambiental competente para realizar atividades antrópicas na APP.

10. Do cotejo da Lei nº 4.771/1965 e da Resolução Conama nº 303/2002 
com o caso concreto versado nos autos, conclui-se que se considera área 
de preservação permanente, relativamente ao Rio Paraná – o qual possui 
um leito de mais de 2.300 (dois mil e trezentos) metros de largura – a 
faixa marginal de largura mínima de 500 (quinhentos) metros desde o 
nível mais alto.

11. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, inexiste sistema de esgoto 
na propriedade, de modo que os dejetos estão sendo jogados diretamente 
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no rio ou em fossa feita ilegalmente. Ademais, o laudo é conclusivo no 
sentido de que as construções devem ser demolidas, retirando-se o entu-
lho para local apropriado, e a área recuperada e reflorestada por meio da 
apresentação e execução de um projeto técnico circunstanciado.

12. O Laudo Técnico de Vistoria do Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade também atesta que a construção do rancho e a 
abertura das áreas para atividades agropecuárias provocaram danos am-
bientais, sendo que a Ilha Geográfica, em sua maior extensão de largura, 
possui aproximadamente 830 metros, de sorte que toda a ilha é conside-
rada área de preservação permanente, pois em todos os seus lados a APP 
é de 500 metros.

13. Portanto, uma vez evidenciado o dano ambiental causado pela cons-
trução e consequente permanência em área de preservação permanente, 
bem como pela supressão da vegetação nativa para plantio de gêneros 
alimentícios, deve ser o proprietário e os demais responsáveis condena-
dos a reparar o meio ambiente, em cumprimento ao mandamento consti-
tucional previsto no art. 225, § 2º, da Constituição Federal.

14. Sentença mantida.

15. Precedentes.

16. Apelação desprovida.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, de-
cide a Egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 16 de agosto de 2017.

Nelton dos Santos 
Desembargador Federal 
Relator

relAtórIo

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-
-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de  
Manoel Francisco de Souza e outros requerendo, em síntese, a reparação do 
dano ambiental causado em Área de Preservação Permanente (APP), às margens 
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do Rio Paraná, bem como o pagamento de indenização correspondente aos 
danos ambientais efetivados no curso desses anos.

A liminar foi deferida em parte para determinar: i) a paralisação de todas 
as atividades antrópicas empreendidas no local, mormente no que concerne a 
dar continuidade ou concluir qualquer obra de edificação, bem como o des-
pejo, no solo ou nas águas do rio Paraná, de qualquer espécie de lixo domés-
tico ou demais materiais ou substâncias poluidoras e a realização de cultivo 
de qualquer cultura na área de preservação permanente; ii) a interrupção da 
“limpeza” da vegetação local (a retirada de quaisquer indivíduos vegetais ali en-
contrados), bem como seja vedada a introdução e o plantio de espécies vegetais 
exóticas no local; iii) que o réu Abel Barbosa Galindo se abstenha de conceder 
o uso da área a qualquer interessado, até decisão final nestes autos, sob pena 
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ao infrator, sem prejuízo da respon-
sabilidade penal. Na ocasião, o Ibama foi incluído no polo ativo da demanda  
(fls. 175-176).

Decretou-se a revelia dos réus Manoel Francisco de Souza e Abel  
Barbosa Galindo, pois, devidamente citados, deixaram transcorrer in albis o 
prazo para contestar, bem como nomeou-se defensor dativo ao réu Jorge Paes 
de Oliveira, citado por edital (fl. 216).

A União ingressou no polo ativo da lide, na qualidade de assistente litis-
consorcial do autor (fl. 254).

Ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedente a ação e condenou os réus 
Manoel Francisco de Souza e Jorge Paes de Oliveira na obrigação de não fazer 
consistente em não promover qualquer outra intervenção na APP, bem como 
condenou o réu Abel Barbosa Galindo na obrigação de não fazer consistente 
em demolir e remover todas as edificações, cercas, fossa negra ou qualquer 
outra intervenção efetuada dentro da APP, no prazo máximo de 90 dias; em 
remover todos os animais domésticos ou domesticados existentes na área para 
local apropriado, no mesmo prazo; em não promover e/ou permitir qualquer 
outra eventual intervenção em referida área; na obrigação de fazer consistente 
em reflorestar toda a APP degradada – inclusive os locais onde se fez a “lim-
peza” da vegetação – sob a supervisão do Ibama, CBRN ou Instituto Chico 
Mendes, e de acordo com a legislação vigente, devendo, também, entregar ao 
órgão competente, no prazo de 60 dias da intimação, projeto de recuperação 
ambiental, elaborado por técnico habilitado, com cronograma das obras e ser-
viços; iniciar a implantação do projeto de recuperação ambiental da APP, no 
prazo de 30 dias da aprovação pelo órgão competente; pagar indenização pelos 
danos ambientais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do Fundo 
Constitucional de Interesses Difusos e Coletivos, a ser corrigido monetariamente 
nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Na oportunidade, fixou-se 



DPU Nº 78 – Nov-Dez/2017 – PARTE GERAL – JURISPRUDÊNCIA ........................................................................................................117 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento da sentença, 
também sujeita à correção monetariamente (fls. 273-279v).

O réu Abel Barbosa Galindo apelou, sustentando, em síntese, que:

a) a sentença foi proferida sem que se consumasse a instrução proces-
sual, em verdadeiro cerceamento de defesa e violação ao art. 5º, 
LV, da CF/1988, porquanto todos os peritos que atuaram nestes au-
tos são funcionários públicos estaduais ou federais, os quais não 
possuem a imparcialidade que o caso requer;

b) embora tenha sido reconhecida a revelia, o direito do apelante em 
especificar as provas que pretendia produzir não foi observado, de 
modo que a ausência de provas e a forma em que a sentença foi pro-
latada ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

c) a Resolução Conama nº 302/2002 considera como área de preser-
vação permanente as ilhas inseridas em lagos e reservatórios, e não 
aquelas localizadas nos leitos naturais dos rios, como é o caso dos 
autos;

d) “todas as ilhas do Rio Paraná, incluindo a Ilha Geográfica, são 
inundadas em certas épocas do ano, portanto não podem ser con-
sideradas como área de preservação permanente, vez que não pos-
suem faixa marginal ou leito maior sazonal em relação ao curso 
d’água do rio Paraná. A própria ilha é o leito sazonal do rio Paraná” 
(fl. 295);

e) a ocupação da área existe há mais de 40 anos, sendo que a demoli-
ção do imóvel poderia causar mais danos ao meio ambiente do que 
a própria manutenção da casa de madeira, que, abandonada desde 
o ano de 2006 (ano da autuação), já foi incorporada à natureza, 
cujo estágio de regeneração se encontra avançado, razão pela qual 
requer uma nova perícia no local;

f) a Justiça Federal de Presidente Prudente é incompetente para julgar 
suposto dano ambiental ocorrido no Município de Rosana, sendo 
este o foro competente para processar e julgar a causa, porquanto 
somente as ilhas fluviais localizadas em rios que divisem o país são 
bens da União.

Com contrarrazões do Ministério Público Federal (fls. 394-417) e da 
União (fls. 422-436), vieram os autos a este Tribunal.

A Procuradoria Regional da República, em parecer da lavra do e. 
Dr. José Leonidas Bellem de Lima, opinou pelo desprovimento da apelação 
(fls. 440-447v).

É o relatório.
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Nelton dos Santos 
Desembargador Federal 
Relator

voto

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): De início, 
aprecio as preliminares trazidas pelo réu Abel Barbosa Galindo em suas razões 
de apelação.

Segundo os arts. 20, inciso III, e 109, inciso I, ambos da Constituição 
Federal, os rios que banham mais de um Estado e os seus terrenos marginais são 
bens da União, e as causas em que as autarquias federais forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes atraem a competência da 
Justiça Federal. Verbis:

“Art. 20. São bens da União:

[...]

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 
que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se esten-
dam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais 
e as praias fluviais.”

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Jus-
tiça do Trabalho.” (grifei)

Considerando, portanto, que o rio Paraná faz divisa entre os Estados 
de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, além de demarcar a fronteira 
entre Brasil e Paraguai numa extensão de 190 quilômetros até a Foz do Rio  
Iguaçu, bem como diante do interesse direto do Ibama, assistente litisconsorcial 
do MPF, no resultado da presente ação civil pública, reconheço a competência 
da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. Nesse sentido, 
os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO 
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MI-
NISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A UNIÃO E AUTARQUIAS FEDERAIS, 
OBJETIVANDO IMPEDIR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁ-
FICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – EVENTUAIS DANOS AMBIENTAIS QUE 
ATINGEM MAIS DE UM ESTADO-MEMBRO – ART. 109, § 2º, DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL – LOCAL DO DANO – 1. Conflito de competência suscitado em 
ação civil pública, pelo juízo federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito 
Federal, no qual se discute a competência para o processamento e julgamento 
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dessa ação, que visa obstar degradação ambiental na Bacia do rio Paraíba do Sul, 
que banha mais de um Estado da Federação. 2. O Superior Tribunal de Justiça 
tem o pacífico entendimento de que o art. 93, II, da Lei nº 8.078/1990 – Código 
de Defesa do Consumidor não atrai a competência exclusiva da justiça federal 
da Seção Judiciária do Distrito Federal, quando o dano for de âmbito regional ou 
nacional. Conforme a jurisprudência do STJ, nos casos de danos de âmbito regio-
nal ou nacional, cumpre ao autor optar pela Seção Judiciária que deverá ingressar 
com ação. Precedentes: CC 26842/DF, Rel. Min. Waldemar Zveiter, Rel. p/ Ac. 
Min. Cesar Asfor Rocha, 2ª S., DJ 05.08.2002; CC 112.235/DF, Relª Min. Maria 
Isabel Gallotti, 2ª S., DJe 16.02.2011. 3. Isso considerado e verificando-se que 
o Ministério Público Federal optou por ajuizar a ação civil pública na Subseção 
Judiciária de Campos dos Goytacazes/RJ, situada em localidade que também é 
passível de sofrer as consequências dos danos ambientais que se querem evita-
dos, é nela que deverá tramitar a ação. A isso deve-se somar o entendimento de 
que ‘a ratio essendi da competência para a ação civil pública ambiental, calca-se 
no princípio da efetividade, por isso que, o juízo federal do local do dano ha-
bilita-se, funcionalmente, na percepção da degradação ao meio ambiente posto 
em condições ideais para a obtenção dos elementos de convicção conducentes 
ao desate da lide’ (CC 39.111/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª S., DJ 28.02.2005). A 
respeito, ainda: AgRg-REsp 1043307/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 
20.04.2009; CC 60.643/BA, Rel. Min. Castro Meira, 1ª S., DJ 08.10.2007; CC 
47.950/DF, Relª Min. Denise Arruda, 1ª S., DJ 07.05.2007. 4. Agravo regimental 
não provido.” ..EMEN: (AGRCC 201101530259, Benedito Gonçalves – 1ª S., DJe 
Data: 03.04.2012 ..DTPB:.) (grifei)

“AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÕES – REMESSA OFICIAL IN-
TERPOSTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DANO AMBIENTAL EM 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ENTORNO DE RESERVATÓRIO AR-
TIFICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA – RESPONSABILIDADE SOLI-
DÁRIA ENTRE POLUIDORES DIRETOS E INDIRETOS – LITISCONSÓRCIO PAS-
SIVO FACULTATIVO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO IBAMA – 1. Conhecimento 
ex officio da remessa oficial, vez que o art. 19 da Lei nº 4.717/1965 aplica-se ana-
logicamente às ações civis públicas, vez que tanto estas quanto as ações popu-
lares visam tutelar o patrimônio público lato sensu, estando ambas regidas pelo 
microssistema processual da tutela coletiva. 2. Danos ambientais supostamente 
causados pela construção e manutenção de rancho em área de preservação per-
manente situada às margens do reservatório UHE de Água Vermelha/SP, formado 
em razão de represamento das águas do rio Grande, rio federal e bem da União, 
razão pela qual esse ente federativo possui interesse direto na causa, atraindo a 
competência da Justiça Federal para processar e julgá-la, mormente pelo fato do 
Ibama, autarquia federal, estar inserido no polo passivo. Preliminar arguida pelo 
Município de Cardoso/SP em suas contrarrazões rejeitada. [...].” (TRF 3ª R., AC 
00089123520074036106, Des. Fed. Antonio Cedenho, 3ª T., e-DJF3 Judicial 1 
Data: 17.12.2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (grifei)

“ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
– DANOS AMBIENTAIS ‘ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – APP – OCUPAÇÃO DAS MAR-
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GENS DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE PORTO PRIMAVERA 
– COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO – O caso em 
análise tem como objeto os danos ambientais causados pela construção supos-
tamente indevida na Área de Preservação Permanente do reservatório da Usina 
Hidrelétrica Porto Primavera, à beira do Rio Paraná. Tal rio, por banhar mais de 
um Estado da Federação pertence à União, nos moldes do art. 20, III, da CF. Ain-
da que as construções alegadamente irregulares situem-se no terreno da CESP, 
elas têm evidente relação com a questão da geração de energia hidrelétrica, que 
se dá pelas águas do mencionado rio. Assim, a União possui interesse direto na 
causa, atraindo a competência para a Justiça Federal processá-la e julgá-la. Além 
disso, as Áreas de Preservação Permanente consistem em espaços territoriais 
especialmente protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, cuja cobertura 
vegetal deve ser necessariamente mantida, para garantir a proteção do solo, dos 
recursos hídricos, a estabilidade do relevo, de forma a evitar o assoreamento e 
assegurar a proteção das espécies animais e vegetais. Nesse espeque é firme o en-
tendimento do C. STJ no sentido de que a competência é da Justiça Federal para 
os casos de Ação Civil Pública por dano ambiental em rios federais. Preceden-
tes: AgRg-REsp 1118859/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T.; CC 39.111/RJ, 
Rel. Min. Luiz Fux, 1ª S.; AC 00004820320084014300, Juiz Federal Evaldo de 
Oliveira Fernandes. Portanto, é de ser mantida a tutela concedida, para que o 
feito seja processado e julgado pela Justiça Federal. Recurso provido.” (TRF 3ª R. 
AI 00015479420164030000, Desª Fed. Mônica Nobre, 4ª T., e-DJF3 Judicial 1 
Data: 16.11.2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (grifei)

Superada esta questão, insta salientar que o apelante, embora devida-
mente citado, não se manifestou durante o transcurso do processo, vindo a 
alegar cerceamento do direito de defesa somente em grau de recurso.

Não obstante o revel possa intervir em qualquer fase do processo, o re-
ceberá no estado em que se encontra, de modo que, uma vez encerrada a fase 
instrutória, o direito à produção de provas estará precluso.

Além disso, tratando-se de réu revel, que não tenha patrono nos autos, 
correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de 
cada ato decisório, nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil de 1973.

Rejeito, portanto, as preliminares, e passo, em seguida, à apreciação do 
mérito.

Extrai-se dos autos que a Polícia Militar Ambiental do Estado de São 
Paulo, no dia 04.07.2006, lavrou auto de infração em face dos réus Manoel 
Francisco de Souza, Jorge Paes de Oliveira e Abel Barbosa Galindo, devido à 
constatação de danos ambientais em área de preservação permanente, inserida 
dentro da APA de Ilhas e Várzeas do rio Paraná, no Município de Rosana.

No momento da autuação, os dois primeiros réus estavam suprimindo 
a vegetação, mediante uso de enxadas e foice, para plantio de milho, com a 
autorização do terceiro réu, proprietário do terreno, que reside no local em um 
imóvel construído ilegalmente.
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A área objeto da lide (Ilha Geográfica), criada por meio do Decreto 
(s/n) de 30 de setembro de 1997, configura área de preservação permanente 
e, também, área de proteção ambiental, nos termos da Lei nº 6.902/1981 e Lei 
nº 9.985/2000.

Sabe-se que em áreas de preservação ambiental (reserva legal) é possível 
a utilização de espaços rurais e exploração de recursos, desde que realizada 
de forma sustentável e de acordo com a legislação ambiental, no entanto, em 
algumas situações, é provável que dentro das APAs, dependendo das condições 
geográficas do terreno, existam várias Áreas de Preservação Permanente (APP), 
onde só é possível a intervenção antrópica se for para fins de preservação, reflo-
restamento, estudos e levantamento dos recursos naturais e das espécies nativas.

Assim, não sendo esse o propósito, a responsabilidade de recomposição 
vegetal original, cabe ao proprietário do terreno localizado em área de preser-
vação permanente, o qual não possuía qualquer autorização do órgão ambien-
tal competente para realizar atividades antrópicas na APP.

Especificamente acerca da área marginal dos rios, preconizava o art. 2º 
da Lei nº 4.771/1965:

“Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as 
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto 
em faixa marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 
18.07.1989)

[...]

5. de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior 
a 600 (seiscentos) metros.”

Sobreveio a Resolução Conama nº 303/2002, assim dispondo:
“Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:

I – em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, 
com largura mínima, de:

[...]

e) quinhentos metros, para o curso d’água com mais de seiscentos metros de 
largura;”

O atual Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) manteve as disposições da 
Lei nº 4.771/1965, no que tange às áreas marginais de rios, conforme segue:

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urba-
nas, para os efeitos desta Lei:

I – as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, ex-
cluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 
de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

[...]
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 
600 (seiscentos) metros.”

Do cotejo da legislação em comento com o caso concreto versado nos 
autos, conclui-se que se considera área de preservação permanente, relativa-
mente ao Rio Paraná – o qual possui um leito de mais de 2.300 (dois mil e 
trezentos) metros de largura – a faixa marginal de largura mínima de 500 (qui-
nhentos) metros desde o nível mais alto.

De acordo com o Laudo da Secretaria do Meio Ambiente, “não existe 
sistema de esgoto no local, e como a propriedade está inteira em área de pre-
servação permanente, os dejetos estão sendo jogados diretamente no rio ou 
em fossa feita ilegalmente”. O profissional afirmou, ainda, que “a continuidade 
ou manutenção das construções no local, além de causar dano direto ao meio 
ambiente, gera uma sensação de impunidade que estimula novas ocupações”, 
razão pela qual “as construções devem ser demolidas, retirando-se o entulho 
para local apropriado, e a área recuperada e reflorestada através da apresenta-
ção e execução de um projeto técnico circunstanciado [...]” (fls. 69-71).

O Laudo Técnico de Vistoria realizado pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade também atesta que “tanto a construção do ran-
cho como a abertura das áreas para atividades agropecuárias provocaram danos 
ambientais. Os ambientes insulares do rio Paraná são extremamente frágeis, 
sendo afetados diariamente pela oscilação de nível da coluna d’água provocada 
pela atividade das Usinas Hidrelétricas [...]. Há de se ressaltar que está ocorren-
do uma ampliação da área utilizada para a agropecuária no local, e, portanto, 
uma maximização dos danos ambientais”. O Analista Ambiental responsável 
pela verificação in loco do terreno informou que a Ilha Geográfica, em sua 
maior extensão de largura, possui aproximadamente 830 metros, sendo possível 
reconhecer que toda a ilha é considerada área de preservação permanente, uma 
vez que em todos os seus lados a APP é de 500 metros.

Em suas declarações perante a Delegacia de Polícia de Rosana, o réu Abel 
Barbosa Galindo afirmou ter adquirido o lote em questão no ano de 1985, e que 
desde 1987 é destinado à plantação de gêneros alimentícios (fl. 84). Na ocasião 
nada relatou acerca da época em que a casa foi construída, contudo, desde 
1965, com a entrada em vigor do antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/1965), 
a faixa marginal de 500 metros para os rios cuja largura fosse superior a 600 
metros já era considerada área de preservação permanente. Assim, no caso sub 
judice, não há dúvidas acerca da irregularidade da edificação.

Por seu turno, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 
que, nos casos de reparação de danos ambientais causados em área de preser-
vação permanente, a obrigação é propter rem, aderindo ao título de domínio ou 
posse, independente da efetiva autoria da degradação ambiental.
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Deste modo, uma vez evidenciado o dano ambiental causado pela cons-
trução e consequente permanência em área de preservação permanente, bem 
como pela supressão da vegetação nativa para plantio de gêneros alimentícios, 
deve ser o proprietário e os demais responsáveis condenados a reparar o meio 
ambiente, em cumprimento ao mandamento constitucional previsto no art. 225, 
§ 2º, da Constituição Federal.

Veja-se o seguinte precedente desta Corte em caso similar:
“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA – REEXAME NECESSÁRIO – CABIMENTO – PROTEÇÃO AO 
MEIO AMBIENTE – ART. 225, CF/1988 – LEIS NºS 4.771/1965, 6.938/1981, 
7.347/1985, 12.651/2012 – RESOLUÇÃO CONAMA Nº 302/2002 – OCUPAÇÃO 
E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, A QUAL TAM-
BÉM CONFIGURA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – LEIS NºS 6.902/1981 E 
9.985/2000 – DANO AMBIENTAL IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE CIVIL OB-
JETIVA E PROPTER REM – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – CONDUTA, NEXO E 
DANO COMPROVADOS – CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO 
FAZER E À RESTAURAÇÃO AMBIENTAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 
DESCABIMENTO – APELAÇÃO PROVIDA – REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE 
PROVIDA – [...] II – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal 
com o objetivo de impor condenação pelos danos ambientais causados em área 
de preservação permanente, a Ilha Geográfica, localizada em área de proteção 
ambiental, a APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, por meio da demolição 
das edificações, em especial do ‘rancho’ ali erigido, com remoção do entulho 
para local apropriado e autorizado pela autoridade ambiental competente, ve-
dadas novas intervenções, sob pena de multa diária, além da condenação ao 
pagamento de indenização a ser quantificada por perícia ou arbitramento do 
Juízo, valor a ser empregado na recuperação ambiental da área, sob orientação 
do órgão gestor, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 
[...] IV – Constitui área de preservação permanente, pelo só efeito da legislação, 
as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou 
cursos d’água, desde seu nível mais alto em faixa marginal, cuja largura mínima 
será de 500 metros para os cursos que tenham largura superior a 600 metros. 
V – O local sub judice, a Ilha Geográfica, configura Área de Preservação Am-
biental – APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, criada por meio do Decreto 
Federal (s/n), de 30 de setembro de 1997, consoante o disposto no artigo 8º da Lei 
nº 6.902/1981, Lei nº 6.938/1981 e art. 15 Lei nº 9.985/2000. É, de igual modo, 
área de preservação permanente, nos termos do art. 2º, alínea a, item 5, da Lei 
nº 4.771/1965 (atual art. 4º, I, e, da Lei nº 12.651/2012) e art. 3º, I, e, da Reso-
lução Conama nº 303/2002, a saber, a margem ciliar de 500 metros, conside-
rado que a ilha está situada no Rio Paraná, o qual tem mais de 600 metros de 
largura. VI – O desmatamento, ocupação ou exploração de área de preservação 
permanente, bem como a supressão de vegetação ou impedimento à sua rege-
neração em tais terrenos, configuram dano ecológico in re ipsa, o qual dispensa 
até mesmo prova técnica de lesividade específica e enseja a obrigação propter 
rem de restaurar a plenitude ambiental, indenizar pela degradação e igualmen-
te terceiros afetados, sob a sistemática da responsabilidade civil objetiva e da 
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teoria do risco integral. VII – As áreas de preservação permanente não podem 
sofrer qualquer tipo de intervenção, à exceção daquelas expressa e taxativamente 
autorizadas pela lei, mediante o devido procedimento administrativo junto às 
autoridades ambientais, legalmente embasado, atreladas à utilidade pública e in-
teresse social, inocorrentes in casu. Precedentes do STJ. VIII – Não há que se falar 
em situação consolidada de ocupação de área de preservação permanente para 
evitar a ordem de desocupação e demolição das edificações nela erigidas, em 
nome da razoabilidade e proporcionalidade, quando ausente licença ambiental 
para a supressão de vegetação nativa e ocupação do terreno, nos termos da lei, 
a revelar situação ab initio irregular. [...] Considerado, também, que o réu não 
veio aos autos apresentar defesa, em que pese devidamente citado, de modo que 
devem a ele ser aplicados os efeitos da revelia e reputados verdadeiros os fatos 
ora examinados (art. 344 do CPC, art. 319 do CPC/1973). XI. Não podem subsistir 
as intervenções no local, pois somente a demolição das construções permitirá 
a efetiva regeneração ambiental. A autorregeneração da flora se inicia sponte  
propria quando cessa a atividade de degradação humana. No entanto, para que o 
processo de recuperação do meio ambiente possa ser desde logo principiado, até 
mesmo estimulado, impõe-se a imediata desocupação e derrubada das constru-
ções, vedada a realização de qualquer acordo de compensação ou regularização 
ambiental. [...] XIII – Procede o pleito para que a restauração ambiental seja exe-
cutada em conformidade a projeto técnico florestal circunstanciado, aprovado 
pelo gestor da área, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 
por profissional devidamente qualificado, pois patente a necessidade de que a 
recuperação do local seja planejada e ordenada segundo as características pe-
culiares da região. XIV – Descabida a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios, em razão da interpretação sistemática e isonômica do art. 18 da 
Lei nº 7.347/1985. Custas ex lege. Precedentes do STJ. XV – Sentença reformada 
em parte para julgar procedente a ação, a fim de condenar o réu a desocupar a 
área de preservação permanente e demolir todas as edificações nela erigidas, 
faixa marginal de 500 metros da Ilha Geográfica, APA das Ilhas e Várzeas do 
Rio Paraná, restaurado o meio ambiente degradado consoante projeto técnico 
florestal circunstanciado, bem como ao pagamento de indenização pelo dano 
ambiental causado, a ser quantificada em liquidação por arbitramento, sob pena 
de multa diária. XVI – Apelação do MPF provida. Remessa oficial, tida por in-
terposta, parcialmente provida.” (TRF 3ª R., AC 00096356520094036112, Desª 
Fed. Andre Nabarrete, 4ª T., e-DJF3 Judicial 1 Data: 03.08.2016 ..FONTE_REPU-
BLICACAO:.) (grifei)

De rigor, portanto, seja mantida a r. sentença tal como lançada.”

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

Nelton dos Santos 
Desembargador Federal 
Relator
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Tribunal Regional Federal da 4ª Região
Apelação Criminal nº 5051831‑77.2015.4.04.7000/PR
Relator: Márcio Antonio Rocha
Apelante:  Sebastiao Alves da Silva 

Paulino de Jesus
Advogado:  Etienne da Silva 

Oscar Massimiliano Mazuco Godoy
Apelado: Ministério Público Federal

ementA

PENAL E PROCESSO PENAL – CONTRABANDO – ART. 334, DO CÓDIGO PENAL – PRINCÍPIO 
DA INSIGNIfICÂNCIA

1. Transitada em julgado no caso concreto a decisão do Superior Tribu-
nal de Justiça que afastou a aplicabilidade do princípio da insignificância 
ao contrabando de cigarros.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, deci-
de a Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimi-
dade, negar provimento aos recursos, nos termos do relatório, votos e notas de 
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 19 de setembro de 2017.

Des. Federal Márcio Antônio Rocha 
Relator

relAtórIo

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Sebastião  
Alves da Silva e Paulino de Jesus, imputando-lhes a prática do crime previsto no  
art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, nos termos do art. 29, do mesmo diploma 
legal, combinado com o art. 3º, do Decreto-Lei nº 399/1968. A inicial acusató-
ria assim narrou os fatos (originário, evento 1):

“No dia 07.08.2015, por volta das 7h30min, Paulino de Jesus, Sebastião Alves 
da Silva e Alexsandro Lima De Araújo foram surpreendidos pela Polícia Militar, 
comercializando cerca de 619 (seiscentos e dezenove) carteiras de cigarros de 
origem estrangeira (marca Classic), em frente ao terminal Guadalupe, na cidade 
de Curitiba/PR.
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Os denunciados foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, onde se 
procedeu ao auto de prisão em flagrante. Foram ouvidos os policiais militares 
Anderson da Silva Souza e Clayton Luiz Ramos, que informaram ter realizado 
a diligência em resposta à uma denúncia anônima, e que em frente ao terminal 
Guadalupe estavam com os cigarros Paulino e Sebastião, sendo que próximo ao 
local estava Alexsandro, também vendendo cigarros.

Em seu interrogatório, Sebastião disse:

‘[...] que no dia de hoje foi preso com indivíduo chamado Paulino, em frente 
o terminal Guadalupe, vendendo cigarros; que por pelo menos uns 05 dias 
de semana efetua venda de cigarros no terminal Guadalupe; que chega no 
local por volta das 05h30 e vai embora às 07h45; que faz pelo menos seis 
meses que vende cigarro no local; que estava vendendo o cigarro quando foi 
abordado pela polícia militar, no dia de hoje; que compra os cigarros de indi-
víduos que passam no local com motos; que estes “motoqueiros” vendem os 
cigarros e vão embora; que não sabe o nome destes vendedores de cigarros; 
que tem conhecimento que o cigarro tem origem paraguaia; mas não pode 
dar esta certeza que o cigarro vem do Paraguai; que não conhece Aleksandro 
e não vendeu o cigarro para o mesmo; que sempre comprou pequenas quan-
tidades de cigarro, somente no dia de hoje comprou uma quantidade maior, 
de mais ou menos 20 pacotes. [...]’

Por sua vez, Paulino declarou:

‘[...] que no dia de hoje foi preso com indivíduo chamado Sebastião, em 
frente o terminal Guadalupe, vendendo cigarros; que por pelo menos uns 
04 dias de semana efetua venda de cigarros no terminal Guadalupe; que faz 
pelo menos dois anos que vende cigarros no local; que estava vendendo o 
cigarro quando foi abordado pela polícia militar, no dia de hoje; que compra 
os cigarros de indivíduos que passam no local, com motos; que estes “mo-
toqueiros” vendem os cigarros e vão embora; que não sabe o nome destes 
vendedores de cigarros; que tem conhecimento que o cigarro tem origem 
paraguaia; mas não pode dar esta certeza que o cigarro vem do Paraguai; que 
nunca viu Alexsandro e não vendeu cigarro para o mesmo; que não possui 
trabalho assalariado, mas afirma que vai abrir uma empresa para vender rou-
pas; que sobre a quantidade de pacotes que estava em sua posse, afirma que 
eram 25 pacotes. [...]’

Consta do auto de infração e apreensão que os infratores estavam em posse de 
690 (seiscentos e noventa) carteiras de cigarro da marca Classic. Os cigarros 
apreendidos, de origem estrangeira, foram avaliados em R$ 3.760,50 (três mil se-
tecentos e sessenta reais e cinquenta centavos). Descontando a quantidade apre-
endida com Alexsandro, o qual estava portando 3 pacotes de cigarro, conforme 
boletim de ocorrência, tem-se que os denunciados estavam com aproximada-
mente 630 carteiras de cigarro.

Desse modo, os denunciados, com vontade livre e consciente e com unidade de 
desígnios, expuseram à venda, no exercício de atividade comercial, mercadoria 
proibida pela lei brasileira, qual seja, cigarros irregularmente introduzidos no país.
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Assim, Sebastião Alves da Silva e Paulino de Jesus incorreram nas sanções do 
art. 334-A, § 1º, inciso IV c/c art. 29, ambos do Código Penal c/c art. 3º do 
Decreto-Lei nº 399/1968.”

O Ministério Público Federal requereu o arquivamento do feito em rela-
ção a Alexsandro Lima de Araújo considerando a insignificância de sua conduta 
uma vez que possuía apenas 3 (três) pacotes de cigarros, por ter sido o investiga-
do abordado em local diverso dos denunciados e não ter sido comprovado seu 
contato com os mesmos (originário, evento 1).

Em 26.05.2015, a denúncia foi recebida e o feito foi arquivado em face 
de Alexsandro Lima de Araújo (originário, evento 3).

O Ministério Público Federal não ofereceu o benefício da suspensão con-
dicional do processo uma vez que a pena mínima cominada ao delito de con-
trabando é superior a 1 (um) ano (originário, evento 1).

Instruído o feito, sobreveio sentença em 16.07.2016, julgando proceden-
te a pretensão acusatória. Os réus foram condenados como incursos nas san-
ções do art. 334-A, § 1º, IV do Código Penal, nos termos do art. 29, do mesmo 
diploma legal, combinado com o art. 3º do Decreto-Lei nº 399/1968. O réu 
Sebastião Alves dos Santos foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 
em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nas mo-
dalidades de prestação de serviços e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) 
salário mínimo. O réu Paulino de Jesus foi condenado à pena de 2 (dois) anos de 
reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, 
consistentes em prestação de serviços e prestação pecuniária no valor de 1 (um) 
salário mínimo (originário, evento 50).

Em virtude disso, o réu Sebastião Alves da Silva interpôs recurso de ape-
lação postulando, em suas razões, a sua absolvição ante a incidência do prin-
cípio da insignificância e a substituição da prestação de serviços à comunidade 
por outra modalidade de pena restritiva de direitos (eproc/TRF4, evento 6).

Do mesmo modo, o réu Paulino de Jesus apela e pugna, em suas razões, 
pela sua absolvição diante da aplicação do princípio da insignificância (eproc/
TRF4, evento 7).

A Procuradoria Regional da República da 4ª Região opinou, em seu pare-
cer, pelo desprovimento dos recursos (eproc/TRF4, evento 10).

É o relatório.

À revisão.

Juiz Federal Convocado Gerson Luiz Rocha 
Relator
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voto

1 PRINCÍPIO DA INSIGNIfICÂNCIA

O princípio da insignificância, no caso sub judice, foi afastado no julga-
mento do recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal perante o 
Superior Tribunal de Justiça, verbis:

[...]

O recorrido acórdão está em confronto com a jurisprudência dominante desta 
Corte Superior, visto que o entendimento utilizado se orienta pela inaplicabilida-
de do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, pois para 
além da sonegação tributária há lesão a outros bens jurídicos, tais como moral, 
saúde, higiene e segurança pública.

A propósito, colaciono precedentes de ambas as turmas da Terceira Sessão desta 
Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – APRECIAÇÃO DO MÉRITO 
DO RECURSO ESPECIAL – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPAS-
SADOS – CONTRABANDO DE CIGARROS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFI-
CÂNCIA – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

1. Não há maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições 
do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte (arts. 544, § 
4º, do CPC e 34, VII, e 253, I, do RISTJ), o relator deve fazer um estudo prévio 
da viabilidade do recurso, além de analisar se a tese encontra plausibilidade 
jurídica, uma vez que a parte possui mecanismos processuais de submeter a 
controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental. Ade-
mais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera even-
tual mácula da decisão monocrática do relator.

2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os 
requisitos de admissibilidade do recurso especial.

3. “A importação não autorizada de cigarros constitui crime de contraban-
do, insuscetível de aplicação do princípio da Insignificância” (ut, AgRg-REsp 
1395970/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 23.09.2015). Agravo 
regimental improvido. (AgRg-REsp 1.614.657/RS, Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, 5ª T., DJe 05.10.2016 – grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – CONTRA-
BANDO DE CIGARROS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO INCI-
DÊNCIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE RECUR-
SO COM EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 267/STJ 
– AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO – PEDIDO DEFERIDO

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a introdução 
clandestina de cigarros, em território nacional, em Desconformidade com as 



DPU Nº 78 – Nov-Dez/2017 – PARTE GERAL – JURISPRUDÊNCIA ........................................................................................................129 

normas de regência, configura o delito de contrabando, ao qual não se aplica 
o princípio da insignificância, por tutelar interesses que transbordam a mera 
elisão fiscal. Precedentes.

2. A Sexta Turma desta Corte, ao apreciar os EDcl-REsp 1.484.413/DF e no 
REsp 1.484.415/DF, na sessão de 03.03.2016, adotou recente orientação, fi-
xada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal de que a execução provisória 
da condenação penal, na ausência de recursos com efeito suspensivo, não 
viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

3. Agravo regimental improvido, determinando-se o imediato cumprimento 
da pena imposta ao agravante. (AgRg-AREsp 697.456/SC, Min. Nefi Cordeiro,  
6ª T., DJe 28.10.2016 – grifo nosso)

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento 
ao recurso especial e determino o prosseguimento da ação penal.

Destarte, foi afastada no caso concreto a tese defensiva referente à apli-
cabilidade do princípio da insignificância.

No mérito, não há recurso das partes.

Alternativamente, a defesa do réu Sebastião Alves da Silva pediu, na ape-
lação, a substituição da prestação de serviços à comunidade por outra pena 
restritiva de direitos, nos seguintes termos (evento 6):

O Réu tem atualmente 57 (cinquenta e sete) anos, e sofre de doenças crônicas 
(diabetes, hipertensão, etc.) que lhe impossibilitam realizar alguns tipos de ativi-
dades, inclusive está desempregado por não ter condições de realizar trabalhos 
que dependam de esforço físico.

Assim, esclarecer que concorda com a substituição da pena privativa de liberda-
de por duas penas privativas de direito, nos termos do art. 44, caput do Código 
Penal, entretanto, pugna pela reforma da r. sentença no sentido de substituir a 
prestação de serviços a comunidade por outra restritiva de direito, pois devido a 
seus problemas de saúde e idade pode não conseguir realizar o serviço que lhe 
for determinado.

Quanto a essa questão, este Tribunal sumulou a matéria nos seguintes 
termos:

Na hipótese em que a condenação puder ser substituída por somente uma pena 
restritiva de direitos, a escolha entre as espécies previstas em lei deve recair, pre-
ferencialmente, sobre a de prestação de serviços à comunidade, porque melhor 
cumpre a finalidade de reeducação e ressocialização do agente. (Súmula nº 132)

No caso, em que a substituição é feita por duas penas restritivas, re-
manesce a mesma orientação, no sentido de ser preferencialmente aplicável a 
prestação de serviços à comunidade, juntamente com outra pena substitutiva.
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Tendo em vista que, no presente apelo, não foram juntados documentos 
que comprovassem a alegada impossibilidade, o reexame da situação poderá 
ser feito em sede de execução penal, se demonstrado que o réu não possua con-
dições de cumprir com a prestação de serviços à comunidade. Assim, poderá o 
réu requerer, fundamentadamente, ao Juízo da Execução a substituição da pena 
restritiva, juntando os elementos necessários a instruir e demonstrar eventual 
incapacidade, no momento de cumprimento da pena.

Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos.

Des. Federal Márcio Antônio Rocha 
Relator

extrAto de AtA dA sessão de 19.09.2017

Apelação Criminal nº 5051831-77.2015.4.04.7000/PR

Origem: PR 50518317720154047000

Relator: Des. Federal Márcio Antônio Rocha

Presidente: Desª Federal Cláudia Cristina Cristofani

Procurador: Dra. Carla Veríssimo de Carli

Revisor: Desª Federal Cláudia Cristina Cristofani

Apelante:  Sebastiao Alves da Silva 
Paulino de Jesus

Advogado:  Etienne da Silva 
Oscar Massimiliano Mazuco Godoy

Apelado: Ministério Público Federal

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 19.09.2017, na 
sequência 9, disponibilizada no DE de 01.09.2017, da qual foi intimado(a) o 
Ministério Público Federal e a Defensoria Pública.

Certifico que o(a) 7ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígra-
fe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos recursos, nos termos 
do voto do relator.

Relator Acórdão: Des. Federal Márcio Antônio Rocha

Votante(s):  Des. Federal Márcio Antônio Rocha 
Desª Federal Cláudia Cristina Cristofani 
Desª Federal Salise Monteiro Sanchotene

Lisélia Perrot Czarnobay 
Secretária
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Tribunal Regional Federal da 5ª Região
Gabinete do Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho
Ap‑Reex 31029/PB (0008853‑11.2010.4.05.8200)
Apelante: Município de João Pessoa/PB
Adv./Proc.: Giulianna Mariz Maia Vasconcelos Batista e outros
Apelado: CEF – Caixa Econômica Federal
Adv./Proc.: Jaime Martins Pereira Júnior e outros
Remte.: Juízo da 5ª Vara Federal da Paraíba (João Pessoa) – Privativa de Exec. Fiscais
Origem : 5ª Vara Federal da Paraíba (Privativa de Execuções Fiscais)
Relator : Des. Federal Vladimir Souza Carvalho – 2ª Turma
Relator Convocado: Juiz Federal Gustavo de Paiva Gadelha

ementA

PROCESSuAL CIVIL – EMBARGOS à EXECuÇÃO fISCAL – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
quALquER NATuREzA – ISqN/ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – LISTA DE SERVIÇOS – LEI 
COMPLEMENTAR Nº 116/2003 – INTERPRETAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE, POR SIMPLES 
CÁLCuLOS ARITMéTICOS, DEDuzIR DA CDA OS VALORES INDEVIDOS – APELAÇÃO 
IMPROVIDA

1. Apelação contra sentença, fls. 262-266, que acolheu os embar-
gos à execução fiscal, extinguindo o processo executivo (0005731-
87.2010.4.05.8200), por reconhecer como indevida a incidência de ISS 
sobre receitas lançadas nas contas contábeis identificadas como “rendas 
de taxas s/adiantam. a depositante”; “recuperação de encargos e des-
pesas”; “outras rendas operacionais-cartão” e “outras rendas s/oper. de 
infraestrutura”.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo [REsp 
1.111.234/PR, Min. Eliana Calmon, DJe 08 de outubro de 2009], fi-
xou entendimento de que a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei  
nº 406/1968 é taxativa, admitindo interpretação apenas para enquadra-
mento em serviço idêntico aos já previstos ali, afastando-se qualquer 
analogia e também impedindo que a simples mudança de nome de um 
serviço determine a incidência, ou não, do ISS, ensejando, posteriormen-
te a Súmula nº 424 (“é legítima a incidência de ISS sobre os serviços 
bancários congêneres da lista anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987”).

3. A compatibilidade entre os serviços indicados no caso concreto com 
a previsão abstrata deve ser analisada dentro das hipóteses de incidência 
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previstas na listas de serviço anexa à Lei Complementar nº 116, não se 
permitindo divergências substanciais.

4. No tocante rubrica 7.11.030.30.01-9 – Rendas de taxas sobre adian-
tamento ao depositante, embora se trate de receita de tarifa para realiza-
ção de adiantamento (e não da receita da próprio adiantamento), não se 
enquadra, ao contrário do que afirma o Município recorrente, nos servi-
ços bancários/financeiros enumerados no item 15.08 da lista anexa à Lei 
Complementar nº 116, o que, inclusive, já foi objeto de decisão desta 
Corte Regional, em precedente envolvendo as mesmas partes dos autos 
em apreço [Ap-Reex 28501/PB, Desª Cíntia Menezes Brunetta, convoca-
da, julgado 17 de março de 2015].

5. Quanto à rubrica 7.19.30.10.18-5 – Ressarcimento de taxa de exclu-
são do CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos), inobstante 
a argumentação da recorrente de que não existem duas taxas, uma pela 
prestação de serviço e outra para o ressarcimento, trata-se aqui, não de 
taxa, mas de recuperação de encargo/despesa, devendo ser mantida a 
decisão recorrida.

6. No que diz respeito à rubrica 7.199.99.15.18-8 – Receita sobre fatura 
de cartão de crédito, correspondente a remuneração da administradora 
do cartão à CEF pela participação no sistema (e não da prestação de 
serviço pela CEF no recebimento de faturas pagas por seus clientes), não 
se enquadrando, conforme pretende o recorrente dos serviços descritos 
nos subitens 15.10 e 15.14 da lista da Lei Complementar nº 116/2003, 
que correspondem a recebimentos ou pagamentos em geral, por conta 
de terceiros, efetuados por meio eletrônico, e serviço de manutenção de 
cartão.

7. As rubricas 7.19.99.16.13-5 e e) 7.19.99.16.147-3 – Renda de taxas 
de financiamento de infraestrutura com recursos externos e saneamento 
setor privado, respectivamente, ao contrário do que defende o Município 
recorrente, não se identificam com os serviços descrito no item 15.8 da 
lista de serviços.

8. No mais, conforme se verifica na CDA (fl. 05 da execução em apenso), 
não há lançamento individualizado por conta contábil, sendo inviável a 
continuidade da execução por mero cálculo aritmético do débito resi-
dual.

9. Precedente desta Corte Regional: Ap-Reex 34410-PB, Des. Edílson  
Nobre, DJe 02 de junho de 2017.

10. Apelação improvida.
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Acórdão

Vistos, etc.

Decide a Egrégia Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da  
5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto 
do relator.

Recife (PE), 27 de junho de 2017 (data do Julgamento).

Desembargador Federal Gustavo de Paiva Gadelha 
Relator (convocado)

relAtórIo

O Des. Federal Gustavo de Paiva Gadelha (convocado): Trata-se de ape-
lação do Município de João Pessoa contra sentença, fls. 262-266, que acolheu 
os embargos à execução fiscal, extinguindo o processo executivo (0005731-
87.2010.4.05.8200), por reconhecer como indevida a incidência de ISS sobre 
receitas lançadas nas contas contábeis identificadas como “rendas de taxas  
s/adiantam. A depositante”; “recuperação de encargos e despesas”; “outras ren-
das operacionais cartão” e “outras rendas s/oper. de infraestrutura”; houve con-
denação do embargado em honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado 
da execução e custas.

A CDA (2010/219013, fl. 05, execução fiscal em anexo; referente ao 
processo 2009/016879, fls. 20-26) diz respeito a autuação realizada em 2009, 
relativo ao período de abril/2004 a dezembro/2007, fl. 25.

O Município, em suas razões recursais, fls. 270-275, defende que as cin-
co contas contábeis excluídas pela sentença do campo de incidência do ISS, 
ao contrário do que foi decidido, estão incluídas na previsão do item 15 da Lei 
Complementar nº 116/2003, norma geral que rege o imposto em questão.

Especificamente em relação a cada conta excluída defende o Município 
apelante que: 

a) em relação à rubrica 7.11.030.30.01-9 – Rendas de taxas sem (sic) 
adiantamento ao depositante, o magistrado, ao se fundamentar no 
REsp 325.344/PR, usou precedente dissociado do caso concreto, 
utilizando item diverso do qual fez a base da exação fiscal, já que 
ao invés de tomar em conta o item 15.08, da Lei Complementar  
nº 116, já vigente à época da tributação em questão, tomou por 
base os itens 95 e 96 da lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/1968, de 
forma que a conta em questão se amolda ao referido item na parte 
respectiva a serviços relativos a abertura de crédito; afirma, ain-
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da, que, segundo a Resolução nº 3.919/2010, a rubrica em questão 
configura serviço prestado, fls. 272-273.

b) no tocante à rubrica 7.19.30.10.18-5 – Ressarcimento de taxa de 
exclusão do CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos), 
não existem duas taxas, uma pela prestação de serviço e outra para 
o ressarcimento, mas apenas uma que corresponde ao serviço de 
exclusão de registro de cheque do Cadastro de Emitentes de Che-
ques sem Fundos (CCF) por solicitação do cliente, cobrada por uni-
dade excluída, conforme art. 3º, da Resolução nº 3.919/2010, do 
Banco Central do Brasil, correspondendo ao item 2.2.1 da tabela 
anexa à referida resolução.

c) no que diz respeito à rubrica 7.199.99.15.18-8 – Receita sobre 
fatura de cartão de crédito, há correspondência com os serviços 
descritos nos subitens 15.10 e 15.14 da lista da Lei Complementar  
nº 116/2003, por se tratar de serviço de recebimentos ou pagamen-
tos em geral, por conta de terceiros, efetuados por meio eletrônico, 
e serviço de manutenção de cartão.

d) as rubricas 7.19.99.16.13-5 e e) 7.19.99.16.147-3 – Renda de ta-
xas de financiamento de infraestrutura com recursos externos e sa-
neamento setor privado, respectivamente, correspondem a serviço 
identificável como relativo à abertura de crédito para quaisquer 
fins, não importando se o fim do financiamento em questão é desti-
nado a infraestrutura.

Requer o prosseguimento da execução fiscal em relação a todas as rubri-
cas referidas e, caso assim não se entenda, defende a impossibilidade de extin-
ção da execução, sob argumento de que foram afastadas apenas cinco das de-
zesseis contas contábeis que integram a CDA em questão, representando cerca 
de um terço do valor da execução, com identificação de fácil aferição, bastando 
fazer a subtração das rubricas afastadas da incidência do tributo, permitindo-se 
o prosseguimento da execução, sem qualquer prejuízo para a liquidez do título.

Contrarrazões apresentadas, fls. 280-282.

É o relatório.

voto

O Des. Federal Gustavo de Paiva Gadelha (Convocado): A CEF e o Muni-
cípio debatem nos autos a respeito do enquadramento, ou não, de cinco contas 
específicas do referido Banco na lista de serviços anexa à Lei Complementar 
nº 116, de 31 de julho de 2003, para sobre o Imposto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza – ISQN ou ISS, quais sejam:
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a) rubrica 7.11.030.30.01-9 – Rendas de taxas sobre adiantamento ao 
depositante;

b) rubrica 7.19.30.10.18-5 – Ressarcimento de taxa de exclusão do 
CCF;

c) rubrica 7.199.99.15.18-8 – Receita sobre fatura de cartão de cré-
dito;

d) rubricas 7.19.99.16.13-5 e

e) 7.19.99.16.147-3 Renda de taxas de financiamento de infraestru-
tura com recursos externos e saneamento setor privado, respectiva-
mente.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo [REsp 
1.111.234/PR, Min. Eliana Calmon, DJe 08 de outubro de 2009], fixou entendi-
mento de que a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/1968 é taxativa, 
admitindo interpretação apenas para enquadramento em serviço idêntico aos já 
previstos ali, afastando-se qualquer analogia e também impedindo que a sim-
ples mudança de nome de um serviço determine a incidência, ou não, do ISS, 
ensejando, posteriormente a Súmula nº 424 (“é legítima a incidência de ISS 
sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL 406/1968 e à LC 
56/1987”).

A compatibilidade entre os serviços indicados no caso concreto com a 
previsão abstrata deve ser analisada dentro das hipóteses de incidência previstas 
na lista de serviço anexa à Lei Complementar nº 116, não se permitindo diver-
gências substanciais.

O Município apelante invoca enquadramento das rubricas em questão 
nos itens 15.08, subitens 15.10 e 15.14 da Lei Complementar nº 116, já vigente 
à época da tributação em questão, que enumera:

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

[...].

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles 
prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por 
quem de direito.

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito 
ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e con-
gêneres.

[...].

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congê-
neres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos 
– CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.
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[...].

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e re-
gistro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; 
emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congê-
neres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

[...].

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em ge-
ral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta 
de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por má-
quinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou 
pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos 
em geral.

[...].

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão 
magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

Dessa forma, a incidência do ISQN depende da existência de uma pres-
tação de serviço e que este tenha previsão na referida lista, sendo considerada 
sua natureza e não apenas o nome formalmente dado ao serviço pelo banco, 
evitando-se que a tributação seja burlada.

Passo à análise.

a) No tocante rubrica 7.11.030.30.01-9 – Rendas de taxas sobre adian-
tamento ao depositante, embora se trate de receita de tarifa para realização de 
adiantamento (e não da receita do próprio adiantamento), não se enquadra, ao 
contrário do que afirma o Município recorrente, nos serviços bancários/finan-
ceiros enumerados no item 15.08 da lista anexa à Lei Complementar nº 116, 
o que, inclusive, já foi objeto de decisão desta Corte Regional, em precedente 
envolvendo as mesmas partes dos autos em apreço, conforme grifos abaixo:

[...].

De acordo com a Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, os 
serviços bancários passíveis de tributação são os seguintes:

[...].

Pois bem. Fixadas estas premissas, verifica-se que não restou demonstrado que as 
operações de “Rendas de Adiantamento aos depositantes”, guardam relação de 
identidade, ainda que sobre nomenclatura assemelhada, com qualquer um dos 
serviços acima arrolados, de maneira que sobre estas não é possível a incidência 
do ISSQN.

É que tais serviços estão relacionados à atividade fim da instituição financeira, 
isto é, de operação de crédito, o que tem o condão de afastar a pretendida inci-
dência tributária.
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Saliente-se, ainda, que pretender enquadrar as operações em questão em qual-
quer um dos itens da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 seria o mesmo 
que lançar mão do instituto da analogia, o que não é permitido quer pela lei, 
quer pela jurisprudência pátria, a qual, consoante acima afirmado, apenas admite 
mera interpretação extensiva.

[...] [grifos do voto integrante da Ap-Reex 28501/PB, Desª Cíntia Menezes  
Brunetta, convocada, julgado 17 de março de 2015].

b) quanto à rubrica 7.19.30.10.18-5 – Ressarcimento de taxa de exclusão 
do CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos), inobstante a argumen-
tação da recorrente de que não existem duas taxas, uma pela prestação de servi-
ço e outra para o ressarcimento, trata-se aqui, não de taxa, mas de recuperação 
de encargo/despesa, devendo ser mantida a decisão recorrida.

c) no que diz respeito à rubrica 7.199.99.15.18-8 – Receita sobre fatura 
de cartão de crédito, correspondente a remuneração da administradora do car-
tão à CEF pela participação no sistema (e não da prestação de serviço pela CEF 
no recebimento de faturas pagas por seus clientes), não se enquadrando, con-
forme pretende o recorrente dos serviços descritos nos subitens 15.10 e 15.14 
da lista da Lei Complementar nº 116/2003, que correspondem a recebimentos 
ou pagamentos em geral, por conta de terceiros, efetuados por meio eletrônico, 
e serviço de manutenção de cartão.

d) as rubricas 7.19.99.16.13-5 e e) 7.19.99.16.147-3 – Renda de taxas 
de financiamento de infraestrutura com recursos externos e saneamento setor 
privado, respectivamente, ao contrário do que defende o Município recorrente, 
não se identificam com os serviços descritos no item 15.8 da lista de serviços.

No mais, conforme se verifica na CDA (fl. 05 da execução em apenso), 
não há lançamento individualizado por conta contábil, sendo inviável a conti-
nuidade da execução por mero cálculo aritmético do débito residual.

Precedente desta Corte Regional:

Tributário. Apelação e remessa oficial. Embargos à execução fiscal. I – Lista de 
serviços. Interpretação extensiva. Possibilidade. Honorários. Valor desproporcio-
nal às características do caso concreto. Art. 20, § 4º, do CPC/1973. Redução. 
Reforma parcial da sentença.

1. É possível a admissão de interpretação extensiva em relação à lista de serviços 
prevista no Decreto-Lei nº 406/1968, com redação conferida pela LC 56/1987, 
para fins de alcançar outros correlatos àqueles expressamente previstos, obser-
vando-se, em linha de princípio, a essência da atividade prestada frente à nomen-
clatura por vezes adotada de forma a afastar a incidência do ISS. Precedente: REsp 
1111234/PR, Relª Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, Julgado em 23.09.2009, 
DJe 08.10.2009, submetido ao regime do art. 543-C do CPC.
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2. Analisando-se pela ordem o elenco de receitas tributáveis elencadas pela fisca-
lização municipal, se revela descabida a pretendida tributação por ISS de rendas 
de taxas sobre adiantamento a depositantes, pois não se logra identificar efetiva 
semelhança entre tais operações e os serviços descritos nos itens 15.5 e 15.8 da 
lista da LC 116/2003.

3. Mostra-se de todo descabida a exação pretensamente incidente sobre receitas 
decorrentes de recuperação de encargos e despesas, como é o caso de ressarci-
mento de taxa de exclusão do CCF.

4. O mesmo ocorre com as receitas sobre fatura de cartão, enquanto receitas 
operacionais que não são decorrentes propriamente da prestação de um serviço 
de recebimento de faturas pagas pelos clientes, mas de remuneração creditada 
pela Administradora do cartão à Caixa pela participação no sistema Redecard/
Mastercard.

5. Revela-se descabida a exação incidente sobre rendas de taxas sobre financia-
mento de infraestrutura, conquanto não se identifica identidade ou sequer seme-
lhança entre tal serviço e aqueles descritos no já citado item 15.8, que fundamen-
ta a pretensa tributação.

6. A acolhida de parte das impugnações deduzidas à inicial, todavia, acaba por 
macular a própria liquidez da CDA que aparelhou a pretensão executiva do mu-
nicípio, eis que não se logra visualizar o lançamento individualizado por cada 
uma das contas contábeis nominalmente identificadas e questionadas nestes au-
tos, de forma a obter-se, por meio de simples cálculo aritmético, o montante 
residual do débito reputado exigível.

7. Por outro lado, considerando-se que a matéria em discussão não se mostra 
complexa, bem como o fato de terem sido os presentes embargos ajuizados na vi-
gência do diploma processual civil anterior, a quantia fixada na sentença a título 
de honorários de sucumbência (10% sobre o valor atualizado da dívida cobrada, 
a qual, em junho de 2010, já representava a expressiva cifra de R$ 134.831,37) 
mostra-se exorbitante, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC/1973, suficiente para a remuneração 
do trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora.

8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, apenas para se reduzir a 
verba honorária sucumbencial, passando a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
[Ap-Reex 34410-PB, Des. Edílson Nobre, DJe 02 de junho de 2017].

Por este entender, voto pelo improvimento da apelação.

É como voto.



Parte Geral – Ementário

Administrativo

3783 – Agente político – vereador – improbidade administrativa – funcionários fantasmas – 
ausência de provas – configuração

“Apelações cíveis. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Vereador. Assessores 
parlamentares. Funcionários fantasmas. Ausência de provas de conduta ímproba. Ônus do Minis-
tério Público Estadual. Pedidos iniciais improcedentes. I – Na exegese da Lei nº 8.429/1992 o jul-
gador deve observar as circunstâncias fáticas e probatórias da causa de forma atenciosa, prudente, 
com bom-senso, porquanto de sua aplicação podem resultar suspensão de direitos políticos, perda 
de função pública e condenação a ressarcimento ao erário (TJES, Apelação Cível nº 11130168559). 
II – O ônus da prova recai sobre o órgão de acusação, que deve demonstrar, inequivocamente, que 
do comportamento ilegal do agente público houve o recebimento de indevida vantagem. III – Con-
siderando que a prova dos autos se resume a declarações no âmbito administrativo e depoimentos 
dos envolvidos que nada revelam, encontrando-se desacompanhados de provas outras de ato ím-
probo, não há viabilidade jurídica de se caracterizar improbidade administrativa na conduta do 
vereador e de seus assessores, seja por designação e exercício em trabalho externo, seja tê-lo feito 
para determinadas regiões específicas do Município, seja porque nada nos autos permite concluir 
com a robusteza necessária tratarem-se de ‘funcionários fantasmas’. IV – As provas produzidas 
pelo MPES não se mostram aptas a permitir uma condenação, mormente se considerado que toda 
a ação está integralmente baseada em depoimentos pessoais que manifestamente não são conclu-
sivos a respeito dos fatos alegados e se não há nos autos qualquer outra prova capaz de reforçar, 
tampouco de sustentar as alegações iniciais, inviabiliza-se a pretensão condenatória ante a ausên-
cia de prova, não desincumbido-se o Ministério Público de seu ônus, pois, repita-se, seu espectro 
probatório encontra-se extremamente restrito neste caso.” (TJES – Ap 0000158-87.2013.8.08.0006 
– Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – DJe 08.08.2017)

3784 – Anatel – poder regulamentar – ausência de divulgação de novo produto – vício de 
razoabilidade ou proporcionalidade – inexistência

“Direito administrativo e processual civil. Telefonia. Agência Nacional de Telecomunicações – 
Anatel. Poder regulamentar. Ausência de divulgação de novo produto no modo e prazo adequa-
dos. 1. Em face do poder regulamentar atribuído às agências reguladoras, exsurge a possibilidade 
de que a Anatel elabore normas regulamentares do setor de telecomunicações, observados os 
preceitos legais que regem a matéria, e aplique sanções pelo seu descumprimento. 2. No PADO 
53500023785/2006, foi imposto à autora multa no valor histórico de R$ 2.615.961,48, por vio-
lação aos arts. 3º, IV, da Lei nº 9.472/1997, cláusula 15.1, IV, do contrato de concessão e art. 11, 
IV e X e art. 41 da Res. 426/2015, por ter deixado de dar ampla publicidade, com antecedência 
mínima de dois dias, na comercialização, iniciada em 01.07.2006, do plano de acesso individual 
classe especial. 3. O plano de Acesso Individual Classe Especial – Aice do Serviço de Telefonia 
Fixo Comutado – STFC é o chamado telefone popular, por meio do qual as famílias inscritas no Ca-
dastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal podem ter acesso ao serviço de telefonia 
fixa, em condições especiais. 4. Em que pese a autora ter veiculado o novo serviço no Jornal Ga-
zeta Mercantil e no seu sítio eletrônico, manifesta a violação do dever de dar plena divulgação ao 
plano de telefonia popular, vez que o jornal Gazeta Mercantil, com foco em assuntos econômicos 
e empresariais, era destinado a um público absolutamente diverso do usuário de telefonia a baixo 
custo, além da divulgação somente ter ocorrido em 07.08.2006. 5. A divulgação no sítio eletrônico 
também ocorreu somente após a comercialização do produto, conforme reconhecido pela própria 
autora em sua defesa administrativa. 6. Não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo 
e adotar critério diverso para o cálculo da penalidade, ressaltando que o valor final da multa se 
encontra dentro dos limites previstos na cláusula 26.1 do contrato de concessão, no art. 179 da 
Lei nº 9.472/1997 e art. 14 da Resolução Anatel nº 344/2003, mais próximo ao mínimo, tendo em 
vista que a pena pode chegar a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), inexistindo, portanto, 



140    ............................................................................................................ DPU Nº 78 – Nov-Dez/2017 – PARTE GERAL – EMENTÁRIO

qualquer vício de razoabilidade ou proporcionalidade. 7. Apelação desprovida.” (TRF 2ª R. –  
AC 0007594-76.2012.4.02.5101 – 7ª T.Esp. – Relª Juíza Fed. Conv. Edna Carvalho Kleemann –  
DJe 03.08.2017 – p. 488)

3785 – Aneel – produção de energia – necessidade de sobretarifa – violação dos princípios da 
eficiência e da isonomia – não configuração

“Apelação. Administrativo. Energia Elétrica. Aneel. Decreto nº 8.401/2015. Produção de energia. 
Necessidade de sobretarifa. Bandeiras tarifárias. Constitucionalidade. Violação dos princípios da 
eficiência e da isonomia. Não configuração. Recurso desprovido. 1. A controvérsia cinge-se em 
perquirir se i) o Decreto nº 8.401/2015, que dispôs sobre a criação de Conta Centralizadora dos 
Recursos de Bandeiras Tarifárias, seria inconstitucional, de modo a haver a interrupção das co-
branças relativas às bandeiras tarifárias nas contas de energia elétrica de todos os consumidores 
do território nacional, e a devolução dos valores cobrados a tal título; e ii) se cabível a condena-
ção da ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. 2. Conforme preceitua a Lei  
nº 9.427/1996, a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel tem atribuição e legitimidade para 
regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em 
conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. 3. O Sistema de Bandeiras Tarifárias 
objetiva informar aos consumidores sobre o aumento nos custos de geração de energia elétrica, a 
fim de que o consumidor possua maior controle sobre a sua conta de energia elétrica e adapte seu 
consumo ao tipo de bandeira referente ao mês. 4. Registra-se que o art. 175, III, da Constituição 
Federal de 1988 atribuiu à legislação ordinária dispor sobre política tarifária, sendo possível a 
fixação por lei de sobretarifa com natureza de tarifa, para criar metas de consumo e de um regime 
especial de tarifação para gestão da crise de energia elétrica. 5. Impende ressaltar que a geração, a 
transmissão e a distribuição de energia elétrica compreendem etapas da cadeia energética remune-
radas pela tarifa cobrada dos usuários finais, de modo que qualquer alteração de custos atinentes 
a qualquer fase dessa cadeia deverá ser remunerada pelos usuários, eis que inerente ao serviço 
público. 6. Não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade no Decreto nº 8.401/2015, porquanto 
em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro, visto que tal Decreto não extrapola 
os limites da Constituição Federal de 1988, tampouco da Lei nº 9.427/1996 e está consoante com 
a ideia de prestação ou de continuidade de oferecimento do serviço de energia elétrica. 7. Melhor 
sorte não assiste à autora quando invoca a violação ao Princípio da Eficiência em razão da escolha 
pela energia produzida pelas usinas termoelétricas como alternativa à produção insuficiente das 
usinas hidroelétricas. Isso porque tal atividade compete à Administração Pública, dentro do seu 
poder discricionário e atendendo aos seus interesses. 8. Ademais, também não encontra guarida 
a alegação do apelante de que teria havido violação ao Princípio da Isonomia em virtude da ta-
rifação diferenciada entre os usuários. 9. O Sistema de Bandeiras Tarifárias deve ser interpretado 
à luz do Princípio da Igualdade material, em que se pretende onerar de forma proporcional os 
consumidores que se utilizam do serviço público de energia elétrica, visto que corresponde a uma 
nova forma de ser feita a cobrança, e não a mais um ônus para o consumidor. 10. Além disso, 
rechaçam-se quaisquer violações ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as cobranças 
referentes às bandeiras tarifárias se relacionam com os serviços prestados, não havendo abusi-
vidade na cobrança. 11. Apelação desprovida.” (TRF 2ª R. – AC 0106784-07.2015.4.02.5101 –  
5ª T.Esp. – Rel. Des. Fed. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes – DJe 18.07.2017 – p. 618)

3786 – Contrato temporário – servidor público – renovações sucessivas – ausência de concur-
so público – FGTS – depósito obrigatório – configuração

“Processual civil e administrativo. Recurso especial. Servidor público. Contrato temporário de tra-
balho. Renovações sucessivas. Ausência de concurso público. Nulidade. FGTS. Depósito obriga-
tório. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide 
fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, como ocorreu na espécie. 2. A Segun-
da Turma desta Corte Superior, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal 
Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do traba-
lhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 
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CF/1988. 3. Essa orientação incide, inclusive, sobre o caso de contratação temporária nula, assim 
considerada em decorrência da inobservância do seu caráter transitório e excepcional. 4. Recurso 
especial a que se nega provimento.” (STJ – REsp 1.675.194 – (2017/0126938-3) – 2ª T. – Rel. Min. 
Og Fernandes – DJe 09.08.2017 – p. 3267)

Comentário Editorial SínTESE
Trata-se de recurso especial com amparo no art. 105, III, a, da CF/1988, contra acórdão, assim 
ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO NULO – FGTS – CONDE-
NAÇÃO – JULGAMENTO STF – DEMANDA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRAZO PRESCRI-
CIONAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932 – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

A ausência de aprovação em concurso público e o prolongamento indevido da prestação de 
serviço afastam a hipótese de contratação por ‘excepcionalidade’ e ‘temporariedade’ prevista no 
inciso IX do art. 37 da CF/1988, sendo, portando, nulo o contrato realizado entre a Adminis-
tração e o servidor. 

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de traba-
lho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando 
mantido o direito ao salário.

‘O Decreto nº 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o 
prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de 
cinco anos’ (REsp 1.107.970/PE, Relª Min. Denise Arruda, 1ª T., DJe 10.12.2009).”

O recorrente, por sua vez alega a inexistência de violação do art. 535, I e II, do CPC/1973. 
Sustenta ainda o não cabimento do pagamento de FGTS, mas apenas as verbas de serviços 
prestados, pois defende que o contrato temporário está sujeito às regras estatutárias e não às 
normas celetistas.

Assim, o d. Relator, em seu voto entendeu:

“[...]

Registro, de logo, que não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC/1973, por-
quanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de 
modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição do aresto. O fato 
de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, 
elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer 
outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

No aspecto:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – ENUNCIADO ADMINIS-
TRATIVO Nº 03/STJ – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DIS-
CIPLINAR – DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO – OFENSA AO ART. 557 DO CPC/1973 – INO-
CORRÊNCIA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO 
RECORRIDO ASSENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO FEITO – REVISÃO – IM-
POSSIBILIDADE – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INCIDÊN-
CIA DA SÚMULA Nº 7/STJ – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Não há falar em violação ao art. 557 do CPC/1973 alegada pela parte agravante, tendo em 
vista que a questão suscitada encontra óbice na Súmula nº 7/STJ, sendo o recurso especial, por 
conseguinte, manifestamente inadmissível. Ainda que assim não fosse, é de se ressaltar que 
fica superada eventual ofensa ao referido dispositivo legal, pelo julgamento colegiado do agravo 
regimental interposto contra a decisão singular do Relator. Precedentes.

2. Inexiste violação aos arts. 458, II e 535, II, do CPC/1973, quando não se vislumbra omissão, 
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o 
Tribunal a quo apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, 
estando bem delineados os motivos e fundamentos que o embasam.

[...]

Precedentes.
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4. Agravo interno não provido.

(AgInt-REsp 1.595.272/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., Julgado em 02.06.2016, 
DJe 08.06.2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
– SERVIDOR PÚBLICO – INOCORRÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535 E 458 
DO CPC – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – RECURSO QUE SE FUNDA, TÃO 
SOMENTE, NESSA ALEGAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PARÁ A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO

1. No caso, não há como acolher a alegada violação aos arts. 458, II e 535, II do CPC/1973, 
visto que a lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa daquela 
almejada pelo ora Recorrente. Todas as questões postas em debate foram efetivamente decidi-
das, não tendo havido vício algum que justificasse o manejo dos Embargos Declaratórios.

[...]

3. Agravo Regimental do Estado do Pará a que se nega provimento.

(AgRg-AREsp 884.151/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., Julgado em 
24.05.2016, DJe 13.06.2016)

O Tribunal local concluiu que o contrato temporário é nulo, sendo, portanto, cabíveis as verbas 
de FGTS, desde que respeitado o prazo prescricional [...].

[...]

Desse modo, tem incidência no caso a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal [...].”

Diante do exposto, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial.

3787 – Improbidade administrativa – licitação – restrição à competitividade – direcionamento 
– prejuízo ao erário – indisponibilidade de bens – configuração

“Direito processual civil e administrativo. Agravo de instrumento. Ação de improbidade adminis-
trativa. Licitação restrição à competitividade. Direcionamento. Prejuízo ao erário. indisponibili-
dade de bens. Limite. Quantum suficiente ao ressarcimento. Multa civil. Embargos de declaração. 
Omissões inexistentes. 1. São manifestamente improcedentes os presentes embargos de declara-
ção, pois não se verifica qualquer omissão no julgamento impugnado, mas mera contrariedade 
da embargante com a solução dada pela Turma, objetivando reexame e rediscussão das questões 
veiculadas e decididas no recurso. 2. Restou expresso no julgamento que a indisponibilidade de 
bens vinculou-se ao dano, que teria decorrido não do superfaturamento da obra, enquanto con-
sequência, mas da própria improbidade consistente na conduta dos agentes públicos e privados 
de engendrar e participar do direcionamento e, assim, pois da frustração da licitação, favorecendo 
uma única e determinada empresa na consecução do objeto do certame. Longe de omitir-se quan-
to ao exame do objeto do pedido de ressarcimento, o acórdão embargado analisou a narrativa e a 
prova dos autos, ainda que em caráter prefacial como próprio desta fase cognitiva, para respaldar 
a decisão agravada, exceção feita à cobrança individualizada com risco de cumulação, que foi 
afastada, em benefício dos embargantes, para reconhecer o cabimento da regra de solidariedade 
entre os envolvidos. 3. Sobre o valor da multa restou observado, no acórdão embargado, que foi 
fixado abaixo do limite previsto no inciso II do art. 12, LIA, observado o valor do dano descrito 
na inicial, que não é compatível com a proposição dos embargantes, que circunscrevem a lesão 
ao erário ao valor de R$ 6.839,60, com base no qual alegaram não ter sido observado parâ-
metro de proporcionalidade, o que demonstra, por si, a improcedência da alegação de omissão 
no julgamento da causa. 4. Se tal solução produz enriquecimento ilícito, como alegado pelos 
embargantes, é caso de recurso junto à instância superior para revisão do julgamento, e não de 
embargos declaratórios, já que inexistente omissão no exame da controvérsia suscitada. 5. Quanto 
à comprovação da improbidade e do superfaturamento da obra, destacou o acórdão embargado 
que ‘os fatos imputados aos agravantes encontram-se devidamente delineados e respaldados em 
robusta documentação (cópia integral do respectivo inquérito civil – fls. 140/725), configurando 
o fumus boni juris necessário para a decretação da medida deferida, para garantir o resultado útil 
do processo, no caso de eventual procedência final da ação. A atual fase processual exige apenas 
a presença de suficientes indícios da prática de improbidade, presentes na hipótese e já devida-
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mente reconhecidos pela decisão agravada, a partir do exame integral dos documentos acostados 
à ação originária, sem que o agravante lograsse infirmá-la’. 6. Observou o acórdão que ‘afigura-se 
muito curioso que uma empresa de outro Estado tenha sido a única participante de uma licitação 
realizada no Mato Grosso do Sul e que, coincidentemente, tal empresa tenha apresentado proposta 
com idêntico valor, inclusive em centavos, ao do projeto básico apresentado pela Municipalidade 
para respaldar o contrato de repasse federal, revelando sérios indícios de prévio conhecimento do 
empresário agravante quanto ao orçamento da obra licitada’. 7. Asseverou o acórdão, ademais, 
que ‘A inserção de cláusulas abusivas no edital também viabilizou o prévio conhecimento do 
ente licitante quanto a eventuais licitantes, assim como as cláusulas restritivas à competitividade 
permitiram o direcionamento, em tese, do certame à empresa agravante, invalidando toda a obra 
executada, daí porque o dano, a ser ressarcido, não se limita, em princípio, apenas à diferença 
entre o valor da obra no plano de trabalho e no projeto básico conveniado, abrangendo, ao revés, 
a integralidade do valor da licitação, com os encargos legais respectivos, sem prejuízo da multa 
civil, a orientar o valor da indisponibilidade patrimonial’. 8. Destacou o acórdão que ‘conforme 
planilha acostada à inicial, o MPF atribuiu à empresa agravante e ao respectivo sócio – e, ainda, 
a terceiros que não constam do presente recurso como agravantes – o pagamento individual do 
valor integral do dano, o que se afigura indevido, mesmo neste juízo sumário, devendo o valor do 
ressarcimento, equivalente a R$ 904.160,30, ser cobrado de forma solidária entre os agravantes, e 
não individual, sem prejuízo, porém, da multa civil, a cargo de cada um dos réus’. 9. Concluiu-se 
que ‘a medida deferida encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, pacífica no sentido de que nos casos de indisponibilidade de bens em decorrência de 
imputação de conduta qualificada como ímproba ao erário, o pressuposto do dano irreparável ou 
de difícil reparação (periculum in mora) encontra-se implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992, sem 
que seja necessária comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, alcançando 
não apenas o valor do dano, como também o da multa civil legalmente prevista’. 10. Não houve 
qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira 
imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, 
o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração. Assim, se o 
acórdão violou o art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992, como mencionado, caso seria de discutir a ma-
téria em via própria e não em embargos declaratórios. 11. Para corrigir suposto error in judicando, 
o remédio cabível não é, por evidente, o dos embargos de declaração, cuja impropriedade é mani-
festa, de forma que a sua utilização para mero reexame do feito, motivado por inconformismo com 
a interpretação e solução adotadas, revela-se imprópria à configuração de vício sanável na via elei-
ta. 12. Embargos de declaração rejeitados.” (TRF 3ª R. – EDcl-AI 0022577-88.2016.4.03.0000/MS  
– 3ª T. – Rel. Des. Fed. Carlos Muta – DJe 07.08.2017 – p. 204)

Comentário Editorial SínTESE
Passamos a comentar o acórdão em epígrafe, oriundo de embargos de declaração a acórdão.

O embargante alega omissão, pois “[...] (1) a devolução da totalidade dos valores pagos, como 
pleiteado pelo MPF, causaria enriquecimento ilícito à municipalidade; (2) não houve compro-
vação de cometimento de atos de improbidade administrativa, tampouco superfaturamento da 
obra; e (3) os parâmetros dos cálculos, no que se refere ao suposto valor de divergência e à 
multa, devem obedecer a critérios de razoabilidade. Requereu o prequestionamento do art. 12, 
II da Lei nº 8.429/1992”.

Dessa forma, entendeu o nobre Relator:

“[...]

Concluiu-se que ‘a medida deferida encontra-se em consonância com a jurisprudência do Su-
perior Tribunal de Justiça, pacífica no sentido de que nos casos de indisponibilidade de bens 
em decorrência de imputação de conduta qualificada como ímproba ao erário, o pressuposto do 
dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) encontra-se implícito no art. 7º da 
Lei nº 8.429/1992, sem que seja necessária comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de 
patrimônio, alcançando não apenas o valor do dano, como também o da multa civil legalmente 
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prevista (AgREsp 1.260.737, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25.11.2014 e AgREsp 1.414.569, 
Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13.05.2014)’ (fl. 744 v).

Como se observa, não houve qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realida-
de, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante 
com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos 
embargos de declaração. Assim, se o acórdão violou o art. 12, II, da Lei 8.429/1992, como 
mencionado, caso seria de discutir a matéria em via própria e não em embargos declaratórios.

Em suma, para corrigir suposto error in judicando, o remédio cabível não é, por evidente, o dos 
embargos de declaração, cuja impropriedade é manifesta, de forma que a sua utilização para 
mero reexame do feito, motivado por inconformismo com a interpretação e solução adotadas, 
revela-se imprópria à configuração de vício sanável na via eleita.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”

Assim, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região rejeitou os embargos de declaração.

3788 – Licitação – pregão eletrônico – princípio da vinculação ao edital – não observância das 
exigências – configuração

“Apelação e remessa necessária. Administrativo. Licitação. Pregão eletrônico. Princípio da vincu-
lação ao edital. Não observância das exigências. Violação isonomia. Desclassificação. 1. Trata-
-se de apelação interposta pela UFPB contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Seção 
Judiciária da Paraíba, que concedeu segurança à impetrante Força Alerta Segurança e Vigilância 
Patrimonial Ltda. e determinou que a UFPB anule o ato que declarou a empresa Fator Vigilância e 
Segurança Privada Ltda. habilitada no Pregão Eletrônico UFPB nº 11/013, por não atender a requi-
sitos do edital da licitação, e dê continuidade à licitação com a convocação dos demais licitantes. 
2. A UFPB apresentou recurso de apelação, aduzindo os seguintes fundamentos: a) a empresa 
Fator Vigilância preencheu os requisitos de habilitação e qualificação técnica previstos no Edital; 
b) impossibilidade de cumprir a parte final da sentença, pois nenhuma outra empresa foi habili-
tada no referido pregão, o que obrigaria a UFPB a uma contratação emergencial. 3. A impetrante 
participou do Pregão Eletrônico UFPB nº 11/013, tipo menor preço global, finalidade de registro 
de preços, para contratação de serviços de vigilância armada e motorizada para os Campi João 
Pessoa/Santa Rita, Maranguape/Rio Tinto, Areia e Bananeiras. A sessão foi encerrada com a impe-
trante em primeiro lugar, mas como a microempresa Fator Vigilância Ltda. goza das prerrogativas 
da LC 123/2006 (envio de novo lance por estar na faixa de até 5% da menor oferta registrada), foi 
ao final habilitada. 4. O item 3 do Edital do Pregão Eletrônico UFPB nº 11/013 c/c item 3.1 do seu 
Anexo 1 especifica que a licitação tem por objeto o registro de preços para contratação de pessoa 
jurídica para serviços de vigilância armada e motorizada. A empresa Fator Vigilância e Segurança 
Privada Ltda. ao apresentar as certidões e atestados de Capacidade Técnica não comprovou a pres-
tação de serviços de vigilância armada e motorizada, mas tão somente de vigilância armada (do-
cumentos atestam prestação de serviços de vigilância humana armada), havendo descumprimento 
aos itens 13.5.1 e 13.5.2 do Edital do Pregão Eletrônico UFPB nº 11/013. 5. De acordo com o 
art. 3º da Lei nº 8.666/1993, a licitação destina-se garantir a observância do princípio constitucio-
nal da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Em relação ao pregão 
previsto na Lei nº 10.520/2002, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/1993. 
É dever do Poder judiciário garantir a efetiva igualdade de condições entre os licitantes e o respeito 
às regras estabelecidas pelo Edital. 6. Remessa Necessária e Apelação Improvidas.” (TRF 5ª R. 
– Ap-Reex 0004933-24.2013.4.05.8200 – (31531/PB) – 1ª T. – Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de 
Siqueira Filho – DJe 10.08.2017 – p. 38)

Ambiental

3789 – Ação civil pública – dano ambiental – área de preservação – criação de gado – impos-
sibilidade

“Direito administrativo. Ação civil pública. Dano ambiental. APA das Ilhas e Várzeas do Rio  
Paraná. Alegação de intempestividade do recurso do Ibama. Inocorrência. Criação de gado em 
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área de preservação permanente. Conjunto probatório consistente. Aplicação do inciso IV do art. 
3º da Lei nº 12.651/2012. Impossibilidade. Aposição imediata do novo Código Florestal ao caso, 
em detrimento do meio ambiente diante de fatos pretéritos, tidos como irregulares. Inaplicabilida-
de. Obrigação de fazer consistente na retirada de todas as intervenções da APP e reflorestamento 
do local. Indenização. Cabimento. Apelação do Ibama parcialmente provida. Recurso do Minis-
tério Público Federal e remessa necessária providos. 1. A sentença que reconhece a carência da 
ação ou julga improcedente o pedido deduzido em sede de ação civil pública deve ser submetida 
ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força da aplicação analógica da regra contida no art. 
19 da Lei nº 4.717/1965. 2. Se a intimação de membro da Advocacia-Geral da União é realizada 
de modo pessoal (art. 6º da Lei nº 9.028/1995), tendo o Procurador Federal retirado este feito, 
mediante carga, no dia 18 de julho de 2014 e, aplicando-se as regras dos arts. 184 e 188, ambos 
do Código de Processo Civil de 1973, ou até mesmo o preceito insculpido no art. 191, de igual 
Codex, com início do prazo para interposição de eventual recurso, em 21 de julho de 2014, tem-
-se, como termo final, o dia 19 de agosto de 2014. O recurso do Ibama foi protocolado em 30 de 
julho de 2014, não havendo, portanto, falar que dita apelação foi interposta a destempo. 3. Restou 
constatado pela Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, em vistoria realizada no local 
dos fatos, bem como por órgãos de fiscalização ambiental que o réu utilizava áreas de várzea e de 
preservação permanente em sua propriedade, no Município de Rosana/SP, para desenvolvimento 
de pecuária, sem licença dos aludidos órgãos ambientais. 4. É fato que, em áreas de preservação 
ambiental (reserva legal), existe a possibilidade de utilização de espaços rurais e exploração de 
recursos, mas, desde que realizada de forma sustentável e de acordo com a legislação ambiental. 
5. É verdade que, em algumas situações, pode acontecer que dentro das APAs, dependendo das 
condições geográficas do terreno, existam várias Áreas de Preservação Permanente (APP), onde 
só é possível a intervenção antrópica se for para fins de preservação, reflorestamento, estudos e 
levantamento dos recursos naturais e das espécies nativas; Assim, não sendo esse o propósito, a 
responsabilidade de recomposição vegetal original, caso tenha havido algum tipo de dano no 
local, cabe ao proprietário do terreno localizado em área de preservação permanente. 6. Segundo 
o proprietário da área rural, o bem foi adquirido no ano de 2005, e que o antigo dono já fazia uso 
da referida área para fins de pecuária, mesmo tendo a equipe técnica do Departamento Estadual 
de Proteção de Recursos Naturais – DEPRN indeferido pedido de licença para tal desiderato.  
7. Define-se área rural consolidada a ‘área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente 
a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, 
neste último caso, a adoção do regime de pousio’, na conformidade do inciso IV do art. 3º da Lei  
nº 12.651/2012. 8. Não há possibilidade de se aplicar essa norma ao presente caso. É que, outrora, 
o apelado já utilizava referida área de preservação permanente em desconformidade com as nor-
mas ambientais, não se olvidando, insista-se, que a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais – CBRN havia indeferido pleito do antigo proprietário para utilização da área para pasta-
gem de gado bovino. 9. Não é caso também de se aplicar, em de pronto, as regras do novo Código 
Florestal, ou de alterações supervenientes, porquanto a Corte Superior infraconstitucional consoli-
dou a questão, entendendo que referido código possui eficácia ex nunc, ou seja, não alcança fatos 
pretéritos, quando implicar a redução do patamar de proteção do meio ambiente sem a necessária 
compensação. Precedente. 10. Desponta do conjunto probatório colhido nestes autos a impossi-
bilidade de mitigar o comportamento do proprietário que, utilizando-se de área de preservação 
permanente para pastoreio de gado bovino, contribuiu sim para a degeneração do referido espaço, 
sendo de rigor a aplicação de sanção indenizatória, medida salutar que se impõe, a ser suportada 
pelo infrator, cujo valor deverá ser aferido na instância singular, em liquidação por arbitramento, 
nos termos dos arts. 509 e 510 do Código de Processo Civil. Precedente. 11. É forçoso reconhecer, 
por conseguinte, como áreas de preservação permanente as faixas de 500 e 200 metros, conta-
dos a partir do nível mais alto dos rios Paraná e Paranapanema, respectivamente, nos termos do  
art. 2º, a, 4 e 5, da Lei nº 4.771/1965, e do art. 3º, I, d e e, da Resolução Conama nº 303/2002.  
12. É de se condenar o apelado a obrigação de fazer consistente na retirada de todas as interven-
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ções da APP, no reflorestamento do local sob a supervisão do órgão gestor e, como já dito, no 
pagamento de indenização a ser mensurada, em primeiro grau, por arbitramento. 13. Apelação do 
Ibama parcialmente provida. 14. Apelação ministerial e remessa necessária providas.” (TRF 3ª R. – 
AC 0011346-76.2007.4.03.6112/SP – 3ª T. – Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos – DJe 21.08.2017)

Transcrição Editorial SínTESE
Lei nº 12.651/2012:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

IV – área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de 
julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste 
último caso, a adoção do regime de pousio;”

Comentário Editorial SínTESE
O acórdão que passa a ser comentado decorre da interposição de recurso de apelação, haja vista 
a discussão inicial sobre a criação de gado em área de proteção permanente. 

Ocorre que, inicialmente o parquet ingressou com ação civil pública objetivando a desocupa-
ção da área onde era mantido gado pelo réu, a paralisação das suas atividades, a retirada de 
vegetação, a proibição de plantio de outras espécies no local e a abstenção do réu tendente à 
concessão do uso da área a qualquer interessado, haja vista o local ser de reserva legal. Contudo, 
o Autor da ação restou vencido na sentença do juízo singular.

Considerando a remessa necessária e o recurso do Ministério Público Federal, em sede de Apela-
ção a decisão foi revertida, como passamos a apreciar no voto do Excelentíssimo Desembargador 
Relator:

“De início, examino a alegação de Lucas Barbosa que, em preliminar de contrarrazões, suscitou 
intempestividade do recurso oferecido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – Ibama.

Tal alegação, contudo, não prospera.

É sabido que a intimação de membro da Advocacia-Geral da União é realizada de forma pessoal, 
ex vi do art. 6º da Lei nº 9.028/1995.

Dessa forma, verifica-se, in casu, que o Procurador Federal Gustavo Aurélio Faustino retirou 
este feito, mediante carga, no dia 18 de julho de 2014, devolvendo-o em 31 de julho de 2014 
(fl. 986).

Tem-se, então, que, aplicando-se as regras dos arts. 184 e 188, ambos do Código de Processo 
Civil de 1973, ou até mesmo o preceito insculpido no art. 191, de igual Codex, como bem lem-
brado pelo apelado, deu-se início ao prazo com vistas à interposição de eventual recurso, em 21 
de julho de 2014, ultimando-se referido prazo em 19 de agosto de 2014.

O recurso do Ibama foi protocolado em 30 de julho de 2014 (fl. 987), logo, não há falar que a 
apelação do órgão ambiental foi interposta a destempo, assertiva que ora se afasta.

O presente feito originou-se de representação perante o Ministério Público do Estado de São 
Paulo decorrente de fatos descritos pela 3ª Companhia de Polícia Ambiental, comunicando 
que Lucas Barbosa ‘promoveu intervenções em área de preservação permanente, sem licen-
ça ambiental, na Fazenda Santa Joana, situada na Ilha Geográfica, município e comarca de  
Rosana’. Referida representação foi remetida ao Ministério Público Federal, porquanto eviden-
ciado interesse da União (fls. 28-33).

O Ministério Público Federal narra, em síntese, na prefacial desta ação civil pública, que o 
demandado perpetrou diversas irregularidades consubstanciadas ‘na exploração de área de pre-
servação permanente (várzeas e mata ciliar) empreendida por Lucas Barbosa, dentro da APA e 
atingindo vegetação da Mata Atlântica, às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica Sérgio 
Motta’ a configurar ‘flagrante desrespeito à legislação ambiental e ao patrimônio Público Federal’ 
(fl. 14), utilizando-se da área em discussão para pastoreio de gado bovino.

Destaque-se, também, a ressalva feita pelo Parquet, em manifestação de fl. 864, de que a 
pretensão inicial se limita ‘a recuperação e proteção da área de preservação permanente do Rio  
Paraná e Paranapanema, na propriedade do réu, nada sendo pedido em relação à área de 
várzea’.
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Corroborando tais fatos, a 3ª Companhia da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, 
em vistoria, in loco, realizada em 13.07.2006, constatou que Lucas Barbosa utilizava áreas de 
várzea e de preservação permanente em sua propriedade, denominada Fazenda Santa Joana, ou 
Dois Córregos, com acesso pela estrada Pontalzinho, no Município de Rosana/SP, para desenvol-
vimento de pecuária, sem licença dos órgãos ambientais (fls. 20-22).

Igualmente, em diligências encetadas no local, o laudo de fls. 85-86 elaborado pelos peritos 
criminais Antônio Carlos da Costa e William J. G. Marques, da Secretaria da Segurança Pública 
– Instituto de Criminalística, bem como o de fls. 88-90, confeccionado pelo Engenheiro Agrô-
nomo João Marinho da Silva Junior – Creasp 5061179043/D, este, a pedido da Delegacia de 
Polícia de Rosana/SP, também confirmam, una você, as ocorrências noticiadas pelo Ministério 
Público Federal.

Da mesma forma, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão gestor da 
área, objeto de discussão, em diligência no local dos fatos, apresentou, com acurácia, laudo 
técnico de vistoria assinado pelo Analista Ambiental Sandro Roberto da Silva Pereira, matrícula 
nº 1364729-6 (fls. 142-144), a comprovar as ilicitudes cometidas pelo apelado.

Deveras, em áreas de preservação ambiental (reserva legal), é verdade, há possibilidade de utili-
zação de espaços rurais e exploração de recursos, mas desde que realizada de forma sustentável 
e de acordo com a legislação ambiental. Anote-se que a Área de Preservação Ambiental (APA) 
das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, por sua vez, foi criada por meio do Decreto s/nº, de 30 de 
setembro de 1997.

Observe-se, ainda, em reforço, que, em algumas situações, porém, é provável que dentro das 
APAs, dependendo das condições geográficas do terreno, existam várias Áreas de Preservação 
Permanente (APP), onde só é possível a intervenção antrópica se for para fins de preservação, 
reflorestamento, estudos e levantamento dos recursos naturais e das espécies nativas; assim, 
não sendo esse o propósito, a responsabilidade de recomposição vegetal original, caso tenha 
havido algum tipo de dano no local, cabe ao proprietário do terreno localizado em área de pre-
servação permanente.

Saliente-se que, a priori, área de várzea não é considerada APP, de qualquer modo inexiste na 
exordial pleito relativo à proteção e recuperação dessa área, o que o próprio órgão ministerial 
já advertiu, de maneira que a apreciação do mérito ocorrerá tão somente com base nas faixas 
marginais ao longo dos rios que fazem divisa com a propriedade, além de outras questões ati-
nentes à pretensão inicial.

[...]

Indo adiante, note-se que o réu afirma ter adquirido a propriedade rural no ano de 2005, de Luiz 
Carlos Almeida de Aguiar, que já utilizava a área para fins de pecuária, mesmo tendo a equipe 
técnica do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais – DEPRN indeferido pedido 
de licença para tal desiderato (fl. 209).

Noutro giro, segundo o laudo técnico de vistoria de fls. 88-90, já citado, o proprietário não 
possuía licença para criação de gado bovino em sua fazenda; além disso, tal atividade, não é 
autorizada pelo Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais – DEPRN, em razão 
do tipo de exploração ser incompatível com as áreas de várzea e de preservação permanente.

Ademais, o laudo de fls. 142-144, alhures mencionado, produzido pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, da mesma forma, apontou que a ‘instalação da 
atividade pecuária, na maioria das vezes, representa supressão de vegetação nativa e o plantio 
de espécies vegetais exóticas, além de o respectivo manejo impedir a regeneração da vegetação 
original’.

[...]

Destaque-se, ainda, em outro momento, que o provimento judicial discorre, ou melhor, levanta 
uma dúvida acerca da situação fática atual, isto é, se estaria, ainda, após o novo código flo-
restal, parte da propriedade rural do requerido inserida em Área de Preservação Permanente, 
considerando que segundo a legislação atual, dada a largura dos rios (mais de 600 metros para 
um e de 200 a 600 metros para o outro), a área de APP está compreendida na faixa de 500 e 
200 metros, respectivamente, contados da borda da calha do leito regular, nos termos do art. 
4º, I, letra e da Lei nº 12.651/2012). Como afirmado acima, embora a área de APP continue 
dentro da faixa de 500 metros, seu alcance foi acentuadamente reduzido, na medida em que 
agora é contada a partir da borda da calha do leito regular e não mais do leito maior, nível mais 
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alto, alcançado por ocasião da cheia sazonal. Diante disso, é possível concluir que a pequena 
parte da propriedade que se encontrava inserida em APP, nos termos da legislação pretérita, fora 
dela agora se encontra, à luz do Código Florestal vigente. Pode-se chegar a tal conclusão pela 
análise do que restou consignado no auto de constatação de fl. 560, datado de 16.12.2009: 
‘[...] No local supracitado, constatou-se que o nível das águas (nível mais alto) na planície do rio  
Paranapanema encontrava-se muito próximo à sede da fazenda, ou seja, no divisor de águas 
entre o rio Paraná e o rio Paranapanema. A distância das águas entre os dois rios (Paraná e 
Paranapanema) era de no máximo 700 metros. Segundo o Senhor Reginaldo Farias que nos 
atendeu, somente neste ano esta é a segunda vez que o rio alcança este nível, ou ainda que 
a enchente anterior maior que a deste dia 16 de dezembro [...]’. Dois pontos se destacam da 
referida constatação: (a) em época de enchente, a distância das águas entre os dois rios era de 
no máximo 700 metros. Significa que distribuída referida distância na proporção de 200 metros 
para o rio Paranapanema e 500 metros para o rio Paraná, a propriedade estaria dentro da APP. 
(b) na data da vistoria, 16 de dezembro de 2009, aquela fora a segunda enchente do ano. 
Quer dizer que em apenas dois momentos em todo o ano de 2009 o imóvel ameaçou a APP, 
permanecendo dentro do limite da faixa de proteção ambiental. Segundo o laudo de vistoria, em 
condições normais, via de regra, na vigência da lei revogada, a área em questão permaneceu 
em sua menor parte dentro do limite da faixa de proteção ambiental. Excepcionalmente, em 
períodos de maiores enchentes, o que ocorreu somente duas vezes no ano de 2009, o imóvel 
rural teria permanecido dentro da APP em sua totalidade.’ (fl. 899 verso)
[...]
Neste cenário, diante do conjunto probatório colhido nestes autos, não há, decerto, como mitigar 
o comportamento do proprietário que, utilizando-se de área de preservação permanente para 
pastoreio de gado bovino, contribuiu sim para a degeneração do referido espaço; portanto, a 
aplicação de sanção indenizatória, no mínimo, é medida salutar que se impõe, a ser suportada 
pelo infrator, cujo valor deverá ser aferido na instância singular, em liquidação por arbitramento, 
com supedâneo nos arts. 509 e 510, ambos do Código de Processo Civil.
[...]
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do Ibama, para afastar a aplicação do  
art. 61-A da Lei nº 12.651/2012 atinente à área de preservação ambiental, concernente ao rio 
Paranapanema (lado sul da propriedade) e dou provimento à remessa necessária e à apelação 
do Ministério Público Federal, para condenar o apelado na obrigação de fazer consistente na 
retirada de todas as intervenções da APP, no reflorestamento do local sob a supervisão do órgão 
gestor, bem assim no pagamento de indenização a ser mensurada, em primeiro grau, em liqui-
dação por arbitramento.”

3790 – Acidente ambiental – contaminação do solo e das águas subterrâneas – doença grave 
– prescrição – inocorrência

“Agravo interno no recurso especial. Responsabilidade civil. Ação de indenização. Ofensa aos 
arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC de 1973. Improcedência da arguição. Acidente ambiental. 
Contaminação do solo e das águas subterrâneas. Doença grave. Prazo prescricional. Termo a quo. 
Ciência inequívoca dos efeitos danosos à saúde. Súmula nº 83/STJ. Recurso não provido. 1. Impro-
cede a arguição de ofensa aos arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC de 1973, quando o Tribunal 
de origem se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre as questões relevantes e necessárias 
ao deslinde do litígio. 2. O termo a quo do prazo prescricional para a propositura da ação de inde-
nização por dano pessoal em razão do desenvolvimento de doença grave decorrente de contami-
nação do solo e das águas subterrâneas é a data da ciência inequívoca dos efeitos danosos à saúde, 
e não a do acidente ambiental. 3. ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ – Súmula nº 83/STJ.  
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – AgInt-REsp 1.478.280 – (2012/0165869-0) –  
4ª T. – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – DJe 15.08.2017)

3791 – Animais – aves em cativeiro – criação – multa – aplicação – anulação – ocorrência
“Agravo interno no recurso especial. Administrativo e processual civil. Ação ordinária objetivando 
a anulação da multa aplicada pelo Ibama decorrente de infração ambiental. Criação ilegal em 
cativeiro de aves silvestres. Conversão da multa em prestação de serviços de melhorias ambientais. 
Julgado que levou em consideração a ausência de antecedentes do infrator, o grau de instrução e 
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a sua situação econômica. Impossibilidade de revisão das premissas do acórdão recorrido. Agravo 
interno do Ibama a que se nega provimento. 1. O julgado de origem, ao converter a multa aplicada 
pelo Ibama em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente, considerou a ausência de antecedentes do infrator, o grau de instrução e a sua 
situação econômica. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível a conversão 
da pena de multa em prestação de serviços de melhorias ambientais, e a alteração de tais con-
clusões, na forma pretendida pelo recorrente, demandaria necessariamente a incursão no acervo 
fático-probatório dos autos. Precedentes: AgInt-REsp 1.634.320/ES, Relª Min. Assusete Magalhães,  
DJe 23.05.2017; Agint-REsp 1.598.747/RS, Relª Min. Regina Helena Costa, DJe 03.10.2016.  
3. Agravo Interno do Ibama a que se nega provimento.” (STJ – AgInt-REsp 1.490.083 – 
(2014/0273038-4) – 1ª T. – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – DJe 03.08.2017)

Comentário Editorial SínTESE
Conforme o acórdão que passamos a explanar, fora interposto Agravo Interno em face da deci-
são que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo agravante. Ocorre que o juízo 
singular, valendo-se de motivos de fato e de direito, converteu, em favor do Autor da inicial, 
a penalidade de multa em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente ao ora Agravado. Inconformado, ao Agravante chegou nas vias do 
manejo do Recurso Especial e nesta feita questiona a sua denegação, que também não teve o 
melhor resultado na interposição do Agravo, conforme veremos a seguir:

“Observa-se que a instância de origem, ao analisar a demanda, partiu das seguintes premissas: 
Consta do processo administrativo acostado aos autos que ao postulante foi imposta multa, no 
montante de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) em decorrência da apreensão de 07 (sete) 
aves silvestres, em cativeiro, sendo elas (azulão), (caboclinho), Cyanoloxia brissonii Sporophila 
bouvreuil Sporophila lineola (bigodinho) e (periquito), a última constante de lista de fauna ame-
açada de extinção Aratinga Cactorum (Anexo II da Cites (identificador nº 4058401.108225)).

[...].

Assim, à vista da presunção de legalidade e legitimidade inerente aos atos administrativos, 
inexiste motivo para se suprimir a multa imposta pelo Ibama pela ocorrência de dano ambien-
tal. Por outro lado, atento aos parâmetros dos arts. 6º e 14, I, ambos da Lei nº 9.605/1998, 
entendo ser devida a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, prerrogativa estampada no art. 72, § 4º, do aludido diploma, 
com fundamento nos primados da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque, diante da 
precária condição sócio-econômica do postulante, ocupante do cargo de servente da construção 
civil (v. identificador nº 4058401.82005), a pena de multa, no valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), mostra-se excessiva, podendo comprometer seu sustento. Ademais, consta do termo 
circunstanciado de ocorrência, lavrado pela prática de crime ambiental, que os pássaros eram 
bem tratados, com comida e água, e ficavam distribuídos em nove gaiolas grandes (identificador 
nº 4058401.108225).

[...].

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do autor, para converter a pena de multa 
em prestação de serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio am-
biente, a ser definida pela autoridade administrativa, e nego provimento ao apelo do Ibama  
(fls. 287/288). 

4. Ao que se vê, a tese recursal apresentada pela parte recorrente não prospera.

5. A Corte de origem entendeu por bem converter a multa aplicada em prestação de serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, levando em consideração 
a ausência de antecedentes do infrator, o grau de instrução e a sua situação econômica.

6. Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de 
que é possível a conversão da pena de multa em prestação de serviços de melhorias ambien-
tais. Ademais, a alteração de tais conclusões, na forma pretendida pelo recorrente, demandaria 
necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do 
Recurso Especial, por incidência da Súmula nº 7/STJ.”

Assim, o resultado do julgado pelo colegiado foi no sentido de negar o provimento do agravo por 
votação unânime.
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3792 – APP – dano ambiental – indenização – obrigação de fazer – cumulação – ocorrência
“Administrativo e processual civil. Agravo interno no recurso especial. Área de preservação per-
manente. Dano. Cumulação da indenização com obrigação de fazer. Súmula nº 7 do STJ. 1. Esta 
Corte Superior entende que, em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da inde-
nização com obrigação de fazer, sendo que tal cumulação não é obrigatória, e relaciona-se com 
a impossibilidade de recuperação total da área degradada. 2. Contudo, no caso em análise, o 
Tribunal entendeu que não há indicação de outros prejuízos, além daqueles que já são objeto da 
condenação consistente na obrigação de fazer, assim, rever o entendimento da instância ordinária, 
implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso 
especial ante o que preceitua a Súmula nº 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – AgInt-REsp 1.577.376 
– (2016/0004307-3) – 2ª T. – Rel. Min. Og Fernandes – DJe 09.08.2017)

3793 – APP – edificação irregular – meio ambiente – recuperação – obrigatoriedade
“Processo civil. Competência da Justiça Federal. Cerceamento de defesa. Não configurado. Ad-
ministrativo. Ação civil pública. Dano ambiental. Edificação e cultivo de gêneros alimentícios em 
área de preservação permanente. APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. Recuperação do meio 
ambiente. Obrigatoriedade. Apelação desprovida. 1. Trata-se de ação civil pública em que se bus-
ca a reparação do dano ambiental causado em área de preservação permanente, inserida na APA 
das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, no Município de Rosana, bem como o pagamento de indeniza-
ção correspondente aos danos ambientais efetivados no curso desses anos. 2. Segundo os arts. 20, 
inciso III, e 109, inciso I, ambos da Constituição Federal, os rios que banham mais de um Estado 
e os seus terrenos marginais são bens da União, e as causas em que as autarquias federais forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes atraem a competência da Justiça 
Federal. 3. Considerando, assim, que o rio Paraná faz divisa entre os Estados de São Paulo, Mato 
Grosso do Sul e Paraná, além de demarcar a fronteira entre Brasil e Paraguai numa extensão de 
190 quilômetros até a Foz do Rio Iguaçu, bem como diante do interesse direto do Ibama, assistente 
litisconsorcial do MPF, no resultado da presente ação civil pública, de rigor seja reconhecida a 
competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. 4. O apelante, embora 
devidamente citado, não se manifestou durante o transcurso do processo, vindo a alegar cercea-
mento do direito de defesa somente em grau de recurso. 5. Não obstante o revel possa intervir em 
qualquer fase do processo, o receberá no estado em que se encontra, de modo que, uma vez encer-
rada a fase instrutória, o direito à produção de provas estará precluso. 6. Além disso, tratando-se de 
réu revel, que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a 
partir da publicação de cada ato decisório, nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil de 
1973. 7. A área objeto da lide (Ilha Geográfica), criada por meio do Decreto (s/n) de 30 de setem-
bro de 1997, configura área de preservação permanente e, também, área de proteção ambiental, 
nos termos da Lei nº 6.902/1981 e Lei nº 9.985/2000. 8. Sabe-se que em áreas de preservação 
ambiental (reserva legal) é possível a utilização de espaços rurais e exploração de recursos, desde 
que realizada de forma sustentável e de acordo com a legislação ambiental, no entanto, em algu-
mas situações, é provável que dentro das APAs, dependendo das condições geográficas do terreno, 
existam várias Áreas de Preservação Permanente (APP), onde só é possível a intervenção antrópica 
se for para fins de preservação, reflorestamento, estudos e levantamento dos recursos naturais e 
das espécies nativas. 9. Logo, não sendo esse o propósito, a responsabilidade de recomposição 
vegetal original, cabe ao proprietário do terreno localizado em área de preservação permanente, 
o qual não possuía qualquer autorização do órgão ambiental competente para realizar atividades 
antrópicas na APP. 10. Do cotejo da Lei nº 4.771/1965 e da Resolução Conama nº 303/2002 com 
o caso concreto versado nos autos, conclui-se que se considera área de preservação permanente, 
relativamente ao Rio Paraná – o qual possui um leito de mais de 2.300 (dois mil e trezentos) metros 
de largura – a faixa marginal de largura mínima de 500 (quinhentos) metros desde o nível mais alto. 
11. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, inexiste sistema de esgoto na propriedade, de modo 
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que os dejetos estão sendo jogados diretamente no rio ou em fossa feita ilegalmente. Ademais, o 
laudo é conclusivo no sentido de que as construções devem ser demolidas, retirando-se o entulho 
para local apropriado, e a área recuperada e reflorestada por meio da apresentação e execução de 
um projeto técnico circunstanciado. 12. O Laudo Técnico de Vistoria do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade também atesta que a construção do rancho e a abertura das 
áreas para atividades agropecuárias provocaram danos ambientais, sendo que a Ilha Geográfica, 
em sua maior extensão de largura, possui aproximadamente 830 metros, de sorte que toda a ilha é 
considerada área de preservação permanente, pois em todos os seus lados a APP é de 500 metros. 
13. Portanto, uma vez evidenciado o dano ambiental causado pela construção e consequente 
permanência em área de preservação permanente, bem como pela supressão da vegetação nativa 
para plantio de gêneros alimentícios, deve ser o proprietário e os demais responsáveis condenados 
a reparar o meio ambiente, em cumprimento ao mandamento constitucional previsto no art. 225, 
§ 2º, da Constituição Federal. 14. Sentença mantida. 15. Precedentes. 16. Apelação desprovida.” 
(TRF 3ª R. – AC 0010080-54.2007.4.03.6112/SP – 3ª T. – Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos –  
DJe 21.08.2017)

Transcrição Editorial SínTESE
Constituição Federal:

“Art. 20. São bens da União:

[...]

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem 
mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro 
ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

[...]

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessa-
das na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes 
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Constitucional

3794 – Ação popular – concessão Cebas – matéria constitucional – falta de prequestionamento 
– configuração

“Processual civil. Ação popular. Concessão de Cebas. Matéria constitucional. Competência do 
STF. Falta de prequestionamento. Recurso especial do qual não se conhece. 1. A suscitada ofensa 
constitucional também não merece conhecimento, porquanto o exame da violação de dispositivos 
constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 
102, III, do permissivo constitucional. 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa 
aos arts. 1.032 do CPC, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem, 
assim como não foram apresentados Embargos de Declaração para provocar o debate. Ausente, 
portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da 
Súmula nº 282/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão 
recorrida, a questão federal suscitada’. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – REsp 1.650.096 
– (2017/0016711-0) – 2ª T. – Rel. Min. Herman Benjamin – DJe 20.06.2017 – p. 1472)

Transcrição Editorial SínTESE
Súmula do Supremo Tribunal Federal:

“282 – É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a 
questão federal suscitada.”
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3795 – Direito constitucional – dano moral – liberdade de expressão – liberdade de imprensa 
– dignidade da pessoa humana – ausência de repercussão geral – configuração

“Agravo interno. Direito constitucional. Direito civil. Recurso extraordinário. Dano moral. Liberda-
de de expressão. Direito à informação. Liberdade de imprensa. Dignidade da pessoa humana. Di-
reito à intimidade. Violação da honra subjetiva. Tema nº 657/STF. Ausência de repercussão geral. 
1. O STF já declarou, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 739.382/RJ – Tema 
nº 657, que a verificação de ocorrência de dano à imagem ou à honra carece de repercussão geral, 
porquanto a verificação do campo fático-probatório dos autos não ultrapassa o interesse subjetivo 
das partes. Assim, rever ou reverter indenizações por danos à imagem, ocorridas no exercício da 
liberdade de expressão, não é matéria cognoscível pela Corte Suprema, quando o contexto dos au-
tos exigir o reexame de matéria probatória. 2. Inexiste usurpação de competência do STF por parte 
do tribunal que nega seguimento a recurso extraordinário em razão da sistemática da repercussão 
geral – ou mesmo o reconhecimento de que inexista repercussão geral no tema constitucional sus-
citado (art. 543-A do CPC/1973 ou 1.030, I, a, primeira parte, do CPC/2015) –, visto que este exer-
ce, nesta restrita hipótese, competência própria. Exegese da Questão de Ordem no AI 760.358/SE,  
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2010. Precedentes do STF. Agravo interno improvido.” 
(STJ – AgInt-RE-REsp 1.627.863 – (2016/0187442-4) – C.Esp. – Rel. Min. Humberto Martins –  
DJe 29.06.2017 – p. 1215)

Comentário Editorial SínTESE
O acórdão em comento trata de agravo interno interposto contra decisão monocrática que apre-
ciou o recurso extraordinário interposto com o objetivo de reformar acórdão da Quarta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada indeferiu liminarmente o recurso extraordinário, com fundamento no  
art. 1.030, inciso I, alínea a, primeira parte, do Código de Processo Civil, nos termos da seguinte 
ementa (fl. 558, e-STJ):

“DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DANO MO-
RAL – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – DIREITO À INFORMAÇÃO – LIBERDADE DE IMPREN-
SA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITO À INTIMIDADE – VIOLAÇÃO DA HONRA 
SUBJETIVA – TEMA Nº 657/STF – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO A QUE 
SE NEGA SEGUIMENTO.”

O agravante argumenta que houve usurpação da competência do STF por esta Corte.

Afirmou que: “cabia apenas e tão somente ao Egrégio Superior Tribunal a quo verificar a presen-
ça do requisito de repercussão geral no Recurso Extraordinário, sem analisar se a demonstração 
da repercussão da repercussão é satisfatória ou não”.

Dessa forma, pugnou pela retratação da decisão agravada ou a submissão do feito à Corte espe-
cial para julgamento do agravo interno.

O nobre Relator em seu voto entendeu:

“[...]

A título de reforço:

‘1. É improcedente a reclamação, por usurpação de competência, nos termos da Súmula nº 727 
do Supremo Tribunal Federal, quando o recurso de agravo (art. 544 do CPC) ataca inadmissão 
do recurso extraordinário com fundamento em precedente da sistemática da repercussão geral’ 
(Rcl 24.145-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª T., J. 07.10.2016, processo eletrônico DJe-227, 
divulgado em 24.10.2016, publicado em 25.10.2016);

‘2. Não há usurpação da competência desta Corte, quando se aplica a sistemática do recurso 
repetitivo por parte do Tribunal de origem, haja vista que o recurso extraordinário e o recurso 
especial possuem objetos distintos, respectivamente, violação à Constituição da República e à 
legislação federal’ (Rcl 16.969-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª T., J. 23.08.2016, processo 
eletrônico DJe-197, divulgado em 14.09.2016, publicado em 15.09.2016);

‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO PROCESSO PENAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – 
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO 
IRRECORRÍVEL – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 
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INOCORRÊNCIA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (Rcl 22.924-AgR, Rel. Min. Edson  
Fachin, 1ª T., J. 15.03.2016, processo eletrônico DJe-083, divulgado em 28.04.2016, publi-
cado em 29.04.2016);

‘Agravo regimental em reclamação. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribu-
nal de origem. Ausência de usurpação de competência desta Corte para julgar agravo de decisão 
de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 
seguimento’ (Rcl 17.135-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., J. 03.02.2015, processo eletrô-
nico DJe-038, divulgado em 26.02.2015, publicado em 27.02.2015);

‘II – A correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja 
em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do 
STF, mas atribuição própria. Precedentes’ (Rcl 16.801-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
2ª T., J. 24.06.2014, processo eletrônico DJe-157, divulgado em 14.08.2014, publicado em 
15.08.2014).

[...]

No âmbito desta Corte, o acórdão da Corte de origem foi reformado para condenar o recorrente 
a pagar ao recorrido a quantia de R$ 40.000,00 por danos morais, bem como honorários su-
cumbenciais de 20% (vinte por cento sobre o valor da causa). Para tanto, a Quarta Turma do 
STJ fundamentou o acórdão no sentido de que a liberdade de expressão e de imprensa não são 
absolutas, encontrando limitações que sejam compatíveis com o regime democrático de direito 
e com a ética da informação verdadeira, devendo ser vedada a crítica jornalística quando seu 
intuito é caluniar, difamar ou injuriar.

Quanto ao tema, o STF já declarou, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário  
nº 739.382/RJ – Tema nº 657, que a verificação de ocorrência de dano à imagem ou à honra 
carece de repercussão geral, porquanto a verificação do campo fático-probatório dos autos não 
ultrapassa o interesse subjetivo das partes. Assim, rever ou reverter indenizações por danos à 
imagem, ocorridas no exercício da liberdade de expressão, não é matéria cognoscível pela Corte 
Suprema, quando o contexto dos autos exigir o reexame de matéria probatória.

Confira-se a ementa do julgado:

‘Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica con-
tundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao 
Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem 
ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito 
a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da ques-
tão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido’ (ARE 739.382/RJ, Rel. Min. Gilmar  
Mendes, Tribunal Pleno, J. 24.05.2013, DJe de 03.06.2013).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como penso. É como voto.”

Por todo exposto, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno.

3796 – Habeas data – acesso a dados da SRF – informações de terceiros – impossibilidade
“Constitucional. Habeas data. Acesso a dados da SRF. Informações de terceiros. Impossibilida-
de. Sentença mantida. No caso concreto, não se encontram presentes as hipóteses descritas na 
legislação mencionada (art. 5º, inciso LXXII, da CF, Lei nº 9.507/1997), uma vez que pretende o 
impetrante/apelante a obtenção de informações e identificação de terceiros, como assinalado pelo 
parecer do Ministério Público Federal encartado às fls. 64/65. Nesse contexto, o pedido apresen-
tado extrapola os limites constitucionais e legais do habeas data, haja vista que implica o forneci-
mento, ainda que indiretamente, de dados e informações de terceiros, nos termos consignados no 
provimento de 1º grau de jurisdição, o qual reconhece, corretamente, a inadequação do instru-
mento processual/constitucional eleito. Frise-se, ainda, que o próprio apelante reconhece que não 
pode afirmar que houve acesso indevido a seus dados junto à SRF. Ademais, como alegado pela 
UF em contrarrazões, não se podem confundir informações relativas à pessoa com o seu interesse 
em determinada informação. Não merece reparos a sentença, ao extinguir o feito, sem exame 
do mérito, por ausência de interesse processual. Recurso de apelação a que se nega provimen-
to.” (TRF 3ª R. – AC 0010198-51.2016.4.03.6100/SP – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Andre Nabarrete –  
DJe 19.07.2017 – p. 138)
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Transcrição Editorial SínTESE
Constituição Federal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXII – conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes 
de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo.”

3797 – Mandado de injunção – servidor público – acórdão com fundamentação constitucional 
– reexame – impossibilidade

“Processual civil. Recurso especial. Alegada ofensa aos arts. 472 e 485, II e V, do Código de 
Processo Civil, e 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.717/1998. Ausência de prequestionamento. Sú-
mula nº 211/STJ. Servidor público. Mandado de injunção. Acórdão a quo com fundamentação 
constitucional. Reexame. Impossibilidade. Aposentadoria especial. Ausência de lei complementar. 
Aplicação analógica da Lei nº 8.213/1991. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no  
art. 535, inciso II, do CPC, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu funda-
mentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente 
porque contrário aos interesses da parte. 1. A alegação de afronta aos arts. 472 e 485, II e V, do 
CPC, e 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.717/1998, a despeito da oposição de Embargos Declara-
tórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Incide a Súmula nº 211/STJ porque é indispensável 
também a emissão de juízo de valor sobre a matéria. 2. Ademais, convém esclarecer que con-
trovérsia acerca da eficácia e aplicabilidade do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, antes do advento 
da Lei Complementar prevista no art. 40, inciso III, § 4º, da Constituição Federal, bem como o 
suprimento da omissão legislativa por meio de Mandado de Injunção, possui status constitucio-
nal, cuja apreciação compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o  
art. 102, III, do permissivo constitucional. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa par-
te não provido.” (STJ – REsp 1.670.484 – (2017/0081247-1) – 2ª T. – Rel. Min. Herman Benjamin –  
DJe 30.06.2017 – p. 1879)

Transcrição Editorial SínTESE
• Código de Processo Civil:

“Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, 
apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que 
considerar suficientes.

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

[...]

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.”

• Lei nº 9.717/1998:

“Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão 
conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata 
a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Parágrafo único. Fica vedada a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 4º do  
art. 40 da Constituição Federal, até que lei complementar federal discipline a matéria.”

• Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“211 – Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos 
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.”
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3798 – Mandado de segurança – pensão por morte – redução – adequação ao teto constitucio-
nal – decadência – não ocorrência

“Mandado de segurança. Pensão por morte. Redução. Adequação ao teto constitucional. Deca-
dência da ação mandamental. Não ocorrência. 1. ‘A jurisprudência desta Corte assentou o enten-
dimento de que o prazo decadencial de mandado de segurança atacando ato consistente na redu-
ção da remuneração de servidor público a título de teto remuneratório é renovado mensalmente 
por envolver relação de trato sucessivo’ (RMS 31.841/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª T., Jul-
gado em 04.10.2011, DJe 10.10.2011). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – AgInt-
-REsp 1.454.009 – (2013/0054504-5) – 1ª T. – Rel. Min. Sérgio Kukina – DJe 22.06.2017 – p. 1921)

3799 – Mandado de segurança – pedido de isenção – taxa – estrangeiro – possibilidade
“Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Pedido de isenção. Taxa. Estran-
geiro. Apelação provida. I – Embora não exista previsão legal de isenção da referida taxa para o 
estrangeiro hipossuficiente, a situação concreta deve ser analisada à luz dos princípios constitu-
cionais que norteiam nosso ordenamento jurídico. Neste sentido, o art. 5º, LXXVI e LXXVII, prevê 
aos brasileiros a gratuidade de atos indispensáveis ao regular exercício da cidadania, verbis: LXXVI 
– São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: a) o registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito; LXXVII – São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma 
da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. II – A emissão de cédula de identidade de 
estrangeiro é essencial para identificação da pessoa e, portanto, sua ausência impede a realização 
de ações cotidianas da vida civil. III – Trata-se, então, de questão atinente à dignidade da pessoa 
humana, de modo que, embora não haja previsão legal da gratuidade de sua concessão, sua ma-
terialização encontra respaldo nos princípios constitucionais, em especial no resguardo do direito 
fundamental do cidadão. Ademais, discute-se ainda a proporcionalidade da taxa cobrada diante 
da condição de hipossuficiência do impetrante, fazendo-se necessárias algumas considerações 
doutrinárias e jurisprudenciais. IV – A máxima da proporcionalidade encontra-se implicitamente 
consagrada na atual Constituição Federal e costuma ser deduzida do sistema de direitos funda-
mentais e do Estado Democrático de Direito, bem como da cláusula do devido processo legal 
substantivo. Ainda, está expressamente posta no art. 2º da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo 
administrativo federal e preceitua que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, ao prin-
cípio da razoabilidade e da proporcionalidade. V – A doutrina, por sua vez, opta muitas vezes por 
destrinchar o princípio da proporcionalidade em três subprincípios, viabilizando melhor exercício 
da ponderação de direitos fundamentais. Assim, surgem os vetores da adequação, que traduz a 
compatibilidade entre meios e fins; a necessidade enquanto exigência de utilizar-se o meio menos 
gravoso possível; e a proporcionalidade em sentido estrito que consiste no sopesamento entre o 
ônus imposto e o benefício trazido pelo ato administrativo. VI – Importa-se mencionar, portanto, 
que, na hipótese em comento, a teleologia da regra que rege a matéria em questão busca tutelar 
o controle e a ordem da situação dos estrangeiros em território nacional. Na mesma esteira, a 
norma do art. 5º, caput, da Constituição Federal, que determina a igualdade de todos perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
VII – Nesse sentido, fica evidente que o prejuízo suportado pelo demandante, que tem seu direito 
de cidadania ameaçado ante sua falta de condições financeiras para arcar com a taxa cobrada, 
é infinitamente maior do que a perda estatal em promover essa isenção com amparo apenas nos 
princípios constitucionais. VIII – Apelação provida para que seja garantida a gratuidade das taxas 
em favor dos Apelantes.” (TRF 3ª R. – AC 0014628-46.2016.4.03.6100/SP – 3ª T. – Rel. Des. Fed. 
Antonio Cedenho – DJe 26.07.2017 – p. 361)
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Penal/Processo Penal
3800 – Apropriação indébita previdenciária – sentença condenatória – pretensão absolutória 

– não acolhimento
“Apelação crime. Apropriação indébita (art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal). Sentença con-
denatória. Inconformismo do réu pretensão absolutória. Não acolhimento. Conjunto probatório 
sólido e suficiente para manter o decreto condenatório materialidade e autoria devidamente com-
provadas nos autos dosimetria da pena. Manutenção da quantidade de pena privativa de liberdade 
fixada pelo sentenciante. Pleito alternativo pela readequação da pena de multa. Acolhimento. 
Sanção pecuniária que deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea crime continuado. 
Inaplicabilidade do art. 72 do CP na fixação da pena de multa. Recurso conhecido e parcial-
mente provido.” (TJPR – ACr 1678197-4 – 5ª C.Crim. – Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza –  
DJe 21.08.2017)

3801 – Concussão – trancamento – ilegalidade – não ocorrência
“Habeas corpus. Concussão. Trancamento do processo. Art. 41 do CPP. Ilegalidade. Não ocorrên-
cia. Habeas corpus denegado. 1. O trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida 
excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um 
primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e 
de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações estas que não 
constato caracterizadas na espécie. 2. A denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto for-
mal (art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência 
e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, 
do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, 
do CPP). 3. A conduta criminosa imputada ao paciente é narrada de forma satisfatória, com todas 
as circunstâncias necessárias à compreensão da acusação e ao exercício da ampla defesa. Consta 
da denúncia que o paciente, em nome de codenunciado servidor público, condição da qual estava 
ciente, exigiu R$ 50.000,00 de terceiro, ‘para que procedesse à alocação de micro-ônibus da Co-
operativa de Transporte Público do Distrito Federal – Coopertran em linhas de maior rentabilidade 
[...], vantagem indevida essa que [...] a vítima entregou indiretamente ao [co-denunciado] por 
intermédio do [paciente], então ocupante d[e] cargo público [...]’. A denúncia narra, ainda, que o 
paciente foi chamado pelo referido corréu para reafirmar a exigência e receber o valor da propina, 
ocasião em que recebeu R$ 50.000,00. 4. Habeas corpus denegado.” (STJ – HC 391.713 – DF – 
(2017/0053139-1) – 6ª T. – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – DJe 29.08.2017)

Comentário Editorial SínTESE
Passamos a comentar o acórdão que trata do crime de concussão, em que supostamente o crime 
foi praticado entre março e junho de 2009.

Irresignado com o indeferimento do pedido defensivo de absolvição sumária, a defesa impetrou 
prévio writ perante a Corte de origem, que, por maioria de votos, denegou-lhe a ordem, por 
entender inexistir causa manifesta apta a ensejar o trancamento da ação penal.

Em suas razões, postulou o impetrante o trancamento do processo, ao argumento de ausência 
de indícios da efetiva participação do réu na empreitada criminosa e, ainda que se admita sua 
participação, sua conduta não pode ser considerada ilícito penal.

Requereu, contudo, a suspensão da ação penal movida em desfavor do ora paciente até o jul-
gamento final deste writ.

O relator ressaltou que o paciente não está sendo processado por ter recebido vantagem indevi-
da, mas, sim, por exigi-la.

Ao negar o pedido, o relator destacou posição firmada em julgados do STJ de que a concussão é 
delito formal, que se consuma com a realização da exigência, independentemente da obtenção 
da vantagem indevida.

Vale trazer trecho do voto do relator:
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“Com efeito, não se configura, no caso dos autos, nenhuma das hipóteses autorizadoras desta 
Corte, conforme se verifica do seguinte precedente da excelsa Corte:

PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO – TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA FAL-
TA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – INCOMPA-
TIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E TENTATIVA – INOCORRÊNCIA, HABEAS CORPUS 
DENEGADO – 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção 
da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses 
excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios 
mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da 
punibilidade. 2. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar 
plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além 
de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do 
Código de Processo Penal. 3. Não se reputa alternativa a denúncia que descreve conduta certa 
e determinada, em imputação de tipo penal doloso, tanto o dolo direto quanto eventual, porque 
cingidos naquela norma incriminadora. 4. Constatada a higidez da denúncia, não há como 
avançar nas questões que compõem típicas teses defensivas, sob pena de afronta ao modelo 
constitucional de competência. Caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância 
do princípio do contraditório, proceder ao exame do ora alegado e, porventura, conferir definição 
jurídica diversa para os fatos. 5. Ordem denegada (HC 114.223/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 
2ªT., DJe 12.11.2015).”

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou a ordem.

3802 – Contravenção penal – exploração de jogo do bicho e máquinas caça níqueis – cercea-
mento de defesa – alegação

“Habeas corpus. Penal. Processual penal. Condenação. Contravenção penal. Exploração de jogo 
do bicho e máquinas caça níqueis (arts. 50 e 58 do Decreto-Lei nº 3.688/1941). Alegado cercea-
mento de defesa no curso do processo e de ausência de prova válida da materialidade das condu-
tas. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância 
configurada. Precedentes. Ausência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de 
ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. As teses submetidas à apreciação da Corte no 
habeas a respeito do suposto cerceamento de defesa no curso do processo e a ausência de prova 
válida da materialidade das condutas imputadas à paciente não foram propriamente analisadas 
pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, pelo STF, configu-
raria inadmissível supressão de instância. 2. Ausência de ilegalidade flagrante a amparar a conces-
são da ordem de ofício. 3. A Corte local, ao julgar recurso da paciente, ratificando a condenação 
de primeiro grau, concluiu que as condutas foram comprovadas de forma suficiente, sob o crivo 
do contraditório e da ampla defesa, tendo sido demonstrada a materialidade por meio de laudo 
pericial e a autoria por meio de prova testemunhal e pela confissão da própria acusada. 4. Para se 
chegar à conclusão que implique em absolvição, indispensável seria o reexame de fatos e provas, 
intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta. 5. Consoante 
se infere da jurisprudência da Corte, ‘estando o acórdão condenatório alicerçado em prova teste-
munhal, colhida sob o ângulo do contraditório, bem como em prova pericial, descabe, na via do 
habeas corpus, cogitar de insubsistência’ (HC 86.860/SP, 1ª T., Relator o Ministro Marco Aurélio, 
DJe de 01.06.2007). 6. A alegação de que a defesa não teve acesso a uma determinada prova e o 
prejuízo daí advindo não dispensam comprovação. 7. Segundo magistério jurisprudencial, além da 
arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de 
prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do 
pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC 138.752/PB,  
2ª T., de minha relatoria, DJe de 27.04.2017). 8. Habeas corpus do qual não se conhece.” (STF – 
HC 134.408 – Minas Gerais – 2ª T. – Rel. Min. Dias Toffoli – J. 08.08.2017)
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3803 – Crime ambiental – pesca em local interditado – consciência da ilicitude – circunstân-
cias e consequências normais ou inerentes ao tipo – possibilidade

“Penal. Crime ambiental. Pesca em local interditado. Uso de petrecho não permitido. Pena-base. 
Consciência da ilicitude. Bis in idem. Circunstâncias e consequências normais ou inerentes ao 
tipo. Apelação desprovida. 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença 
que condenou o apelado pela prática de crime ambiental, consistente em pesca em local interdi-
tado por órgão competente e mediante a utilização de petrechos não permitidos (art. 34, parágrafo 
único, II, da Lei nº 9.605/1998) à pena de 1 (um) ano de detenção. 2. O Ministério Público Federal 
defende a majoração da pena-base, em razão de considerar desfavoráveis ao réu a culpabilidade, 
as circunstâncias e consequências do crime, em razão do acusado ter ciência de pescar em local 
proibido, ter usado rede com 70 metros de extensão e, e ainda, a existência de dano concreto à 
fauna (20 quilos de pescado). 3. A consciência da ilicitude não pode ser considerada como fator de 
agravamento da pena base, visto que ‘Incorre em bis in idem a sentença que considera a culpabili-
dade desfavorável para fins de elevação da pena-base, com fulcro na potencial consciência da ili-
citude do fato e na exigibilidade de conduta diversa, pois são elementos intrínsecos do conceito de 
crime, assim como é a imputabilidade. A culpabilidade do art. 59 do Código Penal é tão somente 
um juízo de reprovação da conduta’ (ACr 0003063-48.2004.4.01.4100/RO, Rel. Des. Fed. Olindo 
Menezes, 4ª T., e-DJF1 p. 209 de 22.09.2014). 4. A circunstância relativa ao uso de rede de pesca 
com setenta metros de comprimento é inerente à espécie delitiva descrita no tipo penal violado – 
‘utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos’ (art. 34, parágrafo único, 
II, da Lei nº 9.605/1998). 5. A posse de vinte quilos de pescado não consubstancia quantidade ex-
pressiva o suficiente para acarretar a majoração da pena-base. 6. Apelação desprovida.” (TRF 1ª R. 
– ACr 0000126-37.2014.4.01.3802 – PR – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Néviton Guedes – J. 27.06.2017)

Comentário Editorial SínTESE
A Lei dos Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/1998, em seu art. 34, in verbis:

“Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão 
competente:

Pena – detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

I – pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos per-
mitidos;

II – pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petre-
chos, técnicas e métodos não permitidos;

III – transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apa-
nha e pesca proibidas.”

A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a pena aplicada ao réu pela 
prática de crime ambiental, consistente na pesca em local interditado mediante a utilização de 
petrechos não permitidos.

Consta dos autos, que o MPF defende a majoração da pena por considerar desfavoráveis ao réu a 
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, em razão de o acusado ter ciência 
do ato de pescar em local proibido, ter usado rede de emalhar com 70 metros e, ainda, o dano 
concreto à fauna em virtude da pesca de 20 quilos de pescado.

O relator mencionou em seu voto, que o fato do réu ter ciência do local ser proibido, que isso não 
pode servir como fator de agravamento da pena, conforme argumentou o MPF.

Ele mencionou que a consciência da ilicitude não pode ser considerada como fator de agrava-
mento da pena-base, visto que incorre em bis in idem a sentença que considera a culpabilidade 
desfavorável para fins de elevação da pena-base, com fulcro na potencial consciência da ilicitude 
do fato e na exigibilidade de conduta diversa, pois são elementos intrínsecos do conceito de 
crime.

O magistrado ainda ponderou que a quantidade de 20 quilos de pescado não é expressiva o 
suficiente para acarretar o aumento da pena aplicada.
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Nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a quantidade de pescado apre-
endido não desnatura o delito descrito no art. 34 da Lei nº 9.605/1998, que pune a atividade 
durante o período em que a pesca seja proibida, exatamente a hipótese dos autos, isto é, em 
época de reprodução da espécie, e com utilização de petrechos não permitidos.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao recurso.

3804 – Crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – cer-
ceamento de defesa – nulidade absoluta

“Processo penal. Habeas corpus. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo au-
tomotor. Intimação da sessão de julgamento da apelação em nome de defensor que já havia re-
nunciado seus poderes. Cerceamento de defesa. Nulidade absoluta. Manifesta ilegalidade. Ordem 
concedida. 1. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros princípios, na dignidade da 
pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia ‘aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral, [...] o contraditório e ampla defesa, com os meios e recur-
sos a ela inerentes’ (art. 5º, LV, da Constituição Federal). Refletindo em seu conteúdo os ditames 
constitucionais, o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que ‘nenhum acusado, ainda 
que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor’. 2. ‘O devido processo legal, 
amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático 
de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução pe-
nal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido’, 
assim, ‘compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferi-
da, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão 
justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu’ (HC 91.474/RJ, Rel. Min. Arnaldo 
Esteves Lima, 5ª T., DJe 02.08.2010). 3. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, o 
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do 
prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado 
pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. No caso em exame, evidenciada a intimação 
da sessão de julgamento da apelação defensiva, em nome do patrono que já havia renunciado 
seus poderes, claro está o prejuízo suportado pelo paciente que teve o seu recurso julgado sem 
defesa técnica. 6. Não atingida a finalidade do ato e existente evidente prejuízo à ampla defesa, 
configura-se o vício na intimação e, em consequência, impõe-se a sua nulidade e daqueles atos 
processuais a ele subsequentes, de modo a se refazer a intimação da data de julgamento do apelo 
defensivo de patrono regularmente constituído pelo paciente (Súmula nº 708/STF). 7. Hipótese em 
que ao paciente foi concedido o direito de apelar em liberdade, devendo assim permanecer, até o 
esgotamento das vias ordinárias. 8. Ordem concedida para, confirmando a liminar, anular o julga-
mento da Apelação nº 0006120-24.2001.8.26.0358 e os demais atos processuais posteriores, para 
que outro seja proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com a prévia e regular intimação 
do defensor constituído.” (STJ – HC 382.357 – SP – (2016/0326508-5) – 5ª T. – Rel. Min. Ribeiro 
Dantas – DJe 14.06.2017)

3805 – Crime de roubo simples – prisão em flagrante – palavra da vítima – pena – dosimetria
 “Penal. Processo penal. Apelação criminal. Crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código 
Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1) pleito absolutório por insuficiência de ele-
mentos probantes. Tese rechaçada. Conjunto probatório apto a ensejar o édito condenatório. Pala-
vra da vítima corroborada pelos testigos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante 
do acusado. Manutenção do édito condenatório proferido pelo juízo a quo. 2) dosimetria penal. 
Requerimento de redução da pena definitiva ao mínimo legal ou aquém do mínimo. 2.1) rogativa 
de descimento aquém do grau mínimo previsto na legislação. Improcedência da tese. Limites míni-
mo e máximo do apenamento que não podem ser ultrapassados nas etapas inicial e intermediária 
do cômputo da sanção. 2.2) pena-base. Desvalor da circunstância judicial das consequências do 
delito alicerçado no prejuízo material experimentado pela vítima pela não restituição da res furtiva. 
Manutenção da exasperação promovida, conforme entendimento da maioria dos julgadores. 1 em 
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substituição ao Desembargador Rogério Coelho. Apelação-crime nº 1.633.462-4 (b) integrantes 
do quórum de votação. Ressalva do posicionamento da relatora que, neste tópico, ficou vencida, 
pois compreendeu ínfimo o valor do objeto. 2.3) pleito pelo reconhecimento da vulnerabilidade 
do réu e do princípio da coculpabilidade. Art. 66 do Código Penal [atenuante inominada]. Tese 
rechaçada. Réu que, embora usuário de drogas e desempregado, não demonstrou estar à margem 
da sociedade. Instituto não configurado. Apelo conhecido e desprovido.” (TJPR – ACr 1633462-4 
– 5ª C.Crim. – Relª Juíza Substª Simone Cherem Fabrício de Melo – DJe 21.08.2017)

Processo Civil e Civil

3806 – Ação de consignação em pagamento e ação de cobrança – sentença única – emprésti-
mo consignado – limitação – possibilidade

“Apelação cível. Ação de consignação em pagamento e ação de cobrança. Sentença única. Em-
préstimo consignado. Limitação a 30% dos rendimentos líquidos. Possibilidade. Comissão de 
permanência. Inocorrência no caso concreto. Recurso provido em parte. Apesar de ser legal o 
desconto, sobre os vencimentos do contratante, de prestações relativas a empréstimos financeiros, 
é razoável que aquele seja limitado a 30% dos rendimentos líquidos do devedor, a fim de que o 
credor tenha seu crédito satisfeito e seu direito efetivado, sem causar ao tomador do empréstimo 
danos a sua subsistência. O empréstimo consignado, ante a ausência da inadimplência, afasta, a 
princípio, a incidência de comissão em permanência.” (TJMG – AC 1.0024.10.165619-7/001 –  
11ª C.Cív. – Relª Shirley Fenzi Bertão – DJe 25.07.2017)

3807 – Ação de indenização – atraso na entrega de imóvel – cumulação dos lucros cessantes 
com cláusula penal

“Agravo interno no agravo em recurso especial. Indenizatória. Atraso na entrega de imóvel. Cumu-
lação dos lucros cessantes com cláusula penal. Matéria submetida à sistemática dos recursos repe-
titivos. Sobrestamento do feito. Regramento dirigido às instâncias ordinárias. Agravo não provido. 
1. ‘A afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC, 
não implica a suspensão ou o sobrestamento das demais ações já em curso no Superior Tribunal 
de Justiça, mas, apenas, as em trâmite nas instâncias ordinárias’ (AgRg-Rcl 27.689/MG, Rel. Min. 
Moura Ribeiro, 2ª S., Julgado em 11.11.2015, DJe de 16.11.2015). 2. Agravo interno a que se nega 
provimento.” (STJ – AgInt-Ag-REsp 1.092.281 – (2017/0095474-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo 
– DJe 18.08.2017 – p. 1225)

3808 – Ação de obrigação de fazer – manutenção no plano de saúde – coparticipação – ausên-
cia de contribuição efetiva pelo ex-empregado – direito não conferido – inovação

“Agravo interno no recurso especial. Ação de obrigação de fazer. Manutenção no plano de saú-
de. Coparticipação. Ausência de contribuição efetiva pelo ex-empregado. Direito não conferido. 
Inovação. Não conhecimento. Limites do pedido. Agravo não provido. 1. Os valores pagos pelo 
ex-empregado exclusivamente a título de coparticipação ou franquia em procedimentos não ca-
racterizam contribuição e, assim, não garantem o direito de manutenção no plano de saúde cole-
tivo empresarial previsto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998. 2. O custeio do plano de saúde 
coletivo empresarial pelo empregador não caracteriza salário-utilidade (salário in natura), por não 
haver comutatividade quanto a tal valor, não podendo, portanto, ser considerado salário indire-
to. 3. A alegada previsão expressa em contrato não constituiu causa de pedir da presente ação 
de obrigação de fazer ajuizada pela agravante, de modo que seu conhecimento por esta Corte 
constituiria julgamento extra petita. 4. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt-REsp 1.633.141 – 
(2016/0276134-4) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 18.08.2017 – p. 1255)
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3809 – Alvará judicial – venda de único bem do de cujus – desnecessidade de abertura de 
inventário e partilha – concordância dos herdeiros

“Processo civil. Apelação. Alvará judicial. Jurisdição voluntária. Venda de único bem do de cujus 
(motocicleta). Desnecessidade de abertura de inventário e partilha. Concordância dos herdeiros. 
Aplicação do art. 1.109, CPC/1973. Recurso conhecido e não provido. 1. Trata-se de procedimen-
to de jurisdição voluntária por meio do qual as apeladas requereram a expedição de alvará judicial 
que autorizasse a liberação de eventuais valores presentes na conta do seu falecido genitor e a 
venda do único bem pertencente ao de cujus, uma motocicleta CG 125 Fan ES, ano: 2010, cor: 
vermelha. 2. Entendeu o juízo a quo que o pedido das requerentes encontra fundamento jurídico 
na Lei nº 8.213/1991 e pela desnecessidade de abertura de inventário por se tratar de bens de pe-
queno valor e sem comprovação de que hajam outros bens a inventariar, podendo a transferência 
do bem se dar pela via do alvará. 3. O Ministério Público pugna pela abertura de inventário, re-
correndo somente quanto ao acolhimento do pedido de transferência do bem. 4. A jurisprudência 
tem flexibilizado a questão, admitindo o procedimento de alvará judicial quando se tratar de único 
bem da pessoa falecida e desde que estejam concordes os herdeiros do de cujus. 5. No caso em 
julgamento, não há qualquer impedimento à transferência do bem por meio de alvará judicial, 
sendo extremamente desnecessário se recorrer ao procedimento de inventário e partilha, máxime 
porque há concordância dos herdeiros, bem como porque trata-se de bem de valor de mercado 
reduzido e não há prejuízo de qualquer ordem. 6. Recurso conhecido e não provido.” (TJCE – Ap 
0049320-03.2014.8.06.0158 – Relª Rosilene Ferreira Tabosa Facundo – DJe 24.07.2017 – p. 40)

Comentário Editorial SínTESE
Cuida-se de Apelação com pedido reforma da decisão recorrida, interposta pelo Ministério Públi-
co do Estado do Ceará, contra sentença proferida que deferiu o pedido determinando a expedição 
de alvará à Caixa Econômica e ao Departamento Estadual de Trânsito, sob os fundamentos e 
com a finalidade que será exposto abaixo.

O juízo a quo, deferiu os pedidos formulados no Alvará apresentado pelas recorridas, sob os 
seguintes fundamentos:

“O pedido das requerentes encontra fundamento jurídico na Lei nº 8.213/1991, a qual preceitua 
em seu art. 112 o seguinte: […]. Os documentos trazidos aos autos comprovam a existência da 
quantia a ser recebida, bem como de ser as requerentes as únicas herdeiras do extinto. Consta 
nos autos informação do INSS, noticiando a inexistência de dependentes habilitados junto ao 
referido órgão. Por oportuno, destaco a desnecessidade de abertura de inventário por se tratar 
de bens de pequeno valor e sem comprovação de que hajam outros bens a inventariar, podendo 
também a transferência do bem se dar pela via do alvará. Ante o exposto, defiro o pedido para 
determinar: a) a expedição de alvará dirigido à Caixa Econômica Federal a fim de que libere 2/3 
dos valores existentes na conta corrente de nº 00003528/2 deixados por falecimento de João 
Luiz Vieira Santiago em prol de Nayana Araújo Santiago e Nathalia Cristini Araújo Santiago da 
Silva; em relação à terça parte pertencente à menor Nathacha Ferreira Santiago, determino que 
seja depositada em conta poupança aberta para esse fim, nos termos do art. 1º, § 1º da Lei  
nº 6.858/1980; b) a expedição de alvará de autorização ao Departamento Estadual de Trânsito 
para transferir o veículo descrito na exordial, condicionada à apresentação de avaliação do veícu-
lo e ao depósito da terça parte do valor avaliado em favor de menor Nathacha Ferreira Santiago.”

Em suas razões recursais o órgão ministerial sustenta a tese de ausência de interesse de agir, 
por falta de adequação das autoras do pedido de alvará judicial, fundamentando que “se faz 
necessária a abertura de inventário/arrolamento para delinear a existência de dívidas/créditos 
do de cujus.

Nessa senda, a pretensão autoral deve preceder, necessariamente, da aferição da existência de 
dívidas para com o erário”.

Continua aduzindo que “Não se pode determinar, mediante simples procedimento voluntário, 
que os recorridos transfiram o bem (motocicleta) para seu nome, ou mesmo de terceiros”. Alega 
que “as disposições da Lei nº 6.858/1980 somente se aplicam a valores ou saldos bancários, e 
não, conforme previsão expressa, a outros bens sujeitos a inventário (art. 2º). Ora, a motocicleta 
é um bem sujeito a inventário. Não poderia a sentença recorrida autorizar a transferência do 
mesmo por simples alvará, haja vista a necessidade de preservação dos direitos de eventuais 
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credores do espólio”. Ao final, requer, preliminarmente, o acolhimento da ausência de interesse 
de agir dos recorridos, pois o alvará não seria o meio adequado a transferência de bens sujeitos 
a inventário, e, caso superada a preliminar, no mérito, o provimento do recurso para julgar im-
procedente o pedido de transferência do bem.

Por sua vez, nas contrarrazões, às fls. 61/68, as recorridas alegam que “a pretensão autoral 
encontra respaldo no art. 112 da Lei nº 8.213/1991 [...].

Vislumbra-se então, claramente, que a lei ordinária em questão permite o recebimento pelos 
sucessores de valores não recebidos em vida pelo falecido, independentemente de inventário 
ou arrolamento”. Continuam, aduzindo que “as requerentes são as únicas herdeiras do falecido, 
bem como inexistem dependentes habilitados junto ao INSS. Do mesmo modo, o valor do bem é 
de pouco monta e ainda que valor seja reduzido é de muita serventia para a família do falecido, 
que ainda deixou uma filha menor de idade aos cuidados da sua ex-companheira”. Sustentam, 
ainda, que “o procedimento de inventário é por demais demorado o que traria prejuízos aos her-
deiros do falecido, uma vez que com o passar do tempo o bem em questão seria cada vez mais 
desvalorizado no mercado por ocasião de uma posterior venda”. A douta Procuradoria-Geral de 
Justiça manifestou-se no sentido de abster-se de “realizar incursão no mérito da demanda vez 
se cuidar de interposição recursal formalizada pelo próprio Parquet, circunstância que torna 
despicienda a atuação custos legis desta mesma instituição”.

O TJCE negou provimento ao recurso, mantendo em todos os seus termos a sentença recorrida.

O Relator assim se manifestou:

“Portanto, a decisão do juízo de origem não merece reforma, pois trata-se de único bem do de 
cujus, de valor de mercado reduzido, e todos os herdeiros concordam com a alienação do veícu-
lo, embora haja herdeira menor, esta encontra-se devidamente representada.”

De Plácido e Silva, assim define Alvará:

“[...] Mas, presentemente, alvará não tem sentido de lei transitória ou anual do estilo antigo. É a 
ordem escrita, emanada de uma autoridade, judicial ou administrativa, para que se cumpra um 
despacho ou se possa praticar determinado ato.

Quando oriundo da autoridade judicial, o alvará tem a equivalência de mandado judicial. E 
assim se diz alvará para levantamento de um depósito, alvará de suprimento de consentimento 
ou de outorga.

O alvará judicial é o decreto mandado lavrar pelo juiz, para que se cumpra uma decisão por ele 
tomada, seja em sentença dada, seja por mero despacho.” (Vocabulário jurídico. 14. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1998. p. 59)

3810 – Cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária – revisão – mútuo
“Agravo interno. Embargos de declaração. Recurso especial. Revisão de contrato bancário. Mútuo. 
Cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. Cláusula de correção monetária pela variação 
cambial. Maxidesvalorização da moeda. Divisão pela metade. 1. Não é nula cláusula de contrato 
de crédito rural que prevê reajuste das prestações com base na variação da cotação de moeda 
estrangeira. Reajuste repartido, a partir de 19.01.1999, pela metade, entre as partes contratantes. 
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – AgInt-EDcl-EDcl-REsp 1.601.330 
– (2016/0119354-0) – 4ª T. – Relª Min. Maria Isabel Gallotti – DJe 22.08.2017 – p. 1745)

3811 – Guarda – filhos adolescentes – avaliação psicossocial e escuta ativa – melhor interesse 
dos adolescentes

“Apelação cível. Civil e processual civil. Família. Guarda de filhos adolescentes. Avaliação psicos-
social e escuta ativa. Melhor interesse dos adolescentes. Maioridade de um dos filhos durante o 
trâmite processual. Perda parcial de objeto. Precedentes do STJ. Conhecimento parcial do recurso 
e, nessa parte, apelação não provida. 1. Em relação ao interesse processual, houve perda parcial do 
objeto, em razão de o filho Igor Farias Barroso ter completado 18 anos em 26 de outubro de 2016 
(fl. 1.546). A legislação brasileira não admite guarda de pessoa capaz, nos termos do art. 1.630 do 
CC/2002 e do art. 33 do ECA, consoante precedente da Corte Especial do STJ. Assim, em relação 
à guarda de Igor Farias Barroso, carece o autor de interesse processual, extinguindo-se o recurso 
quanto a esse pedido, nos termos do arts. 17; 330, I; e 485, VI, do CPC/2015. 2. Caso concreto de 
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alta complexidade, revelada, desde logo, pela quantidade de páginas com petições e documentos, 
inclusive fotografias, correspondências, boletins de ocorrência, estudo psicossocial oficial e outro 
particular (custeado pelo apelante), que compõem o caderno processual eletrônico. É esse mais um 
caso, dentre tantos, em que a traumática ruptura de um relacionamento ou casamento instaura um 
clima de ‘guerra’ entre ex-cônjuges, com repercussão na seara civil e penal, mas, notadamente, na 
criação dos filhos e no exercício do poder familiar e da guarda. 3. Todas as manifestações do juízo 
e do Ministério Público, até aqui, foram favoráveis à manutenção da guarda da filha com a mãe, 
ora apelada. Nesse sentido: estudo psicossocial (fls. 1.753/1.760); concessão de guarda provisória 
(fls. 1.955/1.956); manutenção da guarda provisória, em denegação de pedido de antecipação de 
tutela formulado pelo apelante (fls. 2.587/2.589); parecer do representante do Ministério Público 
na primeira instância (fls. 2.626/2.627); e a sentença ora apelada (fls. 2.628/2.635). 4. Sem menos-
prezar os referidos elementos de prova, merece destaque o fato de que, em 28.08.2014, os ado-
lescentes Ana Letícia Farias Barroso e Igor Farias Barroso, então com 14 e 15 anos, ouvidos como 
recomenda o art. 28, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, externaram o desejo 
de permanecer sob a guarda da mãe, ora apelada, garantida a livre visitação ao pai. 5. Transação 
parcial (fls. 2.548/2.549), homologada judicialmente e ratificada pelo representante do Ministério 
Público na primeira instância, quanto ao direito de permanência com os filhos durante as fé-
rias e datas comemorativas, é negócio jurídico existente, válido e eficaz, devendo ser cumprido.  
6. Por fim, o pedido de análise da possibilidade da aplicação da guarda compartilhada esbarra em 
obstáculo insuperável. Constitui inovação recursal, não sendo submetido ao contraditório substan-
cial e análise do juízo da primeira instância, comprometendo o exame de peculiaridades que, no 
caso concreto, podem recomendar não seja instituído. 7. Apelo parcialmente conhecido e, nessa 
parte, não provido.” (TJCE – Ap 0018751-15.2008.8.06.0001 – Rel. Teodoro Silva Santos – DJe 
10.07.2017 – p. 67)

3812 – Medida cautelar – sustação de protesto – ação principal julgada simultaneamente na 
mesma sessão – perda do objeto

“Processual civil. Medida cautelar de sustação de protesto. Ação principal julgada simultaneamen-
te na mesma sessão. Perda do objeto. 1. Julgada a ação principal, resta prejudicada a apreciação da 
medida cautelar, por perda de objeto. 2. Processo extinto sem julgamento de mérito. 3. Apelação 
prejudicada.” (TRF 3ª R. – AC 0006922-27.2007.4.03.6100/SP – 5ª T. – Rel. Des. Fed. Mauricio 
Kato – DJe 26.07.2017 – p. 564)

Trabalhista/Previdenciário

3813 – Acidente do trabalho – CAT – nexo técnico epidemiológico – comprovação – benefício 
devido

“Mandado de segurança. Provável doença profissional. Evidência decorrente de exames e laudos 
médicos realizados após a ruptura contratual, comunicação de acidente de trabalho e carta de 
concessão do auxílio-doença acidentário subscrita pelo órgão previdenciário,com efeito retroati-
vo. Presença do nexo técnico epidemiológico (Decreto nº 3.048/1999). Observância do art. 118, 
da Lei nº 8.213/1991, e da Súmula nº 378, II, do c. TST. Inexistência de direito líquido e certo e 
perigo de dano irreparável. Denegação da segurança. I – Presentes a relevância do fundamento 
e o justificado receio de ineficácia do provimento final, cabe ao julgador conferir providência 
emergencial de reintegração ao emprego, mormente quando o acervo documental, especialmente 
os atestados médicos e o Comunicado de Acidente de Trabalho, emitido em momento posterior, 
com a concessão do auxílio-doença acidentário – Código B-91, de forma retroativa, revelam que o 
trabalhador se encontrava enfermo no momento da dispensa. II – O retorno do empregado ao tra-
balho encontra reforço na presunção decorrente do nexo técnico epidemiológico entre a atividade 
desenvolvida pela empresa e as entidades mórbidas adquiridas, conforme disposição contida na 
Lista C, do Anexo II, do Decreto nº 3.048/1999. III – Inaceitável a tese de existência de perigo de 
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dano irreparável ou prejuízo à gestão de pessoal da companhia, mormente quando o empregado 
desenvolve atividades e despende a força do trabalho em benefício da empresa, recebendo, em 
contrapartida, a remuneração equivalente. Assim, no momento em que a relação jurídica provisória 
tornar-se aperfeiçoada com o provimento final de mérito, seja mesmo revendo a decisão anterior, 
restabelecendo a dispensa do trabalhador, não há falar irreversibilidade, na medida em que os ser-
viços prestados já foram aproveitados pelo empreendimento. IV – Segurança denegada.” (TRT 6ª R. 
– MS 0000561-75.2016.5.06.0000 – Relª Valeria Gondim Sampaio – DJe 24.02.2017 – p. 58)

Transcrição Editorial SínTESE
Lei nº 8.213/1991:

“Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 
doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-
-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.”

3814 – Assédio moral – descomissionamento de gerente de agência eleito dirigente sindical – 
abuso de direito – dano moral – indenização devida

“Assédio moral. Descomissionamento de gerente de agência eleito dirigente sindical. Abuso de 
direito configurado. Indenização por dano moral devida. Provado que o reclamante foi alijado 
da função de gerente geral de agência pelo fato de ter sido eleito dirigente sindical, a retirada da 
comissão de função é ato ilícito pois configura abuso de direito e conduta que atenta contra a 
liberdade sindical assegurada pela Constituição Federal de 1988, sendo devida indenização por 
dano moral em valor que é revisto para R$ 50.000,00, observada a Súmula nº 439 do C. TST, para 
constituir sanção pedagógica eficaz que impeça, no futuro, que o ato se repita. Gerente geral. Ho-
ras extras. Condição mais favorável observada pelo empregador a afastar a incidência da Súmula 
nº 287 do c. TST e do inciso II do art. 62 da CLT. Provado que o Banco Nossa Caixa S/A pagava 
horas extras aos gerentes gerais de agência nada obstante o disposto no inciso II, do art. 62 da CLT, 
outorgada condição mais favorável ao bancário, esta não pode ser alterada no curso do contrato 
de trabalho por força do art. 468 da CLT. Ademais, como o preposto nada soube informar quanto 
ao registro da duração do trabalho em cartões de ponto, provado por testemunha trazida pelo 
reclamante, reputa-se existente marcação da duração do trabalho em registro mecânico quer por 
confissão ficta, quer por prova testemunhal, quer pela análise da prova emprestada produzida com 
a inicial. Ante a não exibição destes registros pelo empregador com a defesa, nos termos do inciso 
I, da Súmula nº 338 do C. TST, são presumidos verdadeiros os horários de trabalho informados 
na inicial e, consequentemente, são deferidas as horas extras excedentes da 8ª diária trabalhada 
ao reclamante e, ainda, aquelas decorrentes do intervalo intrajornada suprimido, com respectivos 
reflexos.” (TRT 15ª R. – RO 0001619-63.2013.5.15.0002 – (3774/2017) – Rel. Alexandre Vieira 
dos Anjos – DJe 10.03.2017 – p. 4375)

3815 – Gorjetas – inclusão na nota de serviço – retenção – diferenças – pagamento devido
“Gorjetas incluídas na nota de serviço. Diferenças. Por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, 
incumbe ao autor a prova de que a ré retinha as comissões lançadas nas notas dos clientes, na 
forma do art. 818 da CLT. Dessa forma, não conseguindo lograr êxito o autor em provar suas as-
sertivas, não há como ser acolhida a sua pretensão.” (TRT 1ª R. – RO 0010965-89.2015.5.01.0056 
– 6ª T. – Rel. Marcos de Oliveira Cavalcante – DOERJ 15.03.2017)

Comentário Editorial SínTESE
Na ementa em destaque analisou-se a retenção pelos empregadores das gorjetas dadas pelos 
clientes aos empregados.
Por tratar-se de fato constitutivo do direito, o autor não consignou fazer prova do alegado, não 
fazendo jus ao recebimento do valor.
Importante destacarmos que, recentemente, foi publicada a Lei nº 13.419/2017, disciplinando 
o rateio, entre empregados, da cobrança adicional sobre as despesas em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
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O art. 457 da CLT passa a ter a seguinte redação:
“Art. 457. [...]
§ 3º Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao emprega-
do, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional, a qualquer título, e 
destinado à distribuição aos empregados.
§ 4º A gorjeta mencionada no § 3º não constitui receita própria dos empregadores, destina-se 
aos trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeio e de rateio definidos em con-
venção ou acordo coletivo de trabalho.
§ 5º Inexistindo previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, os critérios de rateio e 
distribuição da gorjeta e os percentuais de retenção previstos nos §§ 6º e 7º deste artigo serão 
definidos em assembleia geral dos trabalhadores, na forma do art. 612 desta Consolidação.
§ 6º As empresas que cobrarem a gorjeta de que trata o § 3º deverão:
I – para as empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançá-la na respec-
tiva nota de consumo, facultada a retenção de até 20% (vinte por cento) da arrecadação cor-
respondente, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, para custear os 
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à remuneração dos 
empregados, devendo o valor remanescente ser revertido integralmente em favor do trabalhador;
II – para as empresas não inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançá-la na 
respectiva nota de consumo, facultada a retenção de até 33% (trinta e três por cento) da ar-
recadação correspondente, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, 
para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à 
remuneração dos empregados, devendo o valor remanescente ser revertido integralmente em 
favor do trabalhador;
III – anotar na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no contracheque de seus empregados 
o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de gorjeta.
§ 7º A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado, terá seus critérios 
definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, facultada a retenção nos parâmetros do 
§ 6º deste artigo.
§ 8º As empresas deverão anotar na Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus emprega-
dos o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referente aos últimos doze meses.
§ 9º Cessada pela empresa a cobrança da gorjeta de que trata o § 3º deste artigo, desde que 
cobrada por mais de doze meses, essa se incorporará ao salário do empregado, tendo como 
base a média dos últimos doze meses, salvo o estabelecido em convenção ou acordo coletivo 
de trabalho.
§ 10. Para empresas com mais de sessenta empregados, será constituída comissão de empre-
gados, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, para acompanhamento 
e fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta de que trata o § 3º deste 
artigo, cujos representantes serão eleitos em assembleia geral convocada para esse fim pelo 
sindicato laboral e gozarão de garantia de emprego vinculada ao desempenho das funções para 
que foram eleitos, e, para as demais empresas, será constituída comissão intersindical para o 
referido fim.
§ 11. Comprovado o descumprimento do disposto nos §§ 4º, 6º, 7º e 9º deste artigo, o empre-
gador pagará ao trabalhador prejudicado, a título de multa, o valor correspondente a 1/30 (um 
trinta avos) da média da gorjeta por dia de atraso, limitada ao piso da categoria, assegurados em 
qualquer hipótese o contraditório e a ampla defesa, observadas as seguintes regras:
I – a limitação prevista neste parágrafo será triplicada caso o empregador seja reincidente;
II – considera-se reincidente o empregador que, durante o período de doze meses, descumpre o 
disposto nos §§ 4º, 6º, 7º e 9º deste artigo por mais de sessenta dias.” (NR)
Nesse sentido, o Dr. Sergio Pinto Martins explica:
“Gorjetas. Gorjeta é o pagamento feito por terceiros ao empregado, em virtude do contrato de 
trabalho, seja dado espontaneamente pelo cliente ao empregado ou cobrado na nota de serviços. 
Gorjeta tem origem na palavra gorja, de garganta, no sentido de dar de beber, com significado 
equivalente a propina. Seria uma forma de retribuição do cliente ao empregado que o serviu, 
mostrando o reconhecimento pelo serviço prestado, que for servido. Geralmente, a gorjeta é ofe-
recida aos garçons, ou aos trabalhadores de hotéis e restaurantes.” (Comentários à CLT. 13. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. p. 404)
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3816 – Justa causa – utilização de e-mail corporativo para fins pessoais – acesso à conta ban-
cária de colega de trabalho sem o respectivo consentimento – violação ao sigilo bancá-
rio – configuração

“Agravo de instrumento interposto pelo reclamante. Instrução Normativa nº 40 do Tribunal Su-
perior do Trabalho. Preliminar de nulidade do v. Acórdão regional por negativa de prestação 
jurisdicional. Dispensa por justa causa. Utilização de e-mail corporativo para fins pessoais. Acesso 
à conta bancária de colega de trabalho sem o respectivo consentimento. Violação ao sigilo ban-
cário. Desprovimento. Não há como reformar a decisão regional, diante da ausência de violação 
dos dispositivos evocados. Agravo de instrumento desprovido. Recurso de revista interposto pelo 
reclamado. Instrução Normativa nº 40 do Tribunal Superior do Trabalho. Dispensa por justa causa. 
Pagamento do décimo terceiro salário proporcional. A dispensa por justa causa exime o empre-
gador do pagamento do 13º salário proporcional, nos termos da Lei nº 4.090/1962, regulamen-
tada pelo Decreto nº 57.155/1965. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.” (TST – 
ARR 20584-95.2014.5.04.0023 – 6ª T. – Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga – DJe 17.02.2017)

Comentário Editorial SínTESE
O E. TST, no presente caso, manteve a rescisão do contrato do empregado por justa causa por 
utilização indevida do e-mail corporativo.

Cabe ao empregador exercer o seu poder diretivo, fiscalizatória, todavia, sem o abuso desse 
poder. É a segunda parte do art. 2º da CLT “[...] dirige a prestação pessoal do serviço”.

Nesse sentido, a Professora Rúbia Zanotelli de Alvarenga leciona:

“Importante reiterar que o poder intraempresarial não é um poder do empregador, nem do em-
pregado.”

Na verdade, conforme Mauricio Delgado (1994):

“É uma relação de poder própria a uma realidade socioeconômica e jurídica específica, a rela-
ção de emprego. O poder empregatício e, assim, um poder específico à relação e ao contrato 
empregatícios e não a um único de seus sujeitos. É relação que assume intensidade e sincronia 
distintas quanto à participação dos sujeitos envolvidos e conteúdo distinto quanto aos direitos 
e obrigações resultantes da respectiva relação jurídica contratual de poder. (DELGADO, M. G., 
1994, p. 194)”

Assim, nessa linha de raciocínio, a Professora continua:

“[...] A fiscalização restringe-se apenas aos e-mails que pertencem à empresa e desde que seja 
dada ciência ao trabalhador.

Sobre isso, afirma Calvo (2009): ‘As empresas devem permitir um uso mínimo do correio eletrô-
nico corporativo para fins particulares ou alternativamente o acesso ao próprio e-mail particular 
do empregado de forma moderada e razoável.’

[...]

A legislação trabalhista não possui uma normatização específica acerca do monitoramente do 
e-mail no ambiente de trabalho. Por essa lacuna,o caso fica à mercê do exercício do poder 
regulamentar, que é conferido ao empregador. Tal modalidade de poder compreende a prerro-
gativa atribuída ao empregador para a fixação das normas disciplinadoras das condições gerais 
e específicas relativas à prestação de serviços por parte do empregado no âmbito empresarial. 
Compreende, também, normas de caráter técnico, às quais o empregado está subordinado, com 
o objetivo de manter a ordem interna da empresa. O poder regulamentar materializa-se por meio 
de cartas, avisos, instruções ou circulares e pode ser regido pelo regulamento interno da empre-
sa, quando houver. São instrumentos que se efetivam de acordo com as particularidades de cada 
estabelecimento empresarial.” (Direitos da personalidade do trabalhador e poder empregatício. 
São Paulo: LTr, 2013. p. 25-302)

3817 – Pensão por morte – servidora pública estadual falecida – união estável reconhecida 
judicialmente – benefício devido

“Previdenciário. Pensão. 1. Pretensão ao recebimento de pensão em virtude do falecimento da 
ex-companheira, servidora estadual falecida. Admissibilidade. União estável reconhecida judicial-
mente. 2. Benefício devido desde a data do óbito (art. 145 da Lei nº 180/1978, na redação vigente 



DPU Nº 78 – Nov-Dez/2017 – PARTE GERAL – EMENTÁRIO .................................................................................................................167 

à época do falecimento). 3. Inocorrência da prescrição do fundo de direito; apenas da prescrição 
parcelar (arts. 160 e 161 da Lei nº 180/1978). 4. Atualização do débito. Lei nº 11.960/2009. Rele-
gada a discussão da matéria à fase de execução, oportunidade em que deverá ser aplicado o que 
for decidido pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral (Tema nº 810). 5. Recursos não 
providos, com observação.” (TJSP – Ap 0032773-22.2012.8.26.0053 – São Paulo – 7ª CDPúb. – 
Rel. Coimbra Schmidt – DJe 23.02.2017)

Destaque Editorial SínTESE
Corroborando a decisão ementada, destacamos o seguinte trecho da lavra do Dr. Bruno Sá Freire 
Martins:

“Tanto que hoje o Texto Maior restringe-se apenas a definir a metodologia de cálculo dos proven-
tos, conforme se depreende da redação do § 7º do art. 40, senão vejamos:

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: 

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 
setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou 

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o faleci-
mento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social 
de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso 
em atividade na data do óbito.

Constate-se que a Constituição remete à lei de cada pessoa jurídica política da Federação a 
disciplina da concessão de pensão por morte. É a interpretação que melhor se coaduna com o 
princípio federativo e com a autonomia dos entes estatais. O poder reformador, porém, entendeu 
de já fixar critérios rijos para definição do valor das pensões, como visto, tanto decorrentes da 
morte de aposentado quanto de servidor na atividade, bem em correspondência com o ideal 
centralizado da União que vem permeando toda a reforma previdenciária. Ao definir as balizas 
postas nos incisos I e II, deixou-se aos Estados e Municípios apenas a competência para dispor 
sobre os aspectos operacionais relacionados ao instituto, tais como o rol de dependentes, a per-
da do direito à pensão, o rateio de cotas, o procedimento para obtenção do benefício e assuntos 
correlatos.

Entretanto, o fato de a redação constitucional atribuir à lei os regramentos e contornos atinentes 
à concessão do benefício, bem como as regras relativas aos proventos, salvo sua metodologia 
de cálculo, não se constitui em permissivo para a inobservância de outras normas e princípios 
que integram a Carta Magna, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio 
da hierarquia das leis, submetendo-as sempre à verificação de sua conformidade perante o Texto 
Maior, pois, na percepção jurídica, a Constituição se apresenta enquanto norma superior, de obe-
diência obrigatória e que fundamenta e dá validade a todo o restante do ordenamento jurídico.

Assim, a legislação reguladora do benefício em questão deve estar atenta para os ditames cons-
titucionais e observá-los em sua integralidade, sob pena de ter sua vigência extirpada do mundo 
jurídico.” (Limite para o Acúmulo de Pensões por Morte na Previdência do Servidor. Revista 
SÍNTESE Direito Previdenciário, n. 66, maio/jun. 2015, p. 36)

3818 – Rescisão do contrato de trabalho – uso de entorpecentes no ambiente de trabalho – 
descumprimento pelo empregador do dever de zelar por condições básicas de saúde, 
higiene e segurança do trabalho – dano moral – não reconhecimento

“Agravo de instrumento em recurso de revista. Descumprimento das obrigações do contrato de tra-
balho. Falta grave do empregador. Rescisão indireta. Reconhecimento. 1. Na espécie, o Tribunal 
Regional, a despeito de entender que ‘o empregador tem obrigação de zelar por um ambiente de 
trabalho saudável e que a demonstração inequívoca do uso de entorpecentes no ambiente laboral 
seria fato grave suficiente para a rescisão indireta do contrato de trabalho’, afastou a rescisão indireta 
reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau. 2. Para o melhor exame da alegada violação do art. 483, 
d, da CLT, prudente o provimento do agravo de instrumento para dar processamento ao recurso de 
revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso de revista. Descumprimento das obri-
gações do contrato de trabalho. Falta grave do empregador. Rescisão indireta. Reconhecimento. Na 
espécie, o Tribunal Regional, a despeito de entender que ‘o empregador tem obrigação de zelar por 
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um ambiente de trabalho saudável e que a demonstração inequívoca do uso de entorpecentes no 
ambiente laboral seria fato grave suficiente para a rescisão indireta do contrato de trabalho’, afastou 
a rescisão indireta reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau. Registrou ‘que a reclamada demons-
trou documentalmente que a reclamante solicitou a sua dispensa’ e que a reclamante não obstante 
‘tenha impugnado o referido documento, o fez sem qualquer fundamento’ e não ‘trouxe argumentos 
para eventual vício de consentimento, qual seja, coação’. Assentou que ‘existindo documento que 
demonstre que a reclamante teve a iniciativa de rescindir o contrato de trabalho em razão de suposto 
ato faltoso do empregador, lhe compete o ônus de provar a nulidade do seu pedido de demissão por 
vício de consentimento’, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido, concluiu que não tendo ‘a 
reclamante se desincumbindo de seu ônus probatório com relação à ocorrência de qualquer vício 
de consentimento, fica impossibilitado o reconhecimento da nulidade do pedido de demissão e, por 
via de consequência, o deferimento de verbas afetas à rescisão indireta do contrato de trabalho’.  
2. Diferentemente do que concluiu o Colegiado de origem, a hipótese não envolve a análise de su-
posto vício de consentimento do pedido de demissão feito pela empregada, mas sim o seu direito de 
considerar rescindido o pacto laboral, dentre outras hipóteses, quando o empregador não cumprir as 
obrigações do contrato de trabalho (art. 483, d, da CLT). 3. As obrigações decorrentes do contrato, 
notadamente a implantação e manutenção de um ambiente de trabalho saudável e seguro, devem 
ser cumpridas na integralidade pelo empregador. Esse é o teor do art. 157 da CLT e da Convenção 
nº 155 da OIT. Nesse contexto, compete à empresa zelar por condições básicas de saúde, higiene e 
segurança do trabalho a fim de preservar a higidez física e mental do trabalhador durante a prestação 
dos serviços. 4. Na espécie, os pressupostos fáticos contidos nos autos demonstram que a reclamada, 
ao permitir que um dos sócios fizesse ‘uso de entorpecentes no ambiente laboral’, não cuidou do 
ambiente do trabalho e tampouco da saúde, higiene e segurança dos seus trabalhadores, recaindo, 
portanto, na falta prevista na alínea d do art. 483 da CLT – descumprimento das obrigações do 
contrato de trabalho – caracterizadora da rescisão indireta. Violação do art. 483, d, da CLT que se 
reconhece. Recurso de revista conhecido e provido. Dano moral. Indenização. Quantum. Uso de 
entorpecentes no ambiente de trabalho. Descumprimento pelo empregador do dever de zelar por 
condições básicas de saúde, higiene e segurança do trabalho. 1. Quanto ao apontado dano moral 
oriundo do uso de entorpecentes por um dos sócios da empresa, consta da decisão regional que 
‘embora a testemunha [...] confirme que o sócio da empresa se utilizava dos entorpecentes, não 
há qualquer prova de que a reclamante tenha se prejudicado em decorrência de tal circunstância’.  
2. Uma vez provada a omissão da reclamada em relação à conduta de um dos sócios da empresa 
de utilizar entorpecentes no ambiente de trabalho, o dano moral, diferentemente do que concluiu o 
Tribunal Regional, é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Logo, a responsabilidade civil 
subjetiva da empresa agravada e, por conseguinte, o dever se indenizar, nos termos do art. 5º, X, da 
Constituição Federal, demanda, apenas, a existência do ato ilícito culposo e do nexo causal, os quais 
estão evidenciados na hipótese, tendo em vista que não cumpriu o seu dever de zelar por condições 
básicas de saúde, higiene e segurança do trabalho a fim de preservar a higidez física e mental da 
empregada durante a prestação dos serviços, como dispõem o art. 157 da CLT e a Convenção nº 155 
da OIT. 3. No que se refere ao quantum indenizatório, diante das premissas fáticas consignadas – as 
quais demonstram que a empresa não cuidou do meio ambiente do trabalho –, do caráter punitivo 
pedagógico da medida e do bem jurídico lesionado, e, em observância aos princípios da proporcio-
nalidade e da razoabilidade, entende-se devido, para fins de compensação do dano moral sofrido 
pela empregada, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso de revista conhecido e provido.” 
(TST – RR 112-35.2013.5.09.0002 – 1ª T – Rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann – DJe 17.03.2017)

Tributário

3819 – Conselho regional – anuidade – princípio da legalidade
“Tributário. Conselho regional. Anuidade. Princípio da legalidade. Não observância dos limites esta-
belecidos no art. 1º, § 1º, I, a, da Lei nº 6.994/1982. Impossibilidade. Extinção do feito sem resolução 
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do mérito. Manutenção da sentença. I – Embargos infringentes interpostos pelo Conselho Regional 
de Enfermagem da Paraíba – Coren/PB contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de 
mérito, que visava a cobrança das anuidades de 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 e 2007. Enten-
deu o Juízo originário que o título era nulo em razão da incerteza e iliquidez da obrigação, com base 
na Lei nº 6.994/1982 e que a quantia subsistente era inferior ao mínimo legal, não sendo possível o 
prosseguimento da execução fiscal, nos termos do art. 8º da Lei nº 12.514/2011. Sem condenação 
em honorários advocatícios, em razão da não triangularização da relação processual. II – Prelimi-
narmente, recebem-se os embargos infringentes na forma de apelação em respeito aos princípios da 
fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, ressaltando-se que o recurso satisfaz os 
requisitos formais e materiais exigíveis à interposição do apelo. III – O valor exequendo foi apurado 
a partir da majoração das anuidades instituídas por força de resolução do Conselho, o que é vedado, 
mercê de afetar o princípio da legalidade, pois o § 4º do art. 58 da Lei nº 9.649/1998, que autoriza 
os entes de regulação classista a estabelecerem suas próprias contribuições foi declarado inconstitu-
cional (ADIn 1.717-6/DF, STF, Min. Sidney Rocha, DJ 28.03.2003). IV – Por outro lado, não prospera 
também o argumento de que o Conselho disporia de poderes para fixar o valor das anuidades por ato 
infra legal, já que o diploma invocado (Lei nº 11.000/2004) foi tido por inconstitucional pelo Pleno 
deste Regional (AC 41086/PE, Rel. Des. Fed. Francisco Cavalcanti). V – No caso em tela, tem-se que 
não consta na CDA a incidência da Lei nº 6.994/1982, o que acarreta na carência de fundamentação 
legal do título executivo. Ademais, verifica-se que as anuidades de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008 e 2009 nos valores de R$ 75,00 (setenta e cinco reais); R$ 90,00 (noventa reais); R$ 108,00 
(cento e oito reais); R$ 114,48 (cento e catorze reais e quarenta e oito centavos) R$ 114,48 (cento e 
catorze reais e quarenta e oito centavos); R$ 114,48 (cento e catorze reais e quarenta e oito centavos) 
e R$ 108,76 (cento e oito reais e setenta e seis centavos) não obedece ao limite de 2MRV previsto 
na legislação, visto que esse valor correspondia a quantia nominal de R$ 66,99 (sessenta e seis re-
ais e noventa e nove centavos), em junho de 2008. VI – Em relação às anuidades de 2004 e 2003 
atesta-se a ocorrência de prescrição visto que a demanda foi ajuizada em julho de 2010, estando 
prescritas as aludidas anuidades. VII – Contudo, o reconhecimento da prescrição de tais anuidades 
não influencia a condição de procedibilidade estipulada pelo art. 8º da Lei nº 12.514/2011, sendo 
elas computadas para este fim. Precedente: 2ª T., AC/AL 08025196720154058000, Rel. Des. Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, unânime, Julgamento: 17.08.2016. VIII – Quanto à interpretação do art. 8º 
da Lei nº 12.514/2011, este colegiado vem entendendo que não pode ser objeto de cobrança menos 
de quatro anuidades, não se referindo a lei a uma expressão em dinheiro, mas, sim ao número de 
anuidades. Segue trecho da sessão de julgamento ocorrida em 05.07.2016: ‘Mas penso que não é 
o caso de ampliar a abrangência da disposição para entender que ela quis referir-se a quatro vezes 
o maior valor possível. Se o conselho fixa um valor menor do que lhe seria possível fixar, é quatro 
vezes esse valor menor que atende à exigência da lei, ao meu sentir’ (Des. Fed. Paulo Roberto de 
Oliveira Lima). Contudo, na hipótese, observa-se que nenhuma das anuidades cobradas é regida 
pela nova legislação. IX – Honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, 
§§ 3º e 4º do CPC/1973. Ressalvado o entendimento do relator quanto cabimento dos honorários 
recursais, no caso das sentenças prolatadas na vigência do CPC de 2015. X – Apelação improvida.”  
(TRF 5ª R. – AC 0004731-52.2010.4.05.8200 – (594602/PB) – 2ª T. – Rel. Des. Fed. Leonardo  
Carvalho – DJe 10.07.2017 – p. 86)

Transcrição Editorial SínTESE
Lei nº 12.514/2011:

“Art. 8º Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 
(quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.

Parágrafo único. O disposto no caput não limitará a realização de medidas administrativas de 
cobrança, a aplicação de sanções por violação da ética ou a suspensão do exercício profissional.”

3820 – Contribuição para o custeio da iluminação pública – recurso extraordinário
“Agravo interno no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o custeio da iluminação 
pública. Isenção de contribuintes residentes ou instalados em vias ou logradouros que não possuam 
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iluminação pública. Alegação de ofensa ao princípio da isonomia. Verificação da razoabilidade 
da política fiscal municipal. Avaliação das situações concretas presentes na região e dos objetivos 
da legislação aplicável. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa reflexa. Incursionamento 
no contexto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279 do STF. Agravo interposto sob a égide do 
novo Código de Processo Civil. Controle abstrato de constitucionalidade estadual. Inaplicabilida-
de do art. 85, § 11, do CPC/2015. Agravo interno desprovido.” (STF – AgRg-AgRg-RE 868.828 –  
São Paulo – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – J. 02.06.2017)

3821 – Contribuições ao FGTS – LC 110/2001 – princípio da anterioridade
“Tributário. Contribuições ao FGTS. Lei Complementar nº 110/2001. Princípio da anterioridade. 
1. Rejeita-se a argumentação no sentido de que a contribuição do art. 1º da Lei Complementar  
nº 110/2001 passou a ser inconstitucional a partir do atendimento da finalidade invocada para 
a sua instituição, posto que foi analisado e rejeitado pelo C. Supremo Tribunal Federal no jul-
gamento em que se decidiu pela constitucionalidade de referida contribuição (ADIn 2.556/DF, 
julgado em 26.06.2012, DJe 20.09.2012), quando se decidiu que ‘o argumento relativo à perda 
superveniente de objeto dos tributos em razão do cumprimento de sua finalidade deverá ser exa-
minado a tempo e modo próprios’, sendo que a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral 
sobre essa questão, no sentido de que alterações supervenientes no contexto fático podem justi-
ficar um novo exame acerca da validade do art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, objeto do  
RE 878.313/SC, pendente de julgamento, sendo que enquanto não examinada pela Colenda Corte 
tal questão, não se encontra fundamentos relevantes que possam afastar a conclusão pela cons-
titucionalidade e plena exigibilidade da contribuição, eis que a tese de superação da sua finali-
dade institutiva contraria uma razoável interpretação no sentido de que apenas a contribuição do  
art. 2º seria temporária (o que é expresso em seu § 2º) para suprir a referida finalidade transitória. 
2. Ausência de fundamento para acolhida do argumento no sentido de que a contribuição do  
art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001 passou a ser inconstitucional a partir da alteração promo-
vida pela Emenda Constitucional nº 33/2001 à redação do art. 149, § 2º, III, alínea a, da Constitui-
ção Federal, que teria excluído a possibilidade de exigência de contribuições sociais com alíquotas 
ad valorem senão as que tivessem, como base de cálculo, aquelas taxativamente indicadas na 
nova redação do referido preceito. Rejeição do argumento porque: a) reputa-se também analisado 
e rejeitado pela Suprema Corte quando decidiu pela constitucionalidade de referida contribuição 
(ADIn 2.556/DF, julgado em 26.06.2012, DJe 20.09.2012), considerada válida justamente com 
fundamento no art. 149 da Constituição Federal; b) a alteração redacional não importa em conclu-
são no sentido da invalidade das contribuições anteriormente criadas com base na redação original 
do dispositivo constitucional; e c) a interpretação de seu enunciado normativo há de realizar-se 
no contexto sistemático constitucional, nesse contexto não se podendo apreender que o termo 
‘poderão’ deve ter o significado linguístico de ‘deverão’, mas sim que expressa a admissibilidade 
de novas contribuições sociais sobre tais bases de cálculo, para o fim de que não conflitem com 
a regra proibitiva do art. 195, § 4º c/c art. 154, I, da Lei Maior. Precedente desta Corte Regional. 
7. Apelação improvida.” (TRF 3ª R. – AC 0006307-07.2016.4.03.6105/SP – 2ª T. – Rel. Des. Fed. 
Souza Ribeiro – DJe 13.07.2017 – p. 57)

Transcrição Editorial SínTESE
Constituição Federal:

“Art. 154. A União poderá instituir:

I – mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-
-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta 
Constituição;

[...]

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
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a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, 
à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição 
sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata 
o art. 201;

III – sobre a receita de concursos de prognósticos;

IV – do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

[...]

§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da 
seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.”

3822 – Contribuições previdenciárias – base de cálculo – ICMS – ISS – exclusão – possibilidade
“Tributário. Contribuições previdenciárias. Base de cálculo. ICMS. ISS. Exclusão. Possibilidade. 
O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 240.785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, aos 
08.10.2014, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e 
da Cofins, ao entendimento de que o valor desse tributo, pela própria sistemática da não cumulati-
vidade que o rege, não se encontra inserida dentro do conceito de faturamento ou receita bruta da 
empresa, pois não ingressa no seu patrimônio, apenas transitando contabilmente na empresa arre-
cadadora, mas sendo, afinal, destinado aos cofres do ente estatal tributante. Trata-se de julgamento 
em processo individual, gerando efeitos entre as partes, mas o C. STF também admitiu o tema 
como repercussão geral (Tema nº 69 – O ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da Cofins), 
estando ainda pendente de julgamento final, quando surtirá efeitos erga omnes. Essa orientação da 
Suprema Corte, por se tratar de matéria constitucional, já foi adotada pela C. Primeira Turma do E. 
Superior Tribunal de Justiça, no AgRg-AREsp 593.627/RN, julgado aos 10.03.2015, superando os 
entendimentos daquela Corte Superior anteriormente expostos nas suas Súmulas nºs 68 e 94. Se-
guindo esta orientação, portanto, sob uma fundamentação de natureza constitucional empregada 
e reconhecida como de repercussão geral pelo próprio C. Supremo Tribunal Federal, entendo que 
o mesmo entendimento deve ser aplicado em relação ao ISS, cujo montante deve ser excluído da 
base de cálculo de contribuições sociais que tenham a ‘receita bruta’ como base de cálculo, como 
o PIS, a Cofins e a contribuição previdenciária prevista no art. 7º da Lei nº 11.546/2011, reconhe-
cendo como ilegítimas as exigências fiscais que tragam tal inclusão, com o consequente direito ao 
ressarcimento do indébito pelas vias próprias (restituição mediante precatório ou compensação). 
Apelação provida.” (TRF 3ª R. – AC 0024570-39.2015.4.03.6100/SP – 2ª T. – Rel. Des. Fed. Souza 
Ribeiro – DJe 13.07.2017 – p. 76)

3823 – Crédito tributário – pela parte autora – reconhecimento – expedição de CPD-EN – de-
pósito judicial – conversão em renda do depósito – extinção do crédito tributário pelo 
pagamento – levantamento do saldo remanescente – possibilidade

“Tributário e processual civil. Ação ordinária. Expedição de CPD-EN. Depósito judicial. Superve-
niente reconhecimento do crédito tributário pela parte autora. Conversão em renda do depósito. 
Extinção do crédito tributário pelo pagamento. Levantamento do saldo remanescente. Possibilida-
de. Extinção do feito com resolução do mérito. Honorários. (01) 1. Assim como requerido parte 
autora, com anuência da Fazenda Nacional, o depósito judicial efetuado no bojo do presente 
processo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser convertido em renda 
em favor da União Federal, até integral quitação da dívida, devendo eventual saldo remanescente 
ser levantado em favor da empresa autora, sob pena de enriquecimento ilícito da União. 2. O ma-
nifesto interesse da parte autora em quitar a dívida que, por ocasião do ajuizamento da ação, im-
pedia a expedição da CPD-EN, implica em renúncia tácita ao direito sobre o qual se funda a ação, 
a ensejar a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, V, do CPC/1973  
(art. 487, III, c, do CPC/2015). 3. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
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haja vista a simplicidade da demanda. 4. Apelação da Fazenda Nacional provida. Apelação da 
parte autora parcialmente provida.” (TRF 1ª R. – AC 0038450-55.2011.4.01.3300/BA – 7ª T – Relª 
Desª Fed. Angela Catão – J. 19.07.2017)

Comentário Editorial SínTESE
O Acórdão que passamos a comentar cuidou de um recurso de apelação com recurso adesivo em 
desfavor da sentença que homologou a desistência da presente ação (CPC, art. 158, parágrafo 
único c/c art. 267, VIII, do CPC), ajuizada pela parte autora, empresa optante pelo Simples, para 
que declarado seu direito à obtenção de CPD-EN, mediante apresentação de garantia.

Em suas razões de apelo, União seguiu na tese de que o feito deve ser extinto com julgamento de 
mérito (art. 269, V, do CPC), porque posterior à apresentação da contestação.

Em recurso adesivo, a parte autora requereu o levantamento dos depósitos judiciais.

Por petição datada de 02.03.2016, parte autora “reconhece e concorda com as razões de apela-
ção da União, desfazendo-se, de pronto, eventual litígio” requerendo, por oportuno, a conversão 
do depósito judicial em favor da União Federal no montante correspondente ao valor atualizado 
do débito da empresa junto ao Fisco (R$ 544.348,87, em 29.01.2016), seguida da extinção 
do crédito tributário, bem como a liberação do saldo remanescente em seu favor.

Instada a se manifestar, a Fazenda Nacional requereu que fosse dado provimento do seu recurso 
de apelação, ante o reconhecimento da procedência do seu pedido.

Ao julgar, a Exma. Sra. Desembargadora Federal Ângela Catão (relatora) destacou que em sede 
de apelação, a parte autora requereu a reforma da sentença no que tange à manutenção dos 
depósitos judiciais mesmo após a homologação da desistência, que implicou no julgamento da 
ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC.

A Fazenda Nacional, por outro lado, insurge-se contra a extinção do feito sem resolução do 
mérito.

A Ilustre Desembargadora por sua ressaltou que, após o recebimento dos autos a esta Corte, con-
tudo, a autora reconheceu e confessou a existência do crédito tributário que impedia a expedição 
de certidão de regularidade fiscal em seu favor, requerendo a conversão em renda da União dos 
valores depositados em juízo, até integral quitação da dívida, bem como a liberação do saldo 
remanescente eventualmente apurado em seu favor.

Seguiu a Nobre Julgadora ressaltando que o feito não merece maiores digressões, tendo em vista 
que, assim como requerido parte autora, com anuência da Fazenda Nacional, o depósito judicial 
efetuado no bojo do presente processo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tribu-
tário deve ser convertido em renda em favor da União Federal, até integral quitação da dívida, 
devendo eventual saldo remanescente ser levantado em favor da empresa autora, sob pena de 
enriquecimento ilícito da União.

Em seu entendimento, o manifesto interesse da parte autora em quitar a dívida que, por ocasião 
do ajuizamento da ação, impedia a expedição da CPD-EN, implica em renúncia tácita ao direito 
sobre o qual se funda a ação, a ensejar a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos 
do art. 269, V, do CPC (art. 487, III, do CPC/2015).

Desta forma, levando-se em conta o disposto no art. 26 do CPC/1973, condenou a parte autora 
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), haja vista 
a simplicidade da demanda. (VC = R$ 851.621,85)

Assim, com base em todo o exposto, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu pro-
vimento à apelação da Fazenda Nacional, para extinguir o feito com resolução do mérito (CPC, 
art. 269, V) e deu parcial provimento à apelação da parte autora para determinar a liberação do 
saldo remanescente relativo ao depósito judicial em seu favor.

3824 – IPVA – execução fiscal – ausência de prequestionamento – Súmula nº 211/STJ
“Tributário e processual civil. Execução fiscal. IPVA. Ausência de prequestionamento. Súmula 
nº 211/STJ. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. 1. A alegação de afronta aos arts. 142, 
149, 156, VI, 174 do CTN – 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 e 2º da LINDB, a despeito da oposi-
ção de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Incide a Súmula nº 211/
STJ porque, para que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, é indispensável 
também a emissão de juízo de valor sobre a matéria. 2. A divergência jurisprudencial deve ser 
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comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou asseme-
lham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável 
a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se 
o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. 
O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC de 1973 e 
art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c do inciso III 
do art. 105 da Constituição Federal. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – REsp 1.656.500 – 
(2017/0035929-8) – 2ª T. – Rel. Min. Herman Benjamin – DJe 30.06.2017 – p. 1605)

Transcrição Editorial SínTESE
Lei nº 6.830/1980:

“Art. 8º O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros 
e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 
observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer 
por outra forma;

II – a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do execu-
tado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 
agência postal;

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 
agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV – o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 
gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 
indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza 
da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 
sede do Juízo.

[...]

§ 2º O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.”

3825 – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) – ausência de fato gerador – revisão 
– impossibilidade – necessidade de reexame de provas e fatos

“Processual civil e tributário. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA. Ausência de fato 
gerador. Revisão. Impossibilidade. Necessidade de reexame de provas e fatos. Súmula nº 7/STJ.  
1. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, consignou que ‘o caso dos 
autos trata da possibilidade de cobrança de TCFA da Equiplan Gráfica e Editora Ltda. [...] No 
caso dos autos, o Ibama considerou que a executada é devedora de TCFA por qualificar-se como 
Indústria de Papel e Celulose, atividade indicada no código 08 do Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 
1981 [...] Ocorre que, de acordo com o estatuto social da demandante, seu objeto é a impressão 
de livros, jornais e periódicos, composição gráfica, litográfica, fotolitografia, clicheria, papelaria 
e outras atividades concernentes ao ramo (evento 1, CONTRSOCIAL13). Já seu CNPJ tem como 
descrição o código 18.22-9-99 de ‘serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plas-
tificação (evento 1 – CNPJ16). Percebe-se que a empresa demandante não se qualifica como In-
dústria de Papel e Celulose, uma vez que as atividades por ela exercidas, em especial, impressão 
de livros, jornais e periódicos, composição gráfica, litográfica, fotolitografia, clicheria, papelaria, 
não tem relação com aquelas indicadas no código 8 do Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981. Daí 
se segue que não se dedica a atividade potencialmente perigosa ao meio-ambiente, ensejadora do 
pagamento da TCFA. Cabe ressaltar que, ao contrário do que alegou o Ibama, o fato de constar do 
objetivo social da empresa expressão indicando que ela exerce “outras atividades concernentes 
ao ramo”, não significa necessariamente que dentre essas outras atividades esteja a fabricação de 
artefato de papel, essa sim potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais, nos termos 
do no código 8 do Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981. Aliás, a atividade da sociedade, nos termos 
do seu contrato social, abrange a “impressão” de livros, jornais e periódicos, e não “fabricação” 
de livros, como aduziu o apelante, sendo certo que na impressão gráfica não é realizada transfor-
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mação e fabricação do papel (matéria prima). Assim, considerando que a atividade desempenhada 
pela demandante não se enquadra dentre aquelas sujeitas à incidência da TCFA (previstas no Ane-
xo VIII da Lei nº 6.938, de 1981), é ser mantida a sentença procedente a demanda para decretar 
a nulidade dos créditos tributários’ (fls. 398-399, e-STJ, grifei). 2. A revisão desse entendimento 
implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. Precedentes: 
REsp 1.527.420/RS, Relª Min. Assusete Magalhães, 2ª T., DJe 26.4.2017, AgInt-REsp 1.610.233/SC, 
Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., DJe 06.12.2016, AgInt-REsp 1.529.446/PR, Relª Min. Regina 
Helena Costa, 1ª T., DJe 04.10.2016, e AgRg-AREsp 43.332/SC, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, 2ª T., DJe 18.10.2011.3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – REsp 1672280 – 
(2017/0113211-3 )– 2ª T – Rel. Min. Herman Benjamin – J. 30.06.2017)

Comentário Editorial SínTESE
Cuida-se de uma Acórdão que resultou no julgamento de um Recurso Especial (art. 105, III, 
a, da CF) interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja ementa é a 
seguinte (fl. 301, e-STJ):

“TCFA – NÃO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES SUJEITAS À FISCALIZAÇÃO – FATO GERADOR DA 
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – Não é devida a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental quando 
a empresa não exerce as atividades sujeitas ao poder de polícia do Ibama.”

O recorrente, nas razões recursais arguiu a violação dos arts. 9º, VIII e IX, 17, I e II, 17-B e 17-C 
da Lei nº 6.938/1981, sob o argumento de que ‘todas as empresas privadas, sujeitam-se ao 
pagamento da TCFA, se exercerem as atividades do Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981. E resta 
claro que a atividade exercida pelo Apelado tem potencial poluidor e se enquadra no referido 
anexo’ (fl. 314, e-STJ).

Ao julgar, Eg. Superior Tribunal de Justiça, representado aqui pelo Exmo. Sr. Ministro Herman 
Benjamin (Relator) foi enfático ao afirmar que não se pode conhecer da irresignação.

Em seu entendimento, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes 
fundamentos:

“O caso dos autos trata da possibilidade de cobrança de TCFA da Equiplan Gráfica e Editora 
Ltda.

[...]

No caso dos autos, o Ibama considerou que a executada é devedora de TCFA por qualificar-
-se como Indústria de Papel e Celulose, atividade indicada no código 08 do Anexo VIII da Lei  
nº 6.938, de 1981.

[...]

Ocorre que, de acordo com o estatuto social da demandante, seu objeto é a impressão de 
livros, jornais e periódicos, composição gráfica, litográfica, fotolitografia, clicheria, papelaria e 
outras atividades concernentes ao ramo (evento 1, CONTRSOCIAL13). Já seu CNPJ tem como 
descrição o código 18.22-9-99 de serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e 
plastificação (evento 1 – CNPJ16).

Percebe-se que a empresa demandante não se qualifica como Indústria de Papel e Celulose, uma 
vez que as atividades por ela exercidas, em especial, impressão de livros, jornais e periódicos, 
composição gráfica, litográfica, fotolitografia, clicheria, papelaria, não tem relação com aquelas 
indicadas no código 8 do Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981. Daí se segue que não se dedica 
a atividade potencialmente perigosa ao meio ambiente, ensejadora do pagamento da TCFA.

Cabe ressaltar que, ao contrário do que alegou o Ibama, o fato de constar do objetivo social da 
empresa expressão indicando que ela exerce ‘outras atividades concernentes ao ramo’, não signi-
fica necessariamente que dentre essas outras atividades esteja a fabricação de artefato de papel, 
essa sim potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais, nos termos do no código 
8 do Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981. Aliás, a atividade da sociedade, nos termos do seu 
contrato social, abrange a ‘impressão’ de livros, jornais e periódicos, e não ‘fabricação’ de livros, 
como aduziu o apelante, sendo certo que na impressão gráfica não é realizada transformação e 
fabricação do papel (matéria prima).

Assim, considerando que a atividade desempenhada pela demandante não se enquadra dentre 
aquelas sujeitas à incidência da TCFA (previstas no Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981), é ser 
mantida a sentença procedente a demanda para decretar a nulidade dos créditos tributários.”
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Continuou em seu raciocínio o Nobre Ministro destacando ser inviável o acolhimento da preten-
são do recorrente, em sentido contrário, em razão do óbice contido na Súmula nº 7/STJ, qual 
seja:

“A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.”

Reforçou ainda seu entendimento citando jurisprudência sobre caso semelhante:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FIS-
CAL – TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA) – ACÓRDÃO RECORRIDO 
QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – 
NÃO DESENVOLVIMENTO, PELA EMPRESA AUTORA, DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE 
POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS NATURAIS, NO ESTABELECIMENTO E NO 
PERÍODO CONSTANTES DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 7/STJ – PRECEDENTES – RE-
CURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO

I – Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/1973.

II – Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte autora, ora recorri-
da, defende a inexigibilidade dos créditos tributários exequendos, que correspondem à Taxa de 
Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), relativamente aos anos de 2008, 2009 e 2010, ao 
argumento de que a autora não mais exerce atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras 
de recursos naturais, no estabelecimento localizado no endereço constante da CDA, desde o ano 
de 2006, quando foi celebrado contrato de locação do referido estabelecimento, pelo prazo de 
dez anos, com uma terceira pessoa jurídica. Julgados procedentes os Embargos à Execução, foi 
interposta Apelação, tendo o Tribunal de origem negado provimento ao recurso, ao fundamento 
de que a prova dos autos é suficiente para que se conclua que a parte embargante não exerceu 
atividades sujeitas ao poder de polícia do Ibama, no estabelecimento e no período constantes 
da Certidão de Dívida Ativa.

III – Na hipótese dos autos, a reforma do acórdão recorrido, que concluiu pela ausência do fato 
gerador da TCFA, demandaria reexame das provas produzidas no processo, providência vedada, 
em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. Precedentes do STJ (AgRg-
-Ag 999.771/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., DJe de 02.10.2008; AgRg-REsp 1.241.832/SC, 
Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., DJe de 09.09.2011; AgRg-AREsp 43.332/SC, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, 2ª T., DJe de 18.10.2011; AgRg-AREsp 605.160/RS, Rel. Min. 
Humberto Martins, 2ª T., DJe de 15.12.2014; AgRg-REsp 1.492.630/SC, Rel. Min. Humberto 
Martins, 2ª T., DJe de 12.02.2015; AgRg-AREsp 710.266/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 
1ª T., DJe de 01.09.2015; AgRg-REsp 1.462.735/SC, Relª Min. Assusete Magalhães, 2ª T., 
DJe de 29.03.2016; AgInt-REsp 1.620.353/RS, Relª Min. Assusete Magalhães, 2ª T., DJe de 
22.11.2016).

IV – Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1527420/RS, Relª Min. Assusete Magalhães,  
2ª T., DJe 26.04.2017, grifei)

“PROCESSUAL CIVIL – [...] TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA) – AU-
SÊNCIA DE FATO GERADOR – CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA – REVISÃO – 
IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS – SÚMULA Nº 7/STJ

1. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo quanto à ausência de fato gerador da 
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA face ao não desenvolvimento pela empre-
sa executada de atividades potencialmente poluidoras demanda o reexame de provas e fatos, 
atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt-REsp 1610233/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., DJe 06.12.2016, grifei)

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – [...] CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICA-
BILIDADE – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA 
– TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – RE-
VISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 7/STJ – INCIDÊNCIA

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regi-
me recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. 
Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II – In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que assentou a ausência de qualquer 
atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais passível de fiscalização, 
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demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso 
especial, à luz do óbice contido na Súmula nº 7/STJ.

III – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão 
recorrida.

IV – Agravo Interno improvido.” (AgInt-REsp 1529446/PR, Relª Min. Regina Helena Costa,  
1ª T., DJe 04.10.2016, grifei)

“PROCESSUAL CIVIL – [...] TCFA – ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA – IMPOSSIBILIDADE – 
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ

1. Em sede de recurso especial, a recorrente alegou que o acórdão merecia ser reformado, por 
contrariar o art. 3º, da Lei nº 10.165, ao argumento de que o recorrido – empresa que realiza 
comércio de madeira – se enquadra como sujeito passivo do tributo intitulado Taxa de Fiscali-
zação e Controle Ambiental.

2. No entanto, o especial não pode ser sequer conhecido, pois aferir se a agravada exerce 
atividades potencialmente poluidora para que esta se sujeite à Taxa de Fiscalização e Controle 
Ambiental demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos.

3. No caso concreto, tendo o Tribunal de origem consignado que as atividades desenvolvidas 
pela agravada descritas no contrato social não guardam relação com o enquadramento legal, 
visto que o objeto social da empresa não poderia ser enquadrado como atividade potencialmente 
poluidora, nos termos do Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981, para se chegar a uma conclusão 
diversa, esta Corte Superior teria de reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que lhe 
é vedado em sede de recurso especial, consoante a Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg-AREsp 43.332/SC, Rel. Min. Mauro Campbell  
Marques, 2ª T., DJe 18.10.2011, grifei)

Assim, com base em todo o exposto, o Eg. Superior Tribunal de Justiça não conheço do Recurso 
Especial.
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RESUMO: Ao desenvolver uma teoria social, por meio de um enfoque sociológico, este artigo ques‑
tiona o porquê de a prática social da legitimação ter assumido o papel central no debate sobre 
ordenamento transnacional. Ao contrário de perspectivas que enxergam o relacionamento entre as 
formas nacional e transnacional de ordenamento jurídico como um relacionamento sem qualquer 
soma, a relação coevolucionária e mutuamente encorajadora entre as citadas formas de ordena‑
mento jurídico é aqui defendida e enfatizada. Sustenta‑se, ainda, que essa complementaridade 
pode ser rastreada desde a mais fundamental e diferente função e posição das formas nacionais e 
transnacionais de ordenamento jurídico na sociedade mundial. A tentativa generalizada de analisar 
desenvolvimentos transnacionais com base em conceitos de lei e de política derivados de contextos 
de ordenamentos nacionais é, portanto, problemática. Assim, justamente no sentido oposto, esse 
artigo defende que conceitos contextualizados de lei e política transnacionais são necessários. E 
diante dessa necessidade é que o discurso sobre legitimação emergiu no âmbito da governança 
transnacional. As práticas de legitimação do ordenamento jurídico transnacional podem ser entendi‑
das como equivalentes funcionais da democracia, na medida em que ambas podem ser compreendi‑
das como instrumentos de crescente reflexividade. A diferença central, entretanto, é que contextos 
legitimados pela democracia implicam uma forma ex ante do político em contraste com a ênfase ex 
post das práticas de legitimação do ordenamento jurídico transnacional. Além disso, a lei assume um 
papel instrumental central, pois é por meio dela que as práticas de legitimação são estruturadas em 
ambiente transnacional.

PALAVRAS‑CHAVE: Legitimação; direito transnacional; política transnacional; governança global; 
democracia.

SUMÁRIO: Introdução; I – Estado moderno e governança transnacional – Além da antinomia;  
II – Factualidade, normatividade e teleologia; III – A forma nacional e transnacional de política; IV – A 
evocação à legitimação e sua estruturação pela lei; Conclusão.

INTRODuÇÃO
Nos últimos anos, uma série de debates acadêmicos sobre justiça surgiu 

e destacou-se em relação aos desenvolvimentos transnacionais2. Enquanto o 

1 O trabalho de Poul F. Kjaer é apoiado/custeado pelo Conselho Europeu de Pesquisa (ITEPE 312331). Partes 
desse trabalho baseiam-se em seu livro Constitutionalism in the Global Realm: A Sociological Approach 
(Routledge, Londres, 2014). Artigo traduzido por Ana Carolina do Couto e Silva. Este artigo faz parte de 
uma série de contribuições à Conferência “Towards a Grammar of Justice in EU Law”, ocorrida em 6 e 7 de 
novembro de 2014, na VU University Amsterdam, e patrocinada por Access Europe Amsterdam, VU Centre 
for European Legal Studies e Dutch Research Council Veni Grant.

2 Principalmente: R. Forst, Das Recht auf Rechtfertigung – Elemente einer konstruktivistischen Theorie der 
Gerechtigkeit (Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 2007); D. Kochenov, G. de Búrca e A. Williams (Ed.), 
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debate em curso tem se desenrolado no terreno normativo, este artigo busca 
um caminho diferente. Ele apresenta uma reflexão teórico-social, com enfoque 
sociológico, que questiona o motivo de um movimento de desdobramento em 
direção à legitimação. Portanto, o foco central consiste mais na prática social 
da legitimação do que na coerência lógica da argumentação filosófica relativa 
ao conceito de justiça.

É necessário observar a prática da legitimação nas conjunturas em que ela 
se desenvolve. Desse modo, a compreensão da própria natureza da governança 
transnacional de que se parte, consequentemente, tende a ser decisiva para a 
apreensão da prática da legitimação em contextos transnacionais. Simplifican-
do, o discurso acadêmico sobre governança transnacional em geral e na União 
Europeia (UE), especificamente, é caracterizado por duas abordagens centrais. 
A primeira busca descrever e avaliar a UE com base em configurações factuais e 
critérios normativos que emergiram originalmente de âmbitos nacionais. A outra 
abordagem insiste na ideia de que os processos políticos e jurídicos nacionais 
e transnacionais são substancialmente diferentes em estrutura e propósito. Com 
base nessa última perspectiva, as diretrizes normativas existentes, assim como 
as referências normativas nas quais os processos jurídicos e políticos transna-
cionais deveriam ser avaliados, são consideradas fundamentalmente diferentes. 
O argumento desenvolvido neste artigo pertence a essa última categoria, mas 
repousa em uma fundamentação sociológica específica que provê a base para 
revogar a antinomia entre o nacional e o transnacional sem resultar em uma 
lógica de soma zero. Argumenta-se que as formas nacionais e transnacionais de 
ordenamento social não são mutuamente substituíveis. Ao contrário, elas cons-
tituem fenômenos complementares que historicamente emergiram lado a lado, 
apoiando-se mutuamente. Essa complementariedade pode ser descrita com os 
conceitos de “condensação” e “transferência”. Por sua vez, esses dois concei-
tos, respectivamente, servem para delinear a orientação desejada, entendida 
como a unidade de função e de diretriz normativa dos processos políticos e 
jurídicos nacionais e transnacionais. Derrubar a antinomia entre o nacional e o 
transnacional significa dizer que mais soberania implica mais transnacionalida-
de, e mais transnacionalidade implica mais soberania. Isso também está sendo 
atestado pelo fato de que, ao contrário da percepção popular, a soberania dos 
Estados-Nação não tem enfraquecido nas últimas décadas. Ao contrário, desde 
meados do século XX, desenvolveu-se um fortalecimento da soberania dos Es-
tados em todo o globo.

Como os Estados são os únicos espaços em que a democracia se concre-
tizou e também os únicos espaços com potencial para atuar como espaços de-
mocráticos, o fortalecimento do Estado traduz-se em boas notícias para a demo-

Europe’s Justice Deficit? (Hart Publishing, Oxford, 2015); J. Neyer, The Justification of Europe. A Political 
Theory of Supranational Integration (Oxford University Press, Oxford, 2012).
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cracia3. Por outro lado, processos políticos e jurídicos transnacionais não são, 
por razões estruturais, espaços potenciais para a democracia. Nesse caso, uma 
compreensão contextualizada da função combinada e do propósito normativo 
de direito e política transnacionais é necessária. Em suma, conceitos específi-
cos de formas transnacionais de lei e de política, que reflitam a localização, a 
função e o propósito normativo dos processos transnacionais, precisam ser de-
senvolvidos. É neste cenário que os processos de legitimação têm surgido como 
um potencial substituto da democracia nos processos políticos transnacionais. 
Esse desenvolvimento, entretanto, implica focar na função estratégica da lei, na 
medida em que a lei passa a ser a base pela qual as práticas de legitimação são 
estruturadas e desenvolvidas.

Complementando o prisma das demais contribuições a essa questão es-
pecial, este artigo segue da seguinte maneira: primeiro, a coevolução em longo 
prazo do Estado moderno e da governança transnacional é brevemente deline-
ada para estabelecer o cenário. Em seguida, a relação entre factualidade e nor-
matividade é analisada com o objetivo de expor a tensão básica que impulsiona 
os ordenamentos transnacionais e nacionais. Depois disso, a forma e o con-
teúdo dos contornos políticos no nacional e no transnacional são analisados. 
Por fim, neste pano de fundo, a guinada à legitimação é abordada e isso é feito 
enfatizando o papel da lei na estruturação dos processos de legitimação.

I – ESTADO MODERNO E GOVERNANÇA TRANSNACIONAL – ALéM DA ANTINOMIA
Abordagens mais contemporâneas de constitucionalismo transnacional e 

governança partem, explícita ou implicitamente, do pressuposto de que o enfra-
quecimento do Estado nacional pode ser observado e que esse fato seria a razão 
primária da urgência de um constitucionalismo além Estado-nação. Todavia, 
esse ponto de vista reflete, de várias maneiras, uma compreensão bruta e sim-
plificada da evolução e da conjectura do Estado moderno e da estatalidade. Sob 
uma ótica puramente numérica, a quantidade de Estados modernos continuou 
a expandir rapidamente nos últimos dois séculos e, especialmente, nos últimos 
cinquenta anos. Em meados do século XIX, somente um pequeno segmento do 
globo encontrava-se sujeito à instituição do Estado moderno e apenas após os 
processos de descolonização, que ocorreram na metade do século XX, é que a 
estatalidade conquistou um status global. Dessa maneira, quando observamos 
por meio de uma perspectiva histórica em longo prazo, fica clara uma expansão 
quantitativa sem precedentes da instituição do Estado moderno. E, qualitativa-
mente, a soberania estatal também continuou se expandindo. Se um “Estado 

3 G. Harste, The Democratic Surplus that Constitutionalized the European Union – Establishing Democratic 
Governance through Intermediate Institutions, em E. Hartmann e P. F. Kjaer (Ed.), The Evolution of 
Intermediary Institutions in Europe. From Corporatism to Governance (Palgrave Macmillan, Londres, 2015. 
p. 190-215).
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forte” for categorizado como forma de soberania baseada na distinção, tanto 
formal quanto em termos de prática social, entre o Estado e outros segmentos 
da sociedade, uma estrutura institucional relativamente estável e uma extensa 
– mas não necessariamente exclusiva – capacidade de implementar o poder 
político de forma generalizada e inclusiva, será possível argumentar que, atual-
mente, grande parte do planeta é caracterizada pela atuação de Estados fortes 
quando comparada a qualquer período histórico anterior4.

Além disso, uma visão histórica revela que Estados modernos e formas 
extensivas de ordenamento transnacional emergiram de mãos dadas e que essas 
duas formas de ordenamento são, de fato, mutuamente constitutivas. Da Ingla-
terra e Holanda – os dois primeiros Estados modernos – até os Estados Unidos 
da América atual, todos os Estados maduros foram conectados estruturalmente a 
formas muito elaboradas de ordenamento transnacional, seja por meio do colo-
nialismo ou, no caso dos dias de hoje, através de sua integração a densas e cres-
centes redes de governança transnacional5. Os processos de descolonização da 
metade do século XX, entretanto, desencadearam transformações fundamentais 
no ordenamento transnacional, caracterizadas pela expansão exponencial de 
entidades transnacionais públicas e privadas. Essa expansão se deu por meio de 
um processo contratado. A primeira organização internacional pública, a Com-
mission Centrale pour la Navigation du Rhin, foi estabelecida em 1831 e segui-
da pela International Telegraph Union (atualmente, Universal Postal Union) em 
18746. Uma tendência semelhante pode ser vista em relação às organizações 
internacionais privadas. O movimento internacional da Cruz Vermelha estabe-
leceu-se em 1863, e a primeira organização privada de propriedade intelectual, 
a Associstion Littéraire et Artistique Internationale, em 1878. A partir desse lento 
começo, o número de sítios de ordenamento transnacional, principalmente nos 
últimos 60 (sessenta) anos, foi rapidamente transformado pelo estabelecimento 
de organizações públicas funcionalmente delineadas, tais como a GATT [atu-
almente, Organização Mundial do Comércio (OMC)], o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), o Banco Mundial, a Organização Mundial de Saúde e as 
organizações público-privadas, como a Organização Internacional de Norma-
lização (ISO) e a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números 
(ICANN), assim como um vasto número de organizações puramente privadas 

4 P. F. Kjaer, Constitutionalism in the Global Realm: A Sociological Approach (Routledge, Londres, 2014.  
p. 23). Em relação à expansão qualitativa do Estado moderno, é possível acrescentar que a capacidade de os 
Estados conseguirem se envolver em microgestão, moldagem e regulação de processos sociais até os mínimos 
detalhes teve um aumento significativo nas últimas décadas. Para obter mais informações, consultar: G. 
Thompson, The Constitutionalisation of Everyday Life?, em E. Hartmann e P. F. Kjaer (Ed.), The Evolution of 
Intermediary Institutions in Europe: From Corporatism to Governance (Palgrave Macmillan, Londres, 2015. 
p. 177-197).

5 M. Koskenniemi, Empire and International Law: The Real Spanish Contribution, 2011, University of Toronto 
Law Journal (p. 1-36).

6 C. Walter, Constitutionalizing (Inter)national Governance: Possibilities for and Limits to the Development of na 
International Constitutional Law, 2011, 44, German Yearbook of International Law, 176.
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na forma de associações mercantis e outros tipos de organizações não gover-
namentais. É importante destacar que existem, hoje, aproximadamente 68.000 
(sessenta e oito mil) organizações públicas e privadas7.

O entendimento crucial aqui não é apenas que a expansão tanto da es-
tatalidade moderna quanto de sítios de ordenamento transnacional resultou de 
um processo prolongado, mas que se desdobrou simultaneamente, indicando, 
desse modo, que essas duas formas de ordenamento social estão estrutural-
mente conectadas. Um movimento dual pode ser observado por meio de um 
paralelo entre a expansão gradual e a globalização dos Estados modernos e a 
conversão de formas de ordenamento transnacional afastadas de formas colo-
niais e sua substituição pelo quadro contemporâneo de governança global8. 
Como resultado, o debate vibrante sobre governança global e multinível9 pre-
cisa ser visto, por um ponto de vista histórico, como intrinsecamente ligado a 
versões antigas do ordenamento transnacional colonial. Da mesma maneira que 
o Estado cresceu e se desenvolveu a partir de um ordenamento feudal prece-
dente10, as estruturas contemporâneas da governança global nasceram da forma 
do ordenamento transnacional colonial. Mas, ao mesmo tempo, a orientação 
normativa tanto do Estado moderno quanto da governança transnacional atual 
permanece fundamentalmente diversa dos norteadores do tipo de ordenamento 
do qual eles emergiram11.

II – fACTuALIDADE, NORMATIVIDADE E TELEOLOGIA
Pode-se argumentar que a distinção constitutiva dos fenômenos sociais, 

incluindo os relacionados à soberania moderna e à governança transnacional, 
seria a duplicação da realidade entre facticidade e normatividade12. A distinção 
entre a ordem fática existente e o ideal reproduzido internamente, igualmente 
real, a respeito de como a ordem em questão deveria se parecer deve, portanto, 
ser considerada a força central comandante da evolução social13. Como todos 
os fenômenos sociais são baseados em processos, essa distinção tem, dessa ma-

7 The Yearbook of International Organizations. Disponível em: <http://www.uia.org/yearbook>. Acesso em: 25 
jun. 2015.

8 O desenvolvimento de tal movimento dual, entretanto, não significa que profundos conflitos não possam se 
dar – e se dão – entre as formas transnacionais e nacionais de ordenamento, como, por exemplo, no caso 
relacionado ao impasse entre a Argentina e o FMI, na virada do milênio e nos conflitos contínuos entre a Grécia 
e instituições outrora conhecidas como Troika (União Europeia, Banco Central Europeu e FMI).

9 Sobre tal literatura em constante expansão, consultar: H. Enderlein, S. Walti e M. Zürn (Ed.), Handbook on 
Multi-level Governance (Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2011).

10 N. Elias, Über den Prozeβ der Zivilisation, Band 2 (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1976).
11 P. F. Kjaer, Constitutionalism in the Global Realm: A Sociological Approach (Routledge, Londres, 2014. 

fl. 31).
12 N. Luhmann, Quod Omnes Tangit: Remarks on Jürgen Haberma’s Legal Theory (1996), 17, Cardozo Law 

Review, 883.
13 H. Brunkhorst, Critical Theory of Legal Revolutions. Evolutionary Perspectives (Bloomsbury, Londres, 2014. 

f. 33).
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neira, natureza dinâmica. As visões normativas não se prendem ao tempo, mas 
também mudam ao longo do tempo, embora tendam a mudar em ritmo mais 
lento do que o desenrolar das operações sociais em uma dada ordem.

O grau de dinamismo varia de ordem social para ordem social. A emer-
gência e a expansão gradual de estruturas especificamente modernas têm, 
contudo, implicado um aumento geral da temporalização, reforçando, assim, 
a ideia de que as expectativas existentes em determinados momentos se cons-
troem sobre a base da distinção entre passado e futuro14. Neste contexto, as 
teleologias internas aparecem no sentido de que princípios regulatórios de se-
leção emergem ligados a uma visão normativa contrafática de uma derradeira 
meta, cujo propósito consiste em estabilizar a estrutura ao longo do tempo. 
Por exemplo, um Estado como a França, “La Grande Nation”, é construído em 
torno da narrativa que aponta para o futuro, com base no passado, no senti-
do de que o autoentendimento do Estado francês está intimamente ligado à 
busca contínua pela concretização dos ideais da Revolução Francesa em uma 
escala global. A República Federal alemã, igualmente fundada sobre a base de 
um imperativo Westbindung, a (re)integração da Alemanha na comunidade de 
Estados ocidentais, sobre a base de uma narrativa que teve em seu núcleo a 
ideia de evitar uma futura repetição de sua história recente15. As duas narrativas 
tornaram-se desgastadas nos últimos anos, desde a queda do Muro de Berlim. 
Mas lógicas semelhantes podem ser encontradas em outros lugares. A União Eu-
ropeia, apesar da contínua resistência de seu ambiente social à inclusão de seus 
Estados-membros, reproduz a si mesma pautada na lógica de uma “união mais 
próxima possível”, consequentemente realizando crescente integração em um 
fim em si mesmo16. Regimes transnacionais globais também se apoiam nessas 
teleologias. Por exemplo, a Igreja Católica, a primeira organização moderna de 
operação global, é impulsionada por um objetivo contrafactual de transformar 
toda a população mundial em membros praticantes da Igreja. O regime de co-
mércio mundial pode ser concebido como suportado por uma autocompreen-
são contrafactualmente orientada para uma abolição generalizada das barreiras 
comerciais. De modo semelhante, o ainda emergente regime global de direitos 
humanos poderia ser visto como tendo não só o princípio, mas também o esta-
belecimento fático de um espaço legal que inclui o mundo em sua totalidade 
como objetivo final.

14 R. Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main, 1989. fl. 321).

15 J. Habermas, “Geschichtsbewuβtsein und posttraditionale Identität. Die Westorientierung der Bundesrepublik”, 
em J. Habermas, Eine Art Schadensabwicklung. Kleine politische Scriften IV (Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
am Main, 1987. fls. 159-179).

16 P. F. Kjaer, Between Governing and Governance: On the Emergence, Form and Function of Europe’s Post- 
-National Constellation (Hart Publishing Oxford, 2010. p. 31).
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Como indicado, a institucionalização teleológica dos objetivos contra-
factuais normativos apontando para o futuro emerge como forma de estabilizar 
as ordens sociais baseadas em processos e, portanto, com um fluxo constante. 
Mas as ordens sociais também são caracterizadas por uma indeterminação fun-
damental, dado que há sempre mais de um possível caminho para o futuro. To-
das as ordens sociais, ainda que em graus variados, são autônomas, no sentido 
de poderem escolher entre duas ou mais opções quando confrontadas com o fu-
turo. Uma consequência disso é que elas são confrontadas com uma demanda 
de seus ambientes sociais para justificar o motivo de um caminho ser escolhido 
e outros não. As teleologias, portanto, têm um propósito explícito de justifica-
ção. As teleologias de ordens sociais não são estabelecidas por natureza ou, de 
qualquer outra forma, escritas em pedra como é frequentemente assumido nos 
primórdios da filosofia moderna. No nível semântico, as justificações tendem 
a emergir, defendendo que forças superiores estão por trás de tais teleologias, 
mas, de uma perspectiva prática, elas permanecem temporais e contingentes. 
Ou, mais precisamente, contingentes, por serem temporais e, portanto, tornan-
do-as o resultado de tentativas intencionais de construção social, ao mesmo 
tempo em que seu grau de sucesso permanece sujeito a acontecimentos evolu-
tivos imprevisíveis17.

De uma perspectiva sociológica, as teleologias também podem ser enten-
didas como “programas hegemônicos” voltados para reduzir contingências, no 
sentido de que são molduras caracterizadas por um nível maior de estabilidade 
ao longo do tempo do que os processos sociais aos quais são dirigidos. Elas bus-
cam estabelecer um sentido de coerência geral por meio de narrativas com im-
portantes implicações normativas. Enquanto a alterabilidade é entendida com 
frequência como uma característica essencial do mundo normativo, no sentido 
de que existe a possibilidade de se pensar ou imaginar um mundo diferente, as 
teleologias funcionam, ao invés, como formas pelas quais as variedades de se-
leções são reduzidas de forma que as “linguagens alternativas” estão sendo con-
sistentemente marginalizadas. Um posicionamento normativo não só implica 
uma busca por alterabilidade, mas também, e igualmente, uma condensação, 
estabelecida por meio da reiteração, de uma visão de mundo já estabelecida18.

III – A fORMA NACIONAL E TRANSNACIONAL DE POLÍTICA
As duas seções anteriores destacam a constituição mútua e simultânea 

das formas de ordenamento nacional e transnacional e seu alicerce básico com-
partilhado como derivado da distinção entre a factualidade e a normatividade19. 

17 H. Brunkhorst, Critical Theory of Legal Revolutions. Evolutionary Perspectives (Bloomsbury, Londres, 2014).
18 P. F. Kjaer, Systems in Context: On the Outcome of the Habermas/Luhmann-debate (2006), Sep., Ancilla Iuris, 70.
19 Sobre esse aspecto é possível acrescentar, em uma espécie de terceira dimensão, que tanto as formas nacionais 

e transnacionais de ordenamento se apoiam em uma organização formal como formato organizacional básico. 
Explorar essa dimensão, entretanto, vai além do escopo do presente artigo.
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Essa base comum, contudo, não implica que os dois tipos de ordenamentos 
sociais comentados possam ser entendidos como mutuamente substituíveis. 
Ambos possuem, tanto funcionalmente quanto normativamente, uma orienta-
ção substancialmente diferente. O objetivo central dos Estados-nação consiste 
em delinear e condensar um espaço social tipicamente político. A história do 
Estado moderno é uma larga extensão da história de todo um século e de um 
prolongado processo de construção da sociedade por meio da construção de 
espaços sociais singulares20. Processos esses que, como no exemplo descrito 
por Foucault, implicaram o desenvolvimento de toda uma linha de ferramen-
tas governamentais disciplinares desde contagens populacionais e registros fis-
cais até linguagens unificadas e história nacional21. Por outro lado, a orienta-
ção central dos ordenamentos transnacionais desde o colonialismo remoto até 
a governança transnacional contemporânea tem facilitado a transferência de 
componentes sociais compactados, tais como decisões políticas, julgamentos 
legais, conhecimento científico, crenças religiosas ou produtos da economia e 
capital, a partir de um contexto social para outro22. A principal preocupação da 
governança transnacional, pelo exemplo sintetizado no mercado interno da UE, 
constitui em reduzir os atritos de transferência por meio da redução de barreiras 
do intercâmbio social23. Assim, a função central e principal dos Estados moder-
nos e da governança transnacional difere fundamentalmente.

Em termos de prática social, a recalibração do transnacional desde o 
colonialismo até os regimes de governança pressupõe uma mudança para o sis-
tema de gerencialismo24. Tal alteração também pode ser entendida como uma 
modificação a partir da forma normativa para a forma cognitiva de expectati-
vas em que expectativas normativas podem ser entendidas como expectativas 
confirmadas em caso de não realização e expectativas cognitivas como formas 
que são alteradas em caso de não realização25. É nessa mudança descrita que a 
emergência de novos tipos de leis e políticas transnacionais fica clara e urgente. 

20 P. F. Kjaer, “Context Construction trhough Competition: The Prerogative of Public Power, Intermidary Institutions 
and the Expansion of Statehood through Competition”, forthcoming. Distinktion: Scandinavian Journal of 
Social Theory.

21 M. Foucault, II faut défendre la Codiété. Cours au Collége de France, 1975-76 (Gallimard, Paris, 2007).
22 Para o conceito de transferência, consultar: R. Stichwe, Transfer in Sozialsystemen: Theoretische Überlegunger, 

2005, Paper 12. Disponível em: <http://www.unilu.ch/deu/prof._dr._rudolf_stichwehpublikationen_38043.
html>.

23 No caso da moderna estatalidade, tais contextos tendem a ser nacionais. Porém, em grande parte do globo em 
que Estados modernos ainda não se concretizaram, ou se concretizaram parcialmente, também se observa a 
transferência e a incorporação a tipos de ordenamentos sociais que operam “abaixo” da organização formal 
estatal, na forma de comunidades indígenas, em sistemas familiares quase feudais. Consultar também: M. 
Amstutz, “Métissage. Zur Rechtsform in der Weltgesellschaft”, em A. Fischer-Lescano, F. Rödl e C. U. Schimid 
(Ed.), Europäische Gesellschaftsverfassung. Zur Konstitutionalisierung sozialer Demokratie in Europa 
(Nomos Verlag, Baden-Baden, 2009. p. 333-51).

24 M. Koskenniemi, “Constitutionalism, Managerialism and the Ethos of Legal Education”, 2007, 1, European 
Journal of Legal Studies, 1-18.

25 N. Luhmann, “Die Weltgesellschaft”, Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zu Theorie der Gesellschaft 
(Westdeutche Verlag, Opladen, [1975] 2009. p. 51-71).
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Para o político, três dimensões podem ser brevemente destacadas e serão apre-
sentadas a seguir.

nAções e stAkeholders

A nação é o suporte central do sistema político dos Estados modernos, 
no sentido de que ela é o objeto de acordo com o qual o sistema político se 
orienta. Como já ressaltado por Rousseau, a nação não pode, contudo, ser vista 
como a simples soma de vontades individuais de um determinado número de 
pessoas26. Ademais, como defendido por Foucault, a nação não é o sujeito que 
constitui o Estado. Inversamente, a nação é um objeto construído pelo Estado27. 
Em concreto, a nação consiste em uma construção generalizada e, portanto, 
abstrata a qual foi desenvolvida e estabelecida pelos Estados e que atende a três 
propósitos interconectados28:

Primeiro, o conceito de nação é implantado por sistemas políticos na 
forma de Estado, a fim de delinear o alcance de seu poder e, assim, o segmento 
do mundo no qual reivindicam sua supremacia. O mecanismo de inclusão/
exclusão que define o pertencimento a uma nação pode ter três formas: demar-
cações territoriais, nacionalidade ou critérios culturais relacionados à língua, à 
etnia e à religião.

Segundo, a nação é usada como a forma pela qual os sistemas políticos 
nos Estados transferem seu poder para outras partes da sociedade, enquanto 
que, ao mesmo tempo, permite a extração de recursos de outros segmentos da 
sociedade. A construção deliberada de, por exemplo, mitos de origem e lingua-
gens “purificadas” e a reivindicação por solidariedade dentro de uma nação 
são implantadas com o objetivo de reforçar a aceitação e, dessa forma, reforçar 
também o nível de conformidade com o vínculo coletivo de decisões produzi-
das por sistemas políticos inseridos na forma de Estado29. Em outras palavras, é 
a codificação instrumental e a sistematização de padrões socioculturais e mo-
delos de vida preexistentes pelo Estado moderno que propicia uma fonte de le-
gitimidade. Fonte essa particularmente relevante na obtenção e transposição de 
recursos como, por exemplo, na forma de recrutamento militar e recolhimento 
de taxas do restante da sociedade para o Estado.

Terceiro, a nação é uma forma conceitual pela qual a complexidade so-
cial é reduzida e a reflexividade do Estado é ampliada ao mesmo tempo, no 

26 J. J. Rousseau, Du Contract Social ou Principes du Droit Politique (Hachette Littératures, Paris, [1762] 
2005).

27 M. Foucault, Il faut défendre la Société. Cours au Collége de France, 1975-76 (Gallimard, Paris, 2007.  
21 f.).

28 É. Balibar, Nous, citoyens d’Europe? Les fronteires, l’État, le peuple (La Découverte, Paris, 2001. 31 f.).;  
D. Richter, Nation als Form (Springer Verlag, Wiesbaden, 1996. 72 f.).

29 E. Cassirer, The Myth of the State (Yale University Press, New haven, CT, [1946] 1977).



186    ..........................................................................................DPU Nº 78 – Nov-Dez/2017 – SEÇÃO ESPECIAL – ESTUDOS JURÍDICOS

RDU, Porto Alegre, Volume 14, n. 78, 2017, 177-196, nov-dez 2017

sentido de que o conceito é implantado para delinear a parte do mundo a qual 
o sistema político na forma de Estado-nação toma em consideração na tomada 
de decisões. O Congresso dos Estados Unidos, por exemplo, só é obrigado a 
levar em conta o impacto das suas decisões sobre a nação dos Estados Unidos, 
e não o impacto sobre as nações do Canadá e do México, apesar de o impacto 
fatual tender a ser significante tanto para canadenses quanto para mexicanos.

A função de delinear um segmento específico do mundo está intima-
mente associada ao conceito de democracia. Por sua vez, democracia pode 
ser entendida como um modo específico pelo qual o sistema político observa 
os segmentos da sociedade que lhe são externos de forma reflexiva. Tal forma 
é caracterizada pela dualidade entre estabilidade e mudança. Apesar do con-
ceito de nação como unidade singular, a nação é definida como uma entida-
de relativamente estável, ao mesmo tempo em que “a natureza das pessoas”, 
em termos de preferências, interesses e normas, é dinâmica, permitindo, dessa 
maneira, que o sistema político aumente o seu nível de reflexividade e, assim, 
sua capacidade de adaptação no momento das mudanças no contexto de seu 
ambiente. Logo, a especificidade da democracia, quando comparada a outras 
formas de governo, como feudalismo e totalitarismo, é que na estrutura de na-
ção ela permanece aberta para o futuro, no sentido de que não há prescrição 
para aquilo considerado como problema politicamente relevante ou a maneira 
como ele deve ser tratado30. Nesse sentido específico, a democracia é carac-
terizada por um alto nível de adaptabilidade e, provavelmente, essa é a razão 
pela qual ela tem sido comprovada como “evolutivamente superior” quando 
comparada a outras formas de ordenamento político que já existiram até o mo-
mento. Ou, expressando de outro modo, o sucesso da democracia, como uma 
expansão gradual dos Estados Democráticos (legitimados na democracia) pelo 
globo nos últimos duzentos anos, demonstra sua intrínseca relação com a sua 
função como instrumento de aumento da sua reflexividade.

Em contraste ao nível nacional, o nível transnacional constitui-se em es-
forços provisórios de democratizar a EU à parte, não caracterizada pela demo-
cracia. Internamente, nenhuma organização transnacional se baseia em uma 
“hierarquia com pico dividido”, na forma de distinção de governo/oposição, 
tanto que não se envolve externamente no sufrágio universal. A razão dessa abs-
tenção pode ser remetida à abstenção em delinear políticas territoriais no nível 
transnacional. A delineação funcional característica de organizações e regimes 
transnacionais fornece uma configuração estrutural que implica uma incerteza 
sistemática à tomada de decisão coletiva e quais estruturas transnacionais de-
vem se orientar por si mesmas. Enquanto teorias normativas de justiça tendem 

30 M. Foucault, Il faut défendre la Société. Cours au Collége de France, 1975-76 (Gallimard, Paris, 2007. 24 f.); 
N. Luhmann, “Die Zukunft der Demokratie”, Soziologische Aufklärung, Band 4. Beiträge zur Funktionalen 
Differenzierung der Gesellschaft (Westdeutcher Verlag, Opladen, 1994. p. 131-38).
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a argumentar que aqueles afetados pelas decisões devem ter opinião sobre elas, 
a realidade é que, no nível transnacional, é extremamente difícil estabelecer 
quem realmente é afetado. Todavia, quando comparado com Estados-nação, 
fica ainda mais incerto precisar qual segmento de suas estruturas transnacionais 
deve ser observado, a fim de adaptar reflexivamente as mudanças aos seus am-
bientes.

É neste contexto que o conceito de stakeholder (parte interessada) emer-
giu como categoria institucional e semântica central. Tanto organizações trans-
nacionais públicas quanto privadas engajam-se continuamente em esforços 
sustentáveis para definir o grupo de stakeholders com os quais se envolverão 
e desenvolverão plataformas para a estabilização de expectativas vis-à-vis. Na 
prática, o conceito de stakeholder atua como um substituto ao conceito de na-
ção para regimes de governança transnacional. Os stakeholders podem ser de-
finidos como um conjunto institucionalizado de “atores” que recebem o status 
de “partes afetadas” e, assim, adquirem o direito de “alimentar” os processos 
de decisão e, ao mesmo tempo, também constituem os destinatários de tais 
decisões. Portanto, o status de parte interessada serve como forma pela qual 
a entidade em questão delineia a seção de seu contexto social que considera 
relevante. É a forma pela qual ele transmite os componentes sociais que produz 
ao mesmo tempo em que serve como estrutura por meio da qual as mudanças 
no ambiente social podem ser observadas, proporcionando, portanto, uma base 
para uma maior adaptabilidade através de maior reflexividade.

O conceito de nação é um conceito profundamente normativo, expres-
sando uma ideia de unidade substancial que, apesar de nações a partir de uma 
perspectiva histórica e factual raramente terem sido particularmente estáveis 
em termos de sua extensão e composição, é confirmada por meio do tempo. 
Em contrapartida, o conceito de stakeholders é um conceito fortemente cogni-
tivo. Tal afirmação torna-se mais claramente visível em relação à composição 
dinâmica das estruturas dos stakeholders, que é caracterizada por um alto nível 
de intercambialidade, posto que a composição do grupo de stakeholders pode 
ser mudada quando a constelação de problemas com os quais a entidade em 
questão tem de lidar se modifica. Logo, a dinâmica de inclusão e exclusão ope-
ra muito mais rápido em relação às estruturas dos stakeholders, tornando, dessa 
maneira, as fronteiras dos regimes dos stakeholders muito mais contingentes e 
fluidas. Tal fato tende tornar as estruturas dos stakeholders mais adaptáveis do 
que a forma de nação e, assim, potencialmente ainda mais “evolutivamente su-
periores” do que as estruturas democráticas. Por outro lado, e tendo em mente 
que a produção de significado social (Sinn) depende, em grande parte, da reite-
ração31, o preço pago por essa fluidez pode ser uma “perda de profundidade”. 

31 P. F. Kjaer, “Systems in Context: On the Outcome of the Habermas/Luhmann-debate” (2006), Sep., Ancilla 
Iuris, 70.
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O impacto que pode ser alcançado por meio da forma de stakeholder pode, 
assim, acabar sendo relativamente limitado.

esferA públIcA e trAnspArêncIA

Originalmente datado do século XVII, o conceito de esfera pública, en-
tendido como uma estrutura intermediária em que visões normativas são de-
senvolvidas e, subsequentemente, transpostas para dentro do sistema político e, 
por conseguinte, do local em que a formação das vontades da nação vai sendo 
elaborada, ganhou relevância distinta para teoria e prática democráticas nas 
décadas posteriores à reconstrução de Habermas no início dos anos sessenta32. 
Como resultado de Habermas, uma série de perspectivas emergiram cada qual 
com diferentes aspectos enfatizados. Bo Stråth e Hagen Schultz-Forberg fazem 
distinção entre recém-moderno, pós-moderno e perspectiva relacional33. A pri-
meira, construída diretamente por influência do trabalho de Habermas, enfatiza 
um conceito unitário no qual uma esfera pública singular atua como mediadora 
entre um sistema político institucionalizado na forma de Estado-nação e o resto 
da sociedade. A abordagem pós-moderna, associada ao trabalho de Nancy Fra-
ser, por outro lado, enfatiza a pluralidade de cenários discursivos que operam 
de forma paralela e que servem de base para o desenvolvimento de contradis-
cursos, desafiando as narrativas hegemônicas das estruturas institucionalizadas 
de poder34. Já a abordagem relacional, em contraste, utiliza o conceito de esfera 
pública como um conceito de guarda-chuva que enfatiza a práxis social de 
articulação de valores, normas e códigos simbólicos em meios sociais caracte-
rizados por interações complexas baseadas em rede entre indivíduos, grupos e 
instituições formais. Assim, a abordagem relacional está enfraquecendo o vín-
culo com as configurações institucionais de Estado-nação e enxerga a esfera 
pública como um fenômeno que tende a surgir em uma ampla variedade de 
contextos35. Enquanto a abordagem recém-moderna enfatiza o diálogo e a pos-
sibilidade de um consenso racional e a pós-moderna enfatiza a possibilidade 
de um desenvolvimento de visões alternativas, mais confrontadoras, capazes 
de desafiar a existência das estruturas hegemônicas existentes, a abordagem 
relacional tende a ser mais aberta em relação à orientação normativa exata da 
práxis comunicativa.

Quando desenvolvimentos factuais são observados, a esfera pública apa-
renta ser uma instituição cada vez mais marginalizada. O sistema de mídia de 

32 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, [1962] 1990).

33 H. Schultz-Forberg e B. Strath, The Political History of European Integration: The Hypocrisy of Democracy-
Through-Market (Routledge, London, 2010. 88 f.).

34 N. Fraser, “Rethinking the Public Sphere. A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy”, em 
C. Calhoun, Habermas and the Public Sphere (MIT Press, Cambridge MA, 1992. p. 109-42).

35 M. R. Somers, “What’s political or cultural about political culture and the public sphere? Toward na historical 
sociology of concept formation”, (1995), 13, Sociological Thoery, 113-44.
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massa tem tomado e monopolizado cada vez mais as funções da esfera públi-
ca cívica36, assim como o conceito de opinião pública, entendido como um 
instrumento formalizado, que é implantado pelos Estados e por outros centros 
de poder a fim de medir interesses e preferências cognitivamente, que ganhou 
centralidade37. A tendência de marginalização da esfera pública, que pode ser 
observada nos contextos de Estados-nação, está sendo ainda mais exacerbada 
pelo crescimento do fenômeno da europeização e da globalização. Para parti-
dários e defensores do conceito orientado a normas, a questão central atual é, 
portanto, saber se a abordagem pode ser ou já foi transposta para os parâmetros 
europeu e globais38. Além disso, esse esforço tem sido apoiado por análises des-
critivas do surgimento provisório de uma esfera pública global39.

Entretanto, as tentativas acadêmicas de transnacionalizar o conceito de 
esfera pública são realizadas com base no pressuposto de que a função norma-
tiva fundamental da esfera pública permanece inalterada. Também no âmbito 
transnacional, a esfera pública é considerada uma instituição social que permite 
a formulação de visões normativas e a transposição subsequente dessas visões 
para entidades políticas. Logo, as tentativas de transpor o conceito para o domí-
nio transnacional tendem a subestimar as diferenças estruturais entre contextos 
de delineamento territorial nacional e transnacional. Porém, conforme já indi-
cado quando da conceituação de stakeholders, o problema em se definir o “pú-
blico”, em termos de segmento do ambiente social que pode ser considerado 
componente relevante dos processos de formação de vontades, todavia, tende 
a ser sistematicamente incerto dentro dos segmentos transnacionais da socie-
dade mundial. Como reação a esse déficit estrutural é possível observar que os 
regimes transnacionais se baseiam, cada vez mais, em um conceito menos exi-
gente em termos normativos, especificamente o conceito de transparência. Nas 
últimas décadas, os conceitos de transparência e de compromissos claros com 
a transparência tornaram-se parte da estrutura padrão das empresas multina-
cionais, das organizações internacionais públicas e privadas e de outros órgãos 
transnacionais. O referido conceito implica que essas entidades, baseadas em 
processos autorreflexivos, desenvolvam políticas e princípios de transparência 
que visem aumentar sua capacidade de observação por outras estruturas pela 
divulgação de intenções, atos e assuntos de Estado. Exemplos cruciais disso in-
cluem as regras que orientam ou determinam o acesso a documentos dentro de 

36 J. Habermas, Ach, Europa (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2008. 131 f.).
37 N. Luhmann, “Die Beobachtung der Beobachter im politischen System: Zur Theorie der Öffentlichen Meinung”, 

em J. Wilkie (Ed.), Öffentliche Meinung, Theorie, Methoden, Befunde. Beiträge zu Ehren von Elisabeth 
Noelle-Neumann (Verlag Karl Alber, Freiburg, 1992. p. 77-86).

38 H. Kaelble, “The Historical Rise of European Public Sphere?” (2002), 8, Journal of European Integration 
History, 9-22; H. J. Trenz e K. Eder, “The Democratizing dynamics of European Public Sphere. Towards a 
Theory of Democratic Functionalism” (2005), 7, European Journal of Social Theory, 5-25.

39 R. Stichweh, “Die Entstehung einer Weltöffentlichkeit”, em H. Kaelble, M. Kirsch e A. Schmidt-Gernig (Ed.), 
Transnationale Öffentlichkeiten und Identitäten im 20. Jahrhundert (Campus Verlag, Frankfurt am Main, 
2002. p. 57-66).
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organizações públicas internacionais40, o desenvolvimento de registros públicos 
para lobistas e suas atividades41 e os passos dados, a fim de se criar um regime 
global de padrões contábeis e financeiros42. Em oposição ao objetivo primordial 
de uma formação de vontade comum associada à ideia de esfera pública, o con-
ceito de transparência não tem como meta, em um primeiro momento, elaborar 
normas positivas em consonância. Em vez disso, a noção de observabilidade é 
essencial à natureza cognitiva. Estratégias de transparência permitem às enti-
dades sociais observar os desenvolvimentos dentro de outras entidades sociais 
para se adaptarem de acordo sem precisarem se envolver necessariamente na 
exigente tarefa de formação de vontades comuns.

representAção e AutorrepresentAção

Outro conceito central da teoria política-liberal, em particular, que con-
tinua a dominar o cenário do ordenamento político é o conceito de represen-
tação. Servindo como concretização do conceito de nação, complementar ao 
de esfera pública, a representação estabelece um ciclo-reflexivo formalizado, 
na forma de cadeia de legitimidade, entre o sistema político e o restante da 
sociedade. Os sistemas modernos políticos distinguem-se das formas transcen-
dentais de representação pré-modernas, como, por exemplo, a advogada pela 
Igreja de Roma, em que a noção de representação é, ao contrário, relacionada 
à instituição de uma entidade holística. As formas modernas de representação, 
todavia, desdobram-se dentro da tensão entre a representação formal-legal, que 
busca retratar a área populacional ou geográfica em que a população habita 
com base em critérios generalizados e a representação substancial, que visa 
alcançar a maior consonância possível entre a população e seus representantes 
eleitos, embasada em critérios, como linguagem, etnia, sexo, classe social, nível 
educacional e religião.

Dentro da filosofia continental, em especial, a noção liberal de repre-
sentação foi descontruída há muito tempo com base na visão de que uma cau-
salidade de um-para-um entre representados e representantes é impossível de 
ser alcançada. Ao contrário, a representação é concebida como mera figura 
simbólica43. Essa visão remete à ideia de que a representação serve como forma 
por meio da qual o sistema político, a nível interno, estabelece uma cópia ou 
uma imagem refletida do resto da sociedade que é concretizada por uma estru-

40 R. Nickel, “Participatory Transnational Governance”, em C. Joerges e E. U. Petersmann (Ed.), Constitutionalism, 
Multilevel Trade Governance and Social Regulation (Hart Publishing, Oxford, 2010. p. 209-50).

41 L. Jellum, “Lessons to be Learned: Public Participation and Transparency in Norm Creation within the 
European Union and United States” (2011), nº 562, FSU College of Law, Public Law Research Paper.

42 M. Renner, Zwingendes transnationales Recht. Zur Struktur der Wirtschaftsverfassung jenseits des Staates 
(Nomos Verlag, Baden-Baden, 2011).

43 H. Brunkhorst, “Constitutionalism and Democracy in the World Society”, em P. Dobner e M. Loughlin (Ed.), 
The Twilight of Constitutionalism? (Oxford University Press, Oxford, 2010. p. 179-198).
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tura formal-legal. Assim, a perspectiva liberal clássica do Estado e da sociedade 
foi radicalmente alterada. Ao invés de uma perspectiva outside-in, na qual o 
foco principal está na transposição de preferências sociais da sociedade e para 
o Estado, a perspectiva inside-out destaca que o retrato do resto da sociedade 
dentro do Estado aumenta, de fato, a reflexividade do Estado, mas que esse pro-
cesso é desdobrado com base em uma infraestrutura e em critérios internos do 
Estado. Essa tensão entre perspectivas internas e externas pode, entretanto, ser 
amenizada por meio de uma perspectiva dialética no que tange à tensão entre 
as dimensões interna e externa e a possibilidade de alcançar uma estabilização 
de expectativas por meio de processos de aprendizagem que se desdobram por 
períodos de tempo mais longos44.

A forma central de representação, mas não a única, em sua forma mo-
derna é o sufrágio universal por meio de eleições. Como tal, a forma moder-
na de representação é intrinsecamente vinculada aos conceitos de nação e de 
territorialidade. As organizações transnacionais são, contudo, estruturalmente 
impedidas de contar com esses conceitos, trazendo, assim, a questão de como 
são construídas as imagens internas de seus ambientes como ponto central. 
Na busca por um substituto, as entidades que operam no espaço transnacio-
nal foram forçadas a desenvolver estratégias de autorrepresentação baseadas 
em racionalidade dramatúrgica (usando um termo habermasiano). Conforme 
reconstruído por Martin Herberg em relação a medidas de proteção ambiental 
de empresas multinacionais45, as estruturas transnacionais representam-se na 
direção de seus ambientes sociais de maneira peculiar. Estruturas semelhantes 
podem ser vistas nas organizações públicas internas. Uma característica comum 
das organizações transnacionais privadas e públicas é que ambas desenvolvem 
programas de política e estabelecem metas para sua realização, assim como 
desenvolvem cartas éticas e instrumentos de responsabilização pelos quais o 
desempenho de suas atividades pode ser observado e avaliado46. Logo, em opo-
sição ao conceito “passivo” de transparência, o conceito de autorrepresentação 
implica uma abordagem “ativista”. As entidades públicas e privadas do orde-
namento transnacional declaram publicamente suas intenções. Com esses atos 
conscientes, essas entidades se apresentam ao mundo de uma maneira que visa 
a coconstrução ativa das expectativas do resto do mundo cara a cara com essas 
entidades. Mas, ao mesmo tempo, esses atos tendem a se tornar autovinculados, 

44 K. Eder, Geschichte als Lernprozeβ? Zur Pathogenese politischer Modernität in Deutschland (Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main, 1992); J. Habermas, “Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of 
Contradictory Principles?” (2001) 29, Political Theory, 766-81.

45 M. Herberg, Globalisierung und private Selbstregulierung. Umweltschutz in multinationalen Unternehmen 
(Campus Verlag, Frankfurt am Main, 2007); M. Herberg, “Global Legal Pluralism and Interlegality: 
Environmental Self-Regulation in Multinational Enterprises as Global Law-Making”, em O. Dilling, M. Herberg 
e G. Winter (Ed.), Responsible Business, Self-Governance and Law in Transnational Economic Transactions 
(Hart Publishing, Oxford, 2008. p. 17-40).

46 Ver, por exemplo, a Carta de Responsabilidade das Organizações Não Governamentais Internacionais. 
Disponível em: <http://www.realizingrights.org/pdf/INGO_Accountability_Charter.pdf>.
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na medida em que seus não cumprimentos repetitivos resultem na erosão de sua 
credibilidade. Dessa forma, atos de autorrepresentação são atos ilocutórios e 
estruturalmente ligados a uma intenção de real concretização47.

Intimamente relacionado ao conceito de representação, o conceito de 
delegação exerce um papel importante na organização institucional dos Esta-
dos, bem como na sua interação com a camada transnacional, por meio da 
delegação de competências a organizações internacionais. Entretanto, uma de-
legação sempre significa mais do que delegar. Cada delegação de competências 
legais implica um reconhecimento categórico da autonomia das estruturas às 
quais as competências são delegadas. Estruturas que operam baseadas na de-
legação tendem a exercer poderes discricionários significantes e a enquadrar 
áreas da política de forma a produzir um número limitado de opções para o 
desenvolvimento de políticas adicionais. Elas também tendem a desenvolver 
normas específicas e se tornar atores políticos de pleno direito48. A delegação 
de competências sempre implica um passo ao desconhecido e ao incontrolável. 
Assim, existe uma lacuna entre o que pode ser controlado por meio da dele-
gação e as estruturas realmente em vigor. É essa lacuna que é preenchida pelo 
surgimento de diferentes formas de medidas de autorrepresentação.

IV – A EVOCAÇÃO à LEGITIMAÇÃO E SuA ESTRuTuRAÇÃO PELA LEI
Na prática, a mudança em direção à autorrepresentação aponta para 

uma substituição da democracia pela legitimação49. Uma forma de legitimação, 
ou justificação, que, ao contrário das ideias dominantes e gerais de democracia, 
baseia-se em um tipo específico de lógica ex post ao invés de ex ante, na qual 
as entidades sociais que produzem efeitos em outros segmentos do mundo são 
inextricavelmente ligadas a demandas subsequentes para a legitimação desses 
efeitos. Assim, o esforço no sentido de se estabelecer um modo reflexivo de 
autorrepresentação está intrinsecamente vinculado à estabilização da relação 
dialética entre as entidades que exercem o poder e aquelas submetidas às con-
sequências desse poder institucionalizado, tal como a forma de stakeholder, 
que permite um desdobramento das estruturas específicas de legitimação.

Entretanto, tais justificações são sempre baseadas em processos. A ordem 
política produz um fluxo interminável de decisões e, em particular, definições 
institucionalizadas, tais como decisões construídas sobre decisões anteriores 

47 Uma visão tipicamente associada ao trabalho de J. L. Austin e J. R. Searle, mas que foi originariamente 
desenvolvida por A. Reinach. Conferir The Apriori Foundations of the Civil Law (Offenbach: Ontos Verlag, 
[1913] 2013).

48 J. Cohen e C. F. Sabel, “Global Democracy?” (2005), 37, New York University Journal of International Law 
and Politics, 763-97.

49 J. Neyer, “Justice, Not Democracy: Legitimacy in the European Union” (2010), 48, Journal of Common Market 
Studies, 903-21; J. Neyer, The Justification of Europe: A Political Theory of Supranational Integration 
(Oxford University Press, Oxford, 2012).
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que, na verdade, se afastam das próprias decisões anteriores50. Isso é inevitá-
vel, na medida em que não tomar uma decisão também equivale a tomar uma 
decisão. Na prática, a distinção entre ex post e ex ante é dissipada por meio 
do recurso ao tempo, na medida em que procedimentos para reivindicação e 
justificativa da legitimidade são construídos dentro de estruturas legais, enqua-
drando o fluxo da decisão política à consequência de que a possibilidade de 
justificativas necessárias é reproduzida em cada ato. A perspectiva estática ex 
post/ex ante, portanto, está sendo substituída pela perspectiva de aprendizado 
contínuo e correção em que a legitimação ou a falta de legitimação esclarece a 
próxima decisão. É neste contexto que princípios normativos recebem o status 
de formas secundárias de ordenamento, na medida em que, tipicamente em um 
formato teologicamente institucionalizado, fornecem os princípios dos quais 
tanto a seleção de decisões quanto a forma de sua legitimação são derivadas. 
Mas, ao mesmo tempo, a concretização da perspectiva da legitimação no nível 
transnacional da sociedade mundial é principalmente materializada em ques-
tões bastante mundanas, mas, no entanto, fundamentais e centrais sobre a práti-
ca do direito administrativo e a possibilidade de revisão judicial51.

Isso significa que a infraestrutura legal por meio da qual os processos de 
tomada de decisões são enquadrados e estabilizados passa à frente, atingindo 
primeiro plano. A cognitivização de processos político-administrativos implica 
uma reconfiguração dos modos normativos de comunicação. Todavia, essa re-
configuração não significa a diminuição da centralidade dos modos normativos, 
mas, em vez disso, implica que ganham um papel estratégico mais indireto, 
proporcionando uma estabilização de segunda ordem de processos cada vez 
mais cognitivos. Conforme exemplificado pela teleologia de “união cada vez 
mais próxima” da UE, as perspectivas normativas tornam-se densificadas em 
princípios que servem como ferramentas de seleção entre várias opções para a 
tomada de decisão. Isso novamente implica que a lei, e não a política, se torna 
a rede central de perspectivas normativas estruturadas, estimulantes e protetoras 
em contextos transnacionais.

As principais características do direito transnacional podem ser descri-
tas por conceitos como hibridismo, fragmentação, adaptação e aprendizado, 
bem como intercontextualidade52. Em relação ao último conceito, os processos 
transnacionais desdobram-se em um mundo heterárquico, que, necessitando 
de uma perspectiva coevolucionária capaz de destacar as interfaces e a fixação 
mútua dos diferentes ordenamentos políticos. A coevolução de diferentes orde-
namentos políticos tende a ser condicionada pela existência de locais organi-
zacionais situados no meio desses ordenamentos. No caso da UE, os comitês 

50 N. Luhmann, Legitimation durch Verfahren. 6. Auflage (Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag [1969] 2001).
51 Sobre esse assunto específico, consultar também a contribuição de Ester Herlin-Karnell.
52 P. K. Kjaer, Constitutionalism in the Global Realm: A Sociological Approach (Routledge, Londres, 2014.  

p. 65).
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de Comitologia, por exemplo, servem como canais por meio dos quais ocorrem 
as transferências entre a UE e os ordenamentos legais dos Estados-membros53. 
Eles são estruturas localizadas em uma “terra de ninguém” entre diferentes or-
denamentos sociais legalmente condensados e que disponibilizam os recursos 
das administrações dos Estados-membros simultaneamente para o aparato da 
UE e os recursos da UE para as administrações dos Estados-membros, permitin-
do, desse modo, reforçar mutuamente os processos. A partir dessa perspectiva, 
um aprofundamento da integração europeia não deve ser entendido, portanto, 
como um jogo de soma zero que implica necessariamente um enfraquecimento 
dos Estados-membros. Pelo contrário, o estabelecimento de maior compatibili-
dade entre os ordenamentos legais de um Estado-membro por meio da estrutura 
da UE, assim como a compatibilidade com o próprio ordenamento legal da 
eu, fornece aos Estados-membros recursos e maior liberdade operacional que 
sustenta, ao invés de prejudicar, a evolução futura dos ordenamentos legais do 
Estado-membro54.

Outra razão mais central para o alargamento do papel dos componentes 
cognitivos em relação aos componentes normativos, dentro dos processos trans-
nacionais, é a função intercontextual dos processos transnacionais. A função 
constitutiva dos processos transnacionais é, como mencionado, a facilitação da 
transferência de componentes sociais de um contexto para outro. Esse foi o caso 
da colonização, bem como das estruturas regulatórias globais contemporâneas. 
Comum, por outro lado, de muitos processos diferentes, tais como regulação de 
risco dentro da OMC e da UE, o Método Aberto de Processos de Coordenação 
dentro da OCDE e da UE, bem como processos corporativos de responsabilida-
de social são a orientação deles para a possibilidade de transferência de com-
ponentes sociais de um contexto para outro. Entretanto, essa transferência só 
será possível se os componentes sociais condensados em questão forem com-
patíveis com o contexto para o qual forem transferidos. Os tipos de mecanismos 
de estabilização que surgiram dentro dessas estruturas tendem a ser orientados 
para permitir incorporações por meio de adaptação baseada em processos re-
flexivos. Assim, processos transnacionais e, com eles, um tipo específico de lei 
de orientação de tais processos tendem a ser orientados estruturalmente para 
facilitar os processos de aprendizagem e são, portanto, caracterizados por uma 
maior confiança nas estruturas cognitivas das expectativas, e não nas estruturas 
normativas55.

53 P. F. Kjaer, Between Governing and Governance: On the Emergence, Form and Function of Europe’s Post-
National Constellation (Hart Publishing, Oxford, 2010. 50 f.).

54 Para a mesma visão desenvolvida no vocabulário da disciplina histórica: Alan S. Milward, The European 
Rescue of the Nation-State, 2. ed. (Routledge, Londres, 2000).

55 M. Amstutz e V. Karavas, “Weltrecht: Ein Derridasches Monster”, em G. P. Calliess, A. Fischer-Lescano, 
D. Wielsch e P. Zumbansen (Ed.), Soziologische Jurisprudenz. Festchrift für Gunther Teubner zum 65. 
Geburtstag (Walter de Gruyter, Berlim, 2009. p. 645-672).
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A dimensão intercontextual combinada com o componente cognitivo 
mais forte significa que os feitos produzidos na sociedade pelo tipo de lei des-
crita como transnacional, global ou mundial é bastante diferente dos efeitos 
produzidos pela lei nacional. A característica central da lei do Estado-nação 
consiste na produção de integração social por meio da sustentação de normas 
mantidas mesmo quando não são (totalmente) materializadas na sociedade. A 
lei transnacional também produz integração social, no sentido de que é orien-
tada a associar os contextos. A maneira pela qual isso é alcançado é, todavia, 
diretamente oposta à lei de Estado-nação. Ao menos quando observado a partir 
de uma perspectiva do direito civil europeu continental, a lei nacional produz 
integração (em termos de espaço) pela construção de contextos nacionais cla-
ramente delineados e (em termos de tempo) por uma redução na velocidade 
de desenvolvimento social, no sentido de que as normas mantidas pelo sistema 
legal mudam em um ritmo mais lento do que as outras normas sociais. Logo, a 
lei do Estado-nação introduz uma espécie de “atrito” que tende a reduzir a con-
tingência, a volatilidade e a velocidade da mudança social. A lei transnacional, 
por outro lado, produz uma aceleração de tempo e uma expansão no espaço, 
no sentido de que está direcionada a reduzir o “atrito” que os processos sociais, 
tais como as transações econômicas, deparam-se devido à diversidade de cultu-
ras, esferas funcionais e Estados. Isso pode explicar por que a lei transnacional 
é caracterizada por um nível maior de ativismo judicial, posto que os tribunais 
tendem a atuar como catalisadores, e não como agentes de força, de normas já 
estabelecidas56. Assim como o movimento da democracia para a justiça, com 
sua mudança de ex ante para ex post, implica uma noção fundamentalmente 
diferente da política, o impacto social da lei é invertido quando se compara a 
lei do Estado-nação e a lei transnacional.

CONCLuSÃO

Dentro da filosofia analítica, grandes expectativas foram incorporadas ao 
conceito de justiça e, até certo ponto, isso foi considerado o “conceito mestre” 
do qual todas as ideias centrais podem ser derivadas. A partir de uma perspecti-
va mais descritiva, a práxis de legitimação é bastante central, mas também uma 
dimensão bem limitada e específica dos processos sociais. A mudança para a 
legitimação reflete uma temporalidade do mundo social, em que a realidade é 
constituída na distinção entre passado e futuro. Novamente, isso implica que, 
dentro do fluxo interminável de decisões políticas e administrativas, cada deci-
são poderia teria sido diferente. Todas as decisões são, portanto, confrontadas 
com uma demanda por legitimação. Por que essa decisão e não outra? As justifi-
cações desempenham, assim, um papel central na estabilização de expectativas 

56 J. Scott e S. P. Storm, “Courts as Catalysts: Rethinking the Judicial Role in New Governance” (2007), 13, 
Columbia Journal of European Law, 565-94.
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e demandas em relação a uma determinada cadeia de tomadas de decisões 
políticas. Esse é particularmente o caso nas configurações transnacionais em 
que as estruturas contextuais mais amplas, que no nível de Estado-nação foram 
estabelecidas por longos processos de construção de Estado ao longo dos sécu-
los, estão ausentes no nível transnacional da sociedade mundial. Neste contexto 
volátil, as estruturas de justificação tornam-se substitutos ao tipo de reflexivi-
dade estabelecida pelo processo democrático no nível de Estado-nação. Uma 
mudança que não só reflete a fundação estrutural e a orientação funcional dos 
processos transnacionais, mas também implica um tipo de lei e de política fun-
damentalmente diferentes, visto que a base da lei e das políticas transnacionais, 
em contraste com a base da lei e das políticas nacionais, é dada de forma ex 
post ao invés de ex ante.
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rídica (legislação, doutrina e jurisprudência), apresentar o novo modelo de abordagem da deficiência,  
para analisar no contexto atual as oportunidades de ingresso e de permanência dessa faixa da popu‑
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PALAVRAS‑CHAVE: Igualdade; pessoas com deficiência; educação superior; ações afirmativas; 
acessibilidade; direitos fundamentais.

ABSTRACT: This paper, through the methodology of bibliographic research and the hypothetic‑de‑
ductive method, aims to analyze the articulation of the legal protection and promotion of persons 
with disabilities with the general equality principle in the Brazilian Federal Constitution (1988) in light 
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INTRODuÇÃO
A deficiência (aqui em sentido amplo, física e mental e valendo-nos 

do termo incorporado à gramática jurídica internacional e constitucional) é, 
em geral, apontada como um traço característico de minorias, sendo fator – 
mesmo no século XXI – de preconceito, de discriminação e até mesmo de 
exclusão. No entanto, alinhar a ideia de deficiência pura e simplesmente à 
noção de minoria é, no mínimo, desconhecer que os números apontam em 
sentido oposto1, para além de afastar toda e qualquer afirmação no sentido 
paternalista. Ademais disso, o que se busca ao retratar os desafios impostos 
à sociedade no que tange à plena inclusão é que a deficiência constitui uma 
espécie de traço identitário, não podendo servir de justificativa para nenhum 
tipo de discriminação, salvo as de natureza positiva (das assim chamadas 
ações afirmativas), que são, inclusive, objeto de exigência constitucional e do 
próprio direito internacional dos direitos humanos, no sentido de políticas de 
inclusão e de garantia de um patamar adequado em termos de igualdade de 
chances (oportunidades).

Para compreender a exclusão sofrida pela pessoa com deficiência e, prin-
cipalmente, tentar esboçar uma ideia inclusiva, urge, portanto, adensar o foco 
em um feixe global de representações que englobem o sistema jurídico, sem, no 
entanto, se restringir a ele, muito embora a abordagem transdisciplinar não faça 
parte desse estudo. Para tanto, esse trabalho consiste em uma análise preliminar 
das formas de proteção e de promoção da pessoa com deficiência no Brasil e 
tem como objetivo precípuo, a partir do diálogo com a dogmática jurídica (le-
gislação, doutrina e jurisprudência), apresentar para o cenário brasileiro o novo 
modelo de abordagem da deficiência, com profundas repercussões no próprio 

1 Os resultados do Censo Demográfico de 2010 indicam que 23,9% da população brasileira têm algum tipo 
de deficiência, ou seja, 45.606.048 milhões de pessoas declararam ter pelo menos uma das deficiências 
investigadas. Entre as regiões, o nordeste brasileiro concentra os municípios com maiores percentuais dessa 
parcela da população (IBGE. Censo Demográfico 2010. Características gerais da população, religião e pessoas 
com deficiência. Rio de Janeiro, 2010. passim. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/
periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf>. Acesso em: 19 maio 2016).
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marco jurídico-constitucional, nas suas diversas dimensões e manifestações, 
mormente no que se refere às oportunidades de ingresso e de permanência no 
ensino superior no Brasil.

Em termos mais precisos, o presente texto tematiza a articulação da 
proteção (e promoção) jurídica das pessoas com deficiência com o princípio 
geral (e direito geral) de igualdade, tal como reconhecido pela Constituição 
Federal de 1988 (doravante CF), em especial avaliando a necessidade de sua 
releitura e concretização à luz da Convenção da ONU dos direitos das pesso-
as com deficiência, incorporada ao direito interno mediante o procedimento 
especial e reforçado previsto no art. 5º, § 3º, da CF, de tal sorte que tal con-
venção, tendo força jurídica equivalente a de uma emenda constitucional, 
passou a integrar o bloco de constitucionalidade nacional, parâmetro, por-
tanto, tanto do controle de constitucionalidade quanto do assim designado 
controle de convencionalidade, por meio do qual se deve assegurar a sintonia 
da normativa (e prática) interna com os parâmetros do direito internacional 
dos direitos humanos.

Além dessa pergunta, a partir do marco normativo estabelecido pelo 
bloco de constitucionalidade, é o caso de examinar, à luz do exemplo do 
acesso ao ensino superior, a consistência constitucional do estatuto brasileiro 
das pessoas com deficiência, veiculado pela Lei nº 13.146, de julho de 2015, 
em particular no que diz respeito ao modo como tal diploma legal assegura 
e promove a igualdade material, mediante medidas (políticas de inclusão) e 
de superação das desigualdades fáticas. Neste contexto, buscar-se-á respon-
der – à luz de exemplos – se e como o corpo legislativo doméstico (CF e em 
especial a Lei nº 13.146/2015, inclusive no tocante ao modo como tem sido 
compreendido e aplicado pelos diversos atores estatais) opera como instru-
mental adequado à realização do dever estatal de inclusão das pessoas com 
deficiência.

Para tanto, foram utilizados o método hipotético dedutivo e a metodo-
logia de pesquisa bibliográfica. No que diz com a trajetória a ser percorrida, 
iniciaremos por tecer algumas considerações sobre a igualdade como princípio 
e direito fundamental (1), para, na sequência, apresentar e avaliar as cláusulas 
especiais (direitos especiais de igualdade) que estabelecem a proibição de dis-
criminação e o dever de inclusão das pessoas com deficiência, bem como sua 
concretização legislativa (2), passando a avaliar o papel efetivo e potencial da 
CF e da Lei nº 13.146/2015, bem como de outros diplomas legais que as regu-
lamentaram, e de sua aplicação pelos atores estatais, de modo a darem conta 
do programa normativo constitucional e legal, em especial no que se refere ao 
acesso ao ensino superior no Brasil dessas pessoas e, finalmente, culminando 
com algumas considerações finais (3).
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1 IGuALDADE COMO PRINCÍPIO E DIREITO fuNDAMENTAL NA Cf

1.1 consIderAções gerAIs

Igualdade e justiça são noções que guardam uma relação íntima, cone-
xão que, por sua vez, pode ser reconduzida, no plano filosófico, ao pensamento 
grego clássico, com destaque para o pensamento de Aristóteles, quando ele 
associou justiça e igualdade e sugeriu que os iguais devem ser tratados de modo 
igual, ao passo que os diferentes devem ser tratados de modo desigual2, muito 
embora – convém lembrar – a justiça não se esgote na igualdade nem com ela 
se confunda3. Desde então, o princípio da igualdade (e a noção de isonomia) 
guarda relação íntima com a noção de Justiça e com as mais diversas teoriza-
ções sobre a Justiça, posto que, além de outras razões que podem ser invocadas 
para justificar tal conexão, a justiça é sempre algo que o indivíduo vivencia, em 
primeira linha, de forma intersubjetiva e relativa, ou seja, na sua relação com 
outros indivíduos e na forma como ele próprio e os demais são tratados4.

Além disso – mas também por isso mesmo –, a igualdade passou a cons-
tituir valor central para o direito constitucional contemporâneo, representando 
verdadeira “pedra angular” do constitucionalismo moderno5, porquanto parte 
integrante da tradição constitucional inaugurada com as primeiras declarações 
de direitos e sua incorporação aos catálogos constitucionais desde o constitu-
cionalismo de matriz liberal-burguesa.

Desde então – e cada vez mais (embora os importantes câmbios na com-
preensão e aplicação da noção de igualdade ao longo do tempo) –, de acordo 
com a oportuna dicção de José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira, “o 
princípio da igualdade é um dos princípios estruturantes do sistema constitu-
cional global, conjugando dialecticamente as dimensões liberais, democráticas 
e sociais inerentes ao conceito de Estado de direito democrático e social”6, tal 
como (também) o é o Estado projetado pela CF.

Já desde os primórdios do constitucionalismo moderno, a igualdade pe-
rante a lei e a noção de que “em princípio, direitos e vantagens devem benefi-

2 Destaca-se aqui a obra Aristóteles, Ética a nicômacos (3. ed. Trad. Mário da Gama Kury. Editora UnB, 1992. 
p. 96): “Se as pessoas não forem iguais, elas não terão uma participação igual nas coisas”, muito embora a 
justiça também para Aristóteles não se restrinja à igualdade.

3 Cf., por tantos, BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. 2. ed. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 1997. p. 14.

4 Cf., por todos, KLOEPFER, Michael. Verfassungsrecht II. Grundrechte. München: C. H. Beck, 2010. p. 199.
5 Cf., entre tantos, ROSENFELD, Michel. Hacia una reconstrucción de la igualdad constitucional. In: CARBONEL, 

Miguel (Compilador). El principio constitucional de igualdad. Lecturas de introdución. México: Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 2003. p. 69.

6 Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República portuguesa anotada. 4. ed. Coimbra: 
Coimbra, v. I, 2007. p. 336-7.
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ciar a todos; e os deveres e encargos devem impender sobre todos”7, passou a 
constar gradativamente nos textos constitucionais, presença que alcançou sua 
máxima expansão, em termos quantitativos e qualitativos, no constitucionalis-
mo do Segundo Pós-Guerra e com a inserção do princípio da igualdade e dos 
direitos de igualdade no sistema internacional de proteção dos direitos huma-
nos, a começar pela própria Declaração da ONU, de 1948, quando, no seu  
art. I, solenemente, a exemplo do que havia feito a Declaração Francesa prati-
camente 150 anos antes, afirma que “todas as pessoas nascem livres e iguais em 
direitos”, para, no art. VII, declarar, em uma perspectiva já afinada com o que 
se convencionou designar de igualdade material, que “todos são iguais perante 
a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm 
direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente De-
claração e contra qualquer incitamento a tal discriminação”.

Ainda no plano do direito internacional, verificou-se um processo de am-
plo reconhecimento de direitos de igualdade mediante sua incorporação em 
diversos tratados ou convenções, sejam eles de amplitude universal (como no 
caso do art. 26 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, de 
acordo com o qual todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem 
discriminação alguma, a igual proteção da lei), sejam eles de abrangência regio-
nal, como é o caso da Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), cujo 
art. 24, de modo quase idêntico ao disposto no Pacto de Direitos Civis e Políti-
cos, preceitua que “todas as pessoais são iguais perante a lei. Por conseguinte, 
têm direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei”.

Tais documentos supranacionais, que, uma vez ratificados pelos Estados 
(não é o caso, portanto, da Declaração da ONU, de 1948, que, contudo, in-
tegra o conjunto dos princípios do direito internacional), assumem a condição 
de normas de caráter vinculante, além de preverem cláusulas gerais, em parte 
também preveem cláusulas especiais de igualdade ou foram complementados 
por outros documentos destinados a combater as mais diversas modalidades 
de discriminação, como é o caso das Convenções sobre a eliminação de todas 
as formas de discriminação racial (1965) e da mulher (1979), bem como, mais 
recentemente, da Convenção sobre pessoas com deficiência, apenas para citar 
os exemplos mais conhecidos.

Particularmente no que interessa ao objeto dessa análise, a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada pela ONU em 20068 
(doravante apenas CDPD) assume a condição de marco normativo (e vinculan-
te) no cenário internacional e se afirma como um dos mais relevantes documen-

7 Ibidem, p. 338.
8 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso 
em: 10 jun. 2014.
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tos na seara dos direitos humanos, na medida em que demonstra a necessidade 
de diálogo entre a dimensão jurídica transnacional (internacional) e a ordem ju-
rídica interna, de modo a abranger integralmente o fenômeno humano e tutelá-
-lo de maneira adequada.

O referido diploma tratou de definir, em seu art. 2º, a discriminação so-
frida pelas pessoas com deficiência como qualquer diferenciação, exclusão ou 
restrição baseada em deficiência cujo resultado seja toda e qualquer espécie de 
limitação de acesso a direitos e a garantias, bem como às diversas formas de 
políticas de reconhecimento de sua singularidade e, inclusive, à distribuição de 
bens e de recursos. A CDPD e o seu protocolo facultativo foram aprovados pelo 
Congresso Nacional do Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 2008, 
em conformidade com o disposto no § 3º do art. 5º da CF, gozando de força 
jurídica equivalente a das emendas constitucionais, formando, junto com a CF 
e com a Lei nº 13.146, de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (a seguir 
apenas EPD), o que se convencionou chamar de bloco de constitucionalidade9.

Note-se, ainda em uma fase preliminar, que, no caso da CF, a previsão 
de cláusulas especiais voltadas à proibição de discriminação e mesmo de inclu-
são (ações afirmativas) de pessoas com deficiência (no texto originário, pessoas 
portadoras de deficiência), representou significativo avanço em relação à tra-
jetória anterior, preparando o terreno para o aperfeiçoamento e para o avanço 
representado pela CDPD e pelo EPD, bem como o seu impacto sobre o restante 
da legislação nacional e mesmo sobre os atos do Executivo e as decisões dos 
Tribunais, como se ainda terá ocasião de identificar e de avaliar.

Por outro lado, não se pode desconsiderar, embora não seja o caso de 
mapear todos os textos constitucionais e internacionais que de algum modo 
dizem respeito ao ponto, que o problema da discriminação e da inclusão das 
pessoas com deficiência se situa no contexto mais amplo do reconhecimento 
e do desenvolvimento do conteúdo e do alcance do princípio da igualdade e 
do correspondente direito geral de igualdade, objeto de significativa mutação 
quanto ao seu significado e ao seu alcance, especialmente quanto ao trânsito 
de uma concepção estritamente formal de igualdade para uma noção material, 
muito embora tal mudança não se tenha processado da mesma forma em todos 
os lugares.

Nessa perspectiva, é possível, para efeitos de compreensão da evolu-
ção anteriormente apontada, identificar três fases que representam a mudança 
quanto ao entendimento sobre o princípio (e direito) da igualdade, quais sejam: 

9 SILVA, Carolina Machado Cyrillo da. A convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência 
e a hierarquia entre os direitos humanos e direitos fundamentais da Constituição brasileira de 1988. In: 
BERTOLDI, Marcia Rodrigues; GASTAL, Alexandre Fagundes et al. Direitos fundamentais e vulnerabilidade 
social: em homenagem ao Professor Ingo Wolfgang Sarlet. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016.  
p. 249-250.
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a) a igualdade compreendida como igualdade de todos perante a lei, em que 
a igualdade também implica a afirmação da prevalência da lei; b) a igualdade 
compreendida como proibição de discriminação de qualquer natureza; c) igual-
dade como igualdade da própria lei, portanto, uma igualdade “na” lei10. As três 
fases serão tratadas, doravante, no âmbito da distinção entre igualdade formal 
e igualdade material, distinção que segue sendo central para a compreensão, 
no seu conjunto, do princípio e do direito de igualdade na condição de direito 
humano e fundamental.

De qualquer sorte, como bem lembra Oscar Vilhena Vieira, a afirmação 
de que todos são iguais perante a lei não pode ser compreendida como uma 
proposição de fato, mas, sim, como uma reivindicação de natureza moral, de 
modo que a igualdade constitui uma reivindicação socialmente e politicamente 
construída, que, no plano jurídico, se traduz em um dever-ser, um dever de 
igual tratamento, de igual respeito e consideração11. É também nessa perspec-
tiva que se situa a transição de uma igualdade apenas formal para uma igual-
dade em sentido material, compreendida também como igualdade de chances 
(oportunidades), contexto no qual o problema central do presente texto, que diz 
com a proibição de discriminação e de dever de promoção das pessoas com 
deficiência, principalmente no que tange à garantia de acessibilidade ao ensino 
superior que ainda assume particular significação no Brasil.

1.2 trAnsIção dA IguAldAde formAl pArA A AssIm chAmAdA IguAldAde mAterIAl

Na sua primeira fase de reconhecimento, o princípio da igualdade, como 
já anunciado, correspondia à noção de que todos os homens são iguais, compre-
endida no sentido de uma igualdade absoluta em termos jurídicos, correspon-
dendo ao direito de toda e qualquer pessoa estar sujeita ao mesmo tratamento 
previsto na lei, independentemente do conteúdo do tratamento dispensado e 
das condições e das circunstâncias pessoais, razão pela qual, nessa perspectiva, 
o princípio da igualdade de certo modo correspondia à exigência da generali-
dade e de prevalência da lei, típica do Estado Constitucional de matriz liberal12.

A igualdade perante a lei, que corresponde à igualdade formal, habi-
tualmente veiculada pela expressão “todos são iguais perante a lei”, como já 
lecionava Pontes de Miranda, é, em primeira linha, destinada ao legislador, 

10 Cf. a síntese de GARCIA, Maria Glória F. P. D. Estudos sobre o princípio da igualdade. Coimbra: Almedina, 
2005. p. 36.

11 Cf. VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais. Uma leitura da jurisprudência do STF. Colaboração de 
Flávia Scabin. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 282-83. Em sentido similar, igualmente refutando uma 
igualdade natural e afirmando que a igualdade constitui um “construído”, v., também, ROTHENBURG, Walter 
Claudius. Igualdade. In: LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). Direitos fundamentais e 
Estado Constitucional. Estudos em homenagem a J. J. Gomes Canotilho. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009. p. 346 e ss.

12 Cf. GARCIA, Maria Glória F. P. D. Estudos sobre o princípio da igualdade, cit., p. 36-37.
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estabelecendo uma proibição de tratamentos diferenciados, o que, todavia, em-
bora sirva para coibir desigualdades no futuro, não é suficiente para “destruir 
as causas” da desigualdade em uma sociedade13. A igualdade formal, portanto, 
como postulado da racionalidade prática e universal, que exige que todos que 
se encontram em uma mesma situação recebam idêntico tratamento (portanto, 
compreendida como igualdade na aplicação da lei), passou a ser complemen-
tada pela assim chamada igualdade material, embora se deva anotar que as no-
ções de igualdade formal e material não são sempre compreendidas do mesmo 
modo14.

Com efeito, a circunstância de que a lei deveria ser a mesma para todos 
não era, na primeira fase do reconhecimento do princípio da igualdade, tida 
como incompatível com a desigualdade em matéria de direitos e de obrigações 
decorrente de desigualdades sociais e econômicas, como bem ilustra o exem-
plo das limitações impostas na esfera dos direitos políticos, visto que durante 
considerável período de tempo era difundida a prática de se exigir, tanto para 
votar quanto para concorrer a cargos eletivos, a demonstração de patrimônio  
e/ou rendimento15.

Igualmente, a “chancela legal” da escravidão, tal como ocorreu, mesmo 
após a promulgação da Constituição, nos Estados Unidos da América (embora a 
peculiar formulação da igualdade na décima quarta emenda, integrada à decla-
ração de direitos, gradativamente ampliada a partir da sua primeira formatação, 
em 1791) e no Brasil (a despeito do conteúdo da declaração de direitos inserta 
na Carta Imperial de 1824), se revelava, por algum tempo e lamentavelmente 
para não poucos, compatível com a igualdade de todos (cidadãos, não “escra-
vos”, pois apenas os “libertos” detinham então o status da cidadania) perante 
a lei.

A atribuição de um sentido material à igualdade, que não deixou de ser 
(também) uma igualdade de todos perante a lei, foi uma reação precisamente 
à percepção de que a igualdade formal não afastava, por si só, situações de in-
justiça, além de se afirmar a exigência de que o próprio conteúdo da lei deveria 
ser igualitário, de modo que, de uma igualdade perante a lei e na aplicação da 
lei, se migrou para uma igualdade também “na lei”16.

Igualdade em sentido material, além disso, significa proibição de trata-
mento arbitrário, ou seja, a vedação da utilização, para o efeito de estabelecer 
as relações de igualdade e de desigualdade, de critérios intrinsecamente injus-

13 PONTES DE MIRANDA. Democracia, liberdade, igualdade: os três caminhos. São Paulo: José Olympio, 
1945. p. 530.

14 Cf. GARCIA, Maria Glória F. P. D. Estudos sobre o princípio da igualdade, cit., p. 48.
15 Cf. DÍEZ-PICAZO, Luiz Maria. Sistema de Derechos Fundamentales. 2. ed. Navarra: Editorial Aranzadi, 2005. 

p. 192.
16 Ibidem, p. 193.
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tos e violadores da dignidade da pessoa humana, de tal sorte que a igualdade, 
já agora na segunda fase de sua compreensão na seara jurídico-constitucional, 
opera como exigência de critérios razoáveis e justos para determinados trata-
mentos desiguais17.

A concepção material da igualdade, por sua vez, na terceira fase que 
caracteriza a evolução do princípio no âmbito do constitucionalismo moder-
no, para um dever de compensação das desigualdades sociais, econômicas e 
culturais, portanto, para o que se convenciona chamar de uma igualdade social 
ou de fato18, embora também tais termos nem sempre sejam compreendidos 
da mesma forma. Importa ainda registrar, nessa quadra, que as três dimensões 
da igualdade, que integram a igualdade formal e material, levaram a uma re-
construção da noção de igualdade e do seu significado em termos jurídico-
-constitucionais, o que também foi objeto de particular consideração pela CF, 
que consagra tanto um princípio quanto um direito geral de igualdade, na sua 
dupla dimensão formal e material, quando prevê diversas cláusulas especiais 
de igualdade, ademais de contar com normas definidoras de deveres estatais (e 
mesmo da sociedade) no que diz com a superação das desigualdades fáticas e 
promotoras da inclusão social, econômica, política e cultural.

Com efeito, na CF, objeto imediato de nossa atenção, a igualdade obteve 
lugar de acentuado destaque em várias passagens do texto constitucional, a 
começar pelo Preâmbulo, em que a igualdade (ao lado da justiça) e o valor de 
uma sociedade pluralista e sem preconceitos integram os valores centrais da 
ordem jurídico-constitucional. Além disso, a igualdade se apresenta no texto 
constitucional tanto como princípio estruturante do próprio Estado Democráti-
co de Direito quanto na condição de norma impositiva de tarefas para o Estado, 
bastando, neste contexto, referir o disposto no art. 3º, que, no âmbito dos ob-
jetivos fundamentais (com destaque paras os incisos III e IV), elenca a redução 
das desigualdades regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos 
de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e de quaisquer outras formas de 
discriminação.

Assim como se deu em outras ordens constitucionais contemporâneas, 
também a CF não se limitou a enunciar um direito geral de igualdade, como 
ocorreu no art. 5º, caput (“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza...”), mas estabelece, ao longo do texto, uma série de disposições 
impositivas de um tratamento igualitário e proibitivas de discriminação (cláu-
sulas ou direitos especiais de igualdade), como é o caso da igualdade entre 
homens e mulheres (art. 5º, I), da proibição de diferença de salários, de exer-
cício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou 

17 Cf. GARCIA, Maria Glória F. P. D. Estudos sobre o princípio da igualdade, cit., p. 62.
18 Cf. MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição portuguesa anotada. Coimbra: Coimbra, t. I, 2005.  

p. 120.
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estado civil (art. 7º, XXX), proibição de qualquer discriminação no tocante a 
salário e a critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência (art. 7º, 
XXI), acesso igualitário e universal aos bens e aos serviços em matéria de saúde  
(art. 196, caput), igualdade de condições para o acesso e a permanência 
na escola (art. 206, I), igualdade de direitos e de deveres entre os cônjuges 
(art. 226, § 5º) e proibição de discriminação em razão da filiação (art. 227, § 6º). 
Da mesma forma, já no plano constitucional, está presente o dever de promover 
políticas de ações afirmativas, como é o caso, em caráter ilustrativo, do art. 37, 
VII, estipulando que a lei deverá reservar percentual dos cargos e dos empregos 
públicos para pessoas com deficiência.

Nessa perspectiva, é possível afirmar que também no Brasil o princípio 
(e direito) da igualdade abrange pelo menos três dimensões: a) proibição do 
arbítrio, de modo que tanto se encontram vedadas diferenciações destituídas 
de justificação razoável com base na pauta de valores constitucional, quanto 
proibido tratamento igual para situações manifestamente desiguais; b) proibição 
de discriminação, portanto, de diferenciações que tenham por base categorias 
meramente subjetivas; c) obrigação de tratamento diferenciado com vistas à 
compensação de uma desigualdade de oportunidades, o que pressupõe a eli-
minação, pelo Poder Público, de desigualdades de natureza social, econômica 
e cultural19.

Na condição de direito subjetivo, o direito de igualdade opera como 
fundamento de posições individuais e mesmo coletivas que têm por objeto, na 
perspectiva negativa (defensiva), a proibição de tratamentos (encargos) em de-
sacordo com as exigências da igualdade, ao passo que na perspectiva positiva 
ele opera como fundamento de direitos derivados a prestações, isto é, de igual 
acesso às prestações (bens, serviços, subvenções, etc.) disponibilizados pelo 
Poder Público ou por entidades privadas, na medida em que vinculadas ao 
princípio e ao direito de igualdade20.

Também a exigência de medidas que afastem desigualdades de fato e 
promovam a sua compensação, ou seja, de políticas de igualdade e mesmo de 
políticas de ações afirmativas pode ser reconduzida à função positiva (presta-
cional) da igualdade, que implica um dever de atuação estatal, seja na esfera 
normativa, seja na esfera fática, de modo que é possível falar em uma imposição 
constitucional de uma igualdade de oportunidades21.

Por evidente, cabe sublinhar que, quanto mais se trata de observar exi-
gências estritas postas por cláusulas especiais de igualdade (e correspondentes 

19 Aqui adota-se a síntese de CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República portuguesa 
anotada, cit., p. 339.

20 Cf. KLOEPFER, Michael. Verfassungsrecht II, cit., p. 202-03.
21 Cf., por todos, CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República portuguesa anotada, 

cit., p. 342.
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proibições de discriminação), maior será a vinculação do legislador e a possi-
bilidade e a necessidade de correção via judicial, o que ganha em expressão 
agora no campo da proteção das pessoas com deficiência, especialmente no 
âmbito do ensino superior. Isso ocorre – para citar outro exemplo clássico – na 
esfera das relações de trabalho, nas quais vigem cláusulas especiais proibitivas 
de discriminação (por exemplo, art. 7º, XXX e XXXI), mas também por força de 
um desnível (ainda que nem sempre igual) de poder econômico, uma eficácia 
direta, especialmente tendo em conta que o empregador é o sujeito passivo 
principal do direito subjetivo, deve, em princípio, ser reconhecida, mas também 
se verifica com a igualdade de gênero, igualdade dos filhos e dos cônjuges, 
entre outros.

Neste contexto, a ratificação da Convenção dos direitos das pessoas com 
deficiência e a sua concretização mediante regulamentação adicional interna, 
em diversos setores da vida pública, privada, social, econômica e cultural, esta-
belece parâmetros (veiculados por princípios e regras), particularmente exigen-
tes e vinculativos mesmo dos atos de particulares. No que tange à aplicação do 
princípio da igualdade, é igualmente preciso partir da premissa de que igualda-
de é um conceito relacional e comparativo, pois toda afirmação de uma igual-
dade ou desigualdade pressupõe uma comparação22. Por mais que se considere 
correta a noção aristotélica de tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais, a proposição, em si mesma, é insuficiente para que se possa respon-
der à indagação sobre quais sujeitos deverão ser tratados desigualmente ou, e, 
sendo o caso, de modo igual23.

À vista do exposto, é possível afirmar que o princípio da igualdade encer-
ra tanto um dever jurídico de tratamento igual do que é igual quanto um dever 
jurídico de tratamento desigual do que é desigual. Tais deveres, na acepção de 
Robert Alexy, implicam um ônus argumentativo no sentido de uma justifica-
ção – na perspectiva jurídico-constitucional – de eventual tratamento desigual, 
visto que o que é vedado, como já sinalado, é toda e qualquer desigualdade de 
caráter arbitrário; portanto, não justificável, já que o princípio da igualdade não 
exige que o legislador deva tratar todos da mesma maneira ou que todos devam 
ser iguais em todos os aspectos. Assim, ainda para Alexy, o princípio geral da 
igualdade pode ser estruturado com base nos seguintes enunciados: a) se não 
houver razão suficiente que permita um tratamento desigual, o tratamento igual 
é obrigatório; b) se não houver razão suficiente para permitir um tratamento 
igual, o tratamento desigual será obrigatório24.

22 Cf., por todos, GARCIA, Maria Glória F. P. D. Estudos sobre o princípio da igualdade, cit., p. 46.
23 Cf., por todos, MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed.  

São Paulo: Malheiros, 2004. p. 10-11.
24 Cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 401 e ss. (No original alemão, Theorie der Grundrechte, 2. ed., Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1994, p. 364 e ss.).
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Neste contexto, entre outros fatores, importa diferenciar entre o princí-
pio (e direito) geral de igualdade e as assim chamadas cláusulas especiais de 
igualdade (como são precisamente as que enunciam e definem em termos mais 
gerais e específicos à proibição de discriminação das pessoas com deficiência), 
pois a intensidade de vinculação dos órgãos estatais, especialmente do legis-
lador, é mais intensa no caso das proibições especiais de discriminação do 
que a partir do parâmetro do direito geral de igualdade, implicando uma maior 
limitação da liberdade de conformação legislativa25. Convém registrar que as 
cláusulas especiais de igualdade justamente foram uma resposta ao modelo da 
igualdade formal, no sentido de uma mera igualdade perante a lei, impondo a 
sua superação.

Se uma metódica embasada na diferença entre o direito geral de igual-
dade e as cláusulas especiais se revela consistente e útil, ao mesmo tempo não 
se poderá afirmar que a proibição de diferenciação com base em determina-
do critério (idade, gênero, orientação religiosa, deficiência física ou psíquica, 
etc.) impede, de modo absoluto, que algum tratamento desigual seja justificado, 
sendo até mesmo exigido, a depender do caso. Assim, nos casos das cláusulas 
especiais de igualdade, o que se verifica é que o ônus argumentativo, portanto, 
a consistência das razões para justificação do tratamento desigual deverá ser 
muito mais elevada, de modo que eventual diferenciação terá caráter ainda 
mais excepcional. Nesse sentido, há que atentar para o fato de que o elemento 
discriminatório (como em geral se dá na metódica de aplicação da igualdade) 
não é autônomo em face da finalidade do ato (finalidade que deve ser sempre 
constitucionalmente legítima e justificada) do qual resulta um tratamento de-
sigual, de modo que se deverá guardar uma relação lógica e racional com a 
finalidade, como, por exemplo, no caso de edital de concurso público para as 
funções de salva-vidas, que exige destreza em termos de natação e um certo 
nível de vigor atlético26.

Ainda no âmbito de uma concepção material (e mesmo positiva) de 
igualdade, registra-se que o princípio da igualdade também pode operar como 
exigência de uma igualdade de oportunidades (ou igualdade de chances27) com 
o intuito de assegurar uma concorrência livre e equilibrada, não apenas na es-
fera da vida política (em que o princípio da igualdade assume uma relevância 
particular, como, por exemplo, o tratamento isonômico de partidos políticos, 

25 Cf., por todos, PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte. Staatsrecht II. 26. ed. Heidelberg: C. F. 
Müller, 2010. p. 114.

26 Nesse sentido a ponderação de BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição 
do Brasil. São Paulo: Saraiva, v. II, 1989. p. 10.

27 Sobre o tema, ver, no que diz com a definição de uma igualdade de chances, a pioneira contribuição de 
SCHOLLER, Heinrich. Die Interpretation des Gleichheitssatzes als Willkürverbot oder als Gebot der 
Chancengleichheit. Berlin: Duncker & Humblot, 1969. V., também, a análise de ALEXY, Robert. Theorie der 
Grundrechte, cit., p. 377 e ss. (Na edição em língua portuguesa, já citada, v. p. 415 e ss., no âmbito da 
distinção e relação entre igualdade jurídica e igualdade fática).



DPU Nº 78 – Nov-Dez/2017 – SEÇÃO ESPECIAL – ESTUDOS JURÍDICOS ..............................................................................................209 

RDU, Porto Alegre, Volume 14, n. 78, 2017, 197-226 nov-dez 2017

candidatos e eleitores)28, mas também para a vida social e econômica, como 
se dá no campo da tributação, da intervenção no domínio econômico e da 
liberdade empresarial29, ressaltando-se que uma consideração da igualdade 
de oportunidades não implica um abandono da igualdade jurídica em prol de 
uma igualdade eminentemente fática, posto que a igualdade material, apenas 
para enfatizar, não se confunde com a noção de igualdade de fato, de modo 
que igualdade jurídica e igualdade fática devem ser conciliadas mediante uma 
relação (complexa e diferenciada) de consideração recíproca e de adequada 
ponderação30.

No caso da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e sua 
regulamentação em nível nacional, estamos diante de uma exigência de rigo-
rosa observância aos limites postos pelas cláusulas especiais de igualdade nela 
contidos, com repercussão em várias searas do direito infraconstitucional, seja 
na perspectiva das proibições de discriminação, seja no plano das assim cha-
madas ações afirmativas voltadas para o acesso e para a permanência, a dizer, 
para a inclusão na educação superior, que constituirão o objeto central de nossa 
atenção logo a seguir.

2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO IMPACTO E DOS DESAfIOS POSTOS PELA CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL NO (E PARA) O ESTATuTO BRASILEIRO DAS PESSOAS COM DEfICIêNCIA, COM 
DESTAquE PARA AS POLÍTICAS DE AÇÕES AfIRMATIVAS VOLTADAS PARA O DIREITO (E DEVER) 
DE INCLuSÃO NO ÂMBITO DO ACESSO à EDuCAÇÃO

2.1 consIderAções gerAIs: Ações AfIrmAtIvAs como Instrumentos de promoção dA IguAldAde 
fátIcA e de polítIcAs de Inclusão e reconhecImento dAs pessoAs com defIcIêncIA

A relação entre igualdade jurídica e igualdade fática assume particular 
relevância no campo das atualmente disseminadas – embora em maior ou me-
nor medida controversas – políticas de ações afirmativas. Neste contexto, tem 
sido amplamente aceita a distinção entre uma modalidade direta de discrimina-
ção e os casos da assim chamada discriminação indireta, no sentido de que am-
bas as formas de discriminação são, quando não justificáveis do ponto de vista 
constitucional, ofensivas ao princípio da igualdade. No caso da discriminação 
indireta, o que se verifica é que medidas aparentemente neutras sob o ponto 

28 Ver, com referência à jurisprudência do STF: RIOS, Roger Raupp. O princípio da igualdade na jurisprudência 
do STF: argumentação, força normativa, direito sumular e antidiscriminação. In: SARLET, Ingo Wolfgang; 
SARMENTO, Daniel (Coord.). Direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal: balanço e crítica. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 311-313.

29 Sobre o tema, ver, por todos, a alentada tese de livre docência de ENGLISCH, Joachim. Wettbewerbsgleichheit 
im grenzüberschreitenden Handel. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. especialmente p. 193 e ss. (Quanto ao 
significado da igualdade na esfera da livre concorrência em um sistema multinível).

30 Nesse sentido, por todos, ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte, cit., p. 380 e ss. (Na versão em português, 
p. 419 e ss.).
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de vista discriminatório, quando de sua aplicação, resultam efeitos nocivos e 
particularmente desproporcionais para determinadas categorias de pessoas31.

Desenvolvida no âmbito da jurisprudência norte-americana, a assim cha-
mada teoria do impacto desproporcional levou à adoção gradativa de políticas 
de ações afirmativas, de modo especial na esfera da discriminação racial, ao 
passo que em outros ambientes, como foi o caso da Europa, se desenvolveu 
particularmente no campo da discriminação em razão do gênero, passando a 
ser adotada em outras áreas em que se registra o fenômeno. O que importa, ao 
fim e ao cabo, é que independentemente da demonstração da intenção de dis-
criminar, o impacto real de medidas em si neutras não venha, de modo despro-
porcional, afetar a determinados grupos, colocando-os em situação de efetiva 
desvantagem em relação aos demais segmentos sociais, pena de tais medidas 
serem consideras incompatíveis com o princípio da igualdade32.

À vista do que já foi exposto, a CF, em vários momentos, impõe ao Poder 
Público – de modo explícito e implícito – a promoção de medidas (normativas 
e fáticas) com vistas à redução das desigualdades, ou seja, o que, dito de outro 
modo, implica um dever de adotar políticas de ações afirmativas, no sentido de 
uma imposição constitucional, cujo descumprimento poderá levar a um estado 
de omissão inconstitucional33.

Como revela a evolução brasileira nessa seara, que abarca desde a pro-
moção da igualdade de gênero, por orientação sexual, pessoas com deficiência, 
em função da idade, mas especialmente consideradas determinadas peculia-
ridades, em virtude de discriminação racial (raça tomada aqui como concei-
to normativo), uma série de políticas de ação afirmativa (ou de discriminação 
positiva ou inversa, como também se costuma designar tais medidas) tem sido 
levada a efeito, vez por outra gerando alguma querela em sede judicial. Particu-
larmente no caso das políticas de cotas para afrodescendentes, já implantadas 
em dezenas de universidades públicas e mesmo privadas, ou por força de legis-
lação federal, como se deu no caso do Programa Universidade para Todos, o 
conhecido ProUni, todas mantidas quando submetidas ao crivo do STF.

No caso das pessoas com deficiência, além da previsão constitucional 
específica impondo política de cotas e, portanto, de inclusão, a Convenção dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência veio a reforçar tal exigência, inclusive 
mediante a reformulação da própria noção de deficiência, protagonizando uma 

31 Cf. a definição de GOMES, Joaquim Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001. p. 24.

32 V., por todos, a excelente síntese de SARMENTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de direito constitucional. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 147 e ss.

33 Cf., por todos, CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República portuguesa anotada, 
cit., p. 342.
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leitura mais aberta e mais inclusiva e que deve ser respeitada e concretizada 
pela legislação brasileira.

Não custa recordar, à guisa de contextualização, que uma das primeiras 
ações de inclusão das pessoas com deficiência foi em razão da necessidade de 
reinserção dos mutilados de guerra, sobretudo após as duas grandes Guerras 
Mundiais. No Brasil essa ação está cronologicamente situada após a Guerra 
do Paraguai, quando houve a fundação do Asilo dos Inválidos da Pátria. Em 
1923, por meio da recomendação da OIT, houve a aprovação de leis na Europa, 
no sentido de garantir cotas de vagas de empregos para mutilados de guerra. 
Somente em 1944, em decorrência da Reunião de Filadélfia, foi recomendada 
pela OIT a garantia de cotas para pessoas com deficiência não combatentes.

Em 1971, a ONU proclamou a declaração dos direitos do deficiente 
mental e, em 1975, foi aprovada a declaração dos direitos das pessoas com 
deficiência, forte no princípio da dignidade da pessoa humana como premissa 
para a garantia desses direitos, motivando a proclamação do ano de 1981 como 
ano internacional das pessoas deficientes e a aprovação do Programa de ação 
mundial para pessoas deficientes em 1982, que intentava, basicamente, garantir 
a todos o acesso ao sistema geral da sociedade, no que toca ao meio físico e 
cultural, à habitação, ao transporte, aos serviços sociais e de saúde, às oportu-
nidades de educação e de trabalho, à vida cultural e social.

Essa concepção se tornou paradigmática em razão da mudança no con-
ceito de deficiência que, outrora, era tido apenas na perspectiva biomédica e 
individual, ou seja, em uma abordagem extremamente excludente e estigmati-
zante34, passando para uma perspectiva social em que há uma nítida busca pela 
inclusão e pela adaptação do cotidiano às necessidades de todos, especialmen-
te dos mais vulnerabilizados, ou seja, os deficientes35. Ademais, trata-se de uma 
modalidade de percepção da deficiência a partir de uma perspectiva socioló-
gica, mas, igualmente, de expressão de um conceito eminentemente político36.

A ideia central do modelo social, portanto, é pautada preponderantemen-
te em dois pontos: 1) A deficiência em si não poder justificar a desigualdade e 
a exclusão que ainda se verifica em relação às pessoas com deficiência, condi-
zendo, nesse sentido, com a proposta de separação entre os conceitos de lesão 
e deficiência; 2) Uma vez que se trata de um conceito sociológico e igualmente 
político, a abordagem deixaria de ser individual, personalizada e biomédica no 
sentido de uma tragédia pessoal ou de castigo divino para ser pensado na forma 
de objeto para a criação de políticas públicas que visem à transformação de to-

34 SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. Trad. Ana Carolina Mesquita. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 64-65.

35 DINIZ, Débora. O que é deficiência? São Paulo: Brasiliense, 2007. p. 27-28.
36 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação e discriminação por deficiência. In: DINIZ Débora; SANTOS, 

Wederson (Org.). Deficiência e discriminação. Brasília: Letras Livres, 2010. p. 73-96.
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das as espécies de padrões sociais excludentes, transferindo a responsabilidade 
acerca da inclusão para o Estado em parceria com a sociedade civil37.

O que ocorre é que, ainda assim, após o novo conceito de deficiência, 
ou seja, apesar dessa mudança de paradigma dos anos 70, subsiste na vida co-
tidiana a ideia de medicalização38 da sociedade e, principalmente, das pessoas 
deficientes em função da supremacia da ditadura do ideal de normalidade39. 
Outrossim, a real superação dos paradigmas anteriores significou a crítica aos 
modelos tradicionais, especialmente no que tange à necessidade de abando-
no da ideia de reabilitação, típica da modernidade, que, em síntese, pautava 
acentuadamente a hierarquia entre indivíduos em: aptos e inaptos, adequados 
e inadequados.

O modelo social, como já mencionado, buscou superar o chamado mo-
delo biomédico da deficiência que ainda insistia em processos que, resumida-
mente, intentavam curar, tratar, eliminar e, com isso, torturavam o corpo e a 
alma. Tais processos buscavam moldar a pessoa com deficiência a um padrão 
social, mental e físico que, de fato, consiste em uma grande idealidade. De todo 
modo, esse modelo biomédico recriou e, especialmente, reforçou as estruturas 
de discriminação e de intolerância que já existiam e que ainda disciplinam os 
corpos e as mentes em nossas sociedades contemporâneas.

A desinstitucionalização, a desmedicalização e a luta pelos direitos civis 
são as características principais dessa fase do final do século XX, que deu ense-
jo, inclusive, ao modelo social. Inicialmente, surgido nos EUA, o modelo social 
foi fruto da atmosfera de liberdade e de independência de acordo com o way of 
life americano e amparado no pacote composto pelo capitalismo de mercado e 
as noções de liberdade, sobretudo política. Em princípio, tanto nos EUA quanto 
no Reino Unido, que igualmente se destacou na estruturação do modelo social, 
as primeiras reivindicações eram em torno da superação das barreiras socioam-
bientais, da produção de uma legislação antidiscriminatória e, de modo geral, 
pelos direitos civis.

Daí se afirmar que o giro copérnico, forjado a partir da nova ideia de de-
ficiência, tem prioritariamente caráter de superação do modelo tradicional que 
situava a pessoa como elemento nuclear, dentro dos padrões biomédicos e até 
religiosos que o antecederam, passando para um padrão em que a sociedade é 
chamada à responsabilidade. Ou seja, trata-se de um modelo que tem a plena 

37 DINIZ, Débora. Modelo social da deficiência: a crítica feminista. Série Anis. Brasília: Letras Livres, 2003.  
p. 2.

38 RODRIGUES, José Carlos. O corpo na história. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1999. p. 112.
39 DINIZ, Débora; SANTOS, Wederson. Deficiência e direitos humanos: desafios e respostas à discriminação. 

In: DINIZ Débora; SANTOS, Wederson (Org.). Deficiência e discriminação. Brasília: Letras Livres, 2010,  
p. 9-17: “[...] Não há corpos naturalmente em desvantagem, mas simplesmente uma ideologia da normalidade 
que os classifica como inferiores a um ideal de produtividade, de independência e de vida boa”.
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cidadania como objetivo último e, nesse sentido, está diretamente relacionado 
com a teoria e com a prática dos direitos humanos.

Portanto, a nova perspectiva para a deficiência implica a concreta equa-
lização de igualdade e de dignidade para todos, indistintamente, promovendo, 
no que for necessário, as ações afirmativas adequadas para a inversão do con-
texto discriminatório que ainda perdura até a atualidade por um padrão solidá-
rio e inclusivo.

De fato, um dos legados mais importantes desse modelo social foi a com-
preensão contemporânea da deficiência em uma abordagem coletiva que se 
projeta para a pluralidade, para a igualdade, para a tolerância e para a diver-
sidade. O outro legado foi a consciência de que cabe a todos, solidariamen-
te, a retirada das barreiras sociais, intelectuais, culturais e arquitetônicas que 
separam todas as pessoas, deficientes ou não. Portanto, diz-se que houve a 
neutralização do aspecto estigmatizante que se pensava estar ínsito à noção de 
deficiência.

Importa ainda advertir que, no âmbito do direito interno, mais precisa-
mente da evolução constitucional brasileira, foi com a atual CF que o tema 
passou a merecer maior atenção, pois nos textos constitucionais anteriores a 
referência ao caso das pessoas com deficiência (a CF, promulgada antes da en-
trada em vigor da Convenção Internacional, ainda utiliza a expressão pessoas 
portadoras de deficiência, que era praticada na época) era isolada, tendo sido 
apenas mediante a aprovação da Emenda Constitucional nº 12, de 1978, que a 
proteção e promoção das pessoas com deficiência mereceu um tratamento mais 
detalhado, ainda sob a égide do sistema constitucional anterior40.

No texto da CF vigente, são vários os dispositivos que dizem respeito 
(direta ou indiretamente) à proibição de discriminação e à promoção da igual-
dade das pessoas com deficiência. Além dos objetivos do art. 3º e do art. 5º, 
caput, a questão é iluminada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, 
que, especialmente no tocante ao conteúdo material do princípio da igualdade 
e da compreensão das discriminações legítimas (por proporcionais e justificadas 
constitucionalmente) e ilegítimas, alcançou grande importância. Não é preciso 
detalhar aqui o quanto as pessoas com deficiência foram e ainda são expostas 
não apenas a discriminações, explícitas e implícitas, mas inclusive a tratamen-
tos desumanos e degradantes (ou mesmo submetidos à deliberada eliminação 
de natureza eugênica), sem que se ingresse aqui no debate de o quanto (em que 
medida) um tratamento discriminatório já não constitui em si um tratamento 
desumano e degradante.

40 Sobre tal evolução, ver a síntese de ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas 
portadoras de deficiência: algumas dificuldades para efetivação dos direitos. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, 
Daniela; PIOVESAN, Flávia (Coord.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008. p. 911 e ss.
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De qualquer modo, como lembra Luiz Alberto David Araújo, a CF, fun-
dada na dignidade da pessoa humana, enfatiza a condição primeira da pessoa, 
deixando de lado a referência aos deficientes, fórmula felizmente outrora supe-
rada e que não deixava de ser sintomática de como a situação era percebida e 
tratada pela ordem jurídica41.

No que diz com as disposições constitucionais voltadas especialmente às 
pessoas com deficiência, registra-se o art. 7º, XXXI, que proíbe toda e qualquer 
forma de discriminação de tais pessoas quando da contratação e no tocante à 
remuneração, o que, por sua vez, como já adiantado nos segmentos anteriores, 
não impede que sejam estabelecidas exigências especiais, desde que não arbi-
trárias e incompatíveis com os critérios da proporcionalidade, como na hipótese 
de não se admitir pessoas cegas para atuar em policiamento ostensivo ou pilotos 
de avião, entre outras situações similares. Por outro lado, evidencia-se um dever 
de “acomodação” proporcional, que, por sua vez, guarda relação com um de-
ver de tomar medidas concretas para assegurar as condições para que pessoas 
com deficiência possam exercer determinadas funções (muitas vezes dependen-
tes de algum treinamento especial e algum recurso técnico disponível e que não 
resulte em impacto desproporcional sobre quem o deve disponibilizar)42.

O que se percebe é que, no caso das pessoas com deficiência, o proble-
ma da igualdade fática e da assim chamada discriminação indireta é particular-
mente agudo, de tal sorte que não apenas não se encontra maior resistência à 
noção de um dever de políticas de ações afirmativas nessa seara, como tal dever 
foi objeto de disposição constitucional expressa contida no art. 37, VII, da CF, 
prevendo a reserva de percentual dos cargos e dos empregos públicos para as 
pessoas com deficiência, dispositivo que já (para além da normativa interna-
cional existente sobre a matéria, como é o caso, por exemplo, da Convenção  
nº 111 da OIT) foi objeto de regulamentação pelo legislador infraconstitucional, 
que também estabeleceu uma política de inclusão das pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho, tendo como destinatários de tal dever os atores priva-
dos (sobre o tema destacam-se as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 1991), não 
sendo, contudo, viável aqui aprofundar o tópico43.

As ações afirmativas destinadas à integração das pessoas com deficiência 
não se limitam, por evidente, ao mundo do trabalho, abarcando um dever de 
inclusão (integração e promoção) em todas as esferas da vida social, econômi-

41 Ibidem, p. 913.
42 Ibidem, p. 914-915.
43 Sobre o tema, ver, entre tantos, em uma perspectiva mais geral, GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos 

humanos, princípio da igualdade e não discriminação. Sua aplicação às relações de trabalho. São Paulo: LTr, 
2010; e, mais recentemente e com maior ênfase no acesso ao trabalho, a síntese e avaliação de FINCATO, 
Denise Pires; BUBLITZ, Michele Duas. Proteção legal do acesso ao trabalho das pessoas portadoras de 
deficiência: um direito fundamental. Revista Direitos Fundamentais & Justiça, ano 4, n. 12, p. 158-183,  
jul./set. 2010, com a ressalva de que as autoras, embora invoquem a Convenção Internacional, sigam 
utilizando a terminologia praticada pela CF, ou seja, pessoas portadoras de deficiência.
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ca, política e cultural, o que também já tem sido alvo das preocupações da CF, 
como é o caso do disposto no art. 203, IV, em que está previsto que a assistên-
cia social objetiva – também – a habilitação e a reabilitação das pessoas com 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária (bastaria aqui 
apontar para a formação em condições especiais no ambiente escolar), bem 
como a previsão, igualmente no âmbito da assistência social, de um benefício 
mensal de um salário-mínimo para a pessoa com deficiência que comprovar 
não possuir os meios para prover a sua própria manutenção ou de tê-la provi-
da por sua família (art. 203, V), muito embora exista controvérsia doutrinária 
e jurisprudencial sobre a legitimidade constitucional dos critérios legais para 
a fruição de tal benefício44. A mesma preocupação se verifica no âmbito do 
sistema internacional de proteção dos direitos humanos, da legislação interna, 
de políticas implantadas pelo Poder Executivo e de um considerável número de 
decisões judiciais45.

Em julho de 2015 foi promulgada a Lei nº 13.146, vulgarmente conhe-
cida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, visando à concretização das 
ideias de igualdade, de dignidade, de tolerância, de cidadania e de liberdade 
de forma a tornar efetiva a inclusão das pessoas com deficiência em todos os 
âmbitos da vida nacional. Esse diploma legal é fruto tanto da Convenção sobre 
os direitos das pessoas com deficiência quanto do protocolo facultativo ratifi-
cados pelo Congresso Nacional em 2008 e promulgados por meio do Decreto 
nº 6.949, de 2009.

Para fins de definição, considerou preliminarmente a ideia de pessoa 
com deficiência como aquela que possui um impedimento em longo prazo que 
pode obstruir a participação plena e efetiva em igualdade de condições com 
as demais pessoas, alinhando a perspectiva legal com o conceito advindo do 
modelo social. Afirmou a ideia ampla de impedimento que engloba desde os 
de natureza física, intelectual, sensorial até mental e apontou a importância de 
atendimento multiprofissional e interdisciplinar tanto para a avaliação da defi-
ciência quanto para o acompanhamento da pessoa com deficiência.

Determinou os pilares de sua atuação fundamental, destacando a au-
tonomia e a dignidade de maneira que a acessibilidade, bem como todas as 
possibilidades de recursos tecnológicos promovam plenamente a participação 
ativa das pessoas com deficiência, propiciando a superação de todas as espé-
cies de barreiras e de impedimentos, com esteio nos direitos à igualdade e à não 
discriminação. Inovou ao considerar a distinção entre deficiência e capacidade 
civil, orientando a promoção do livre desenvolvimento da pessoa e implicando 

44 Sobre a discussão no STF, v., por todos, MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo G. Curso de 
direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 719 e ss.

45 Sobre tais ações legislativas, administrativas e contemplando um número considerável de decisões judiciais, 
ver, por último e entre outros, RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. Manual dos direitos da pessoa com deficiência. 
1. ed. São Paulo: Verbatim, 2010. especialmente p. 41-110.
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em responsabilidade proporcional em graus de discernimento e de vulnerabili-
dade. Destacou a aplicação do princípio da solidariedade nos mesmos moldes 
da CF, envolvendo o Estado, a sociedade e a família na atribuição de deveres de 
cuidado e de proteção da pessoa com deficiência.

Em rigor, em razão da incidência do princípio da dignidade da pessoa 
humana e tendo em vista a promoção da autonomia da pessoa com deficiência, 
o Estatuto se caracteriza pela ampliação das diversas formas de manifestação da 
vontade, o que implica a superação do atual regime das incapacidades. Assim, 
a despeito do aspecto patrimonial, reforçou a valorização do âmbito da autono-
mia existencial em uma perspectiva na qual a pessoa autônoma é, sobretudo, 
alguém que consegue, a qualquer momento, reinventar sua história, reconhe-
cendo o ponto de partida e, assim, resignificando os pontos de chegada.

Uma vez que autonomia não se restringe a uma mera competência para 
a tomada de decisões que siga o padrão social em vigor, o que esse diploma 
legal enfatiza é a busca pela percepção da pessoa humana como protagonista, 
na medida em que a apreensão do fruto do seu discernimento traduza com a 
máxima fidelidade possível a singularidade e a subjetividade própria de cada 
um no esteio do princípio da presunção da capacidade e da autonomia. A Lei 
nº 13.146/2015 instituiu, ainda, o cadastro nacional de inclusão da pessoa com 
deficiência na forma de um registro público eletrônico que intenta, em apertada 
síntese, mapear as informações acerca dessas pessoas, suas vidas e os impedi-
mentos à participação ativa na sociedade e, especialmente, sirva de base para a 
produção e para a implantação de políticas públicas nessa seara.

Em 2009, o Conselho Nacional de Educação (CNE) já havia inovado com 
a Resolução nº 4, que instituiu as diretrizes operacionais para o atendimento 
especializado em educação básica na modalidade da educação especial. Tor-
nou obrigatório o atendimento educacional especializado na rede pública, em 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, na 
medida em que tem a função de complementar ou de suplementar a formação 
e intenta a superação das dificuldades e dos obstáculos para a participação na 
sociedade e no desenvolvimento da aprendizagem. Recentemente, o Ministério 
da Educação, por meio da Portaria nº 243, emulou esforços para a concretiza-
ção da tutela da pessoa com deficiência, no sentido de garantir que as institui-
ções públicas e privadas, comunitárias, confessionais e filantrópicas ofereçam 
os recursos e desenvolvam atividades do atendimento educacional especializa-
do (AEE), de acordo com as necessidades de cada aluno, tais como: ensino da 
língua brasileira de sinais – Libras; ensino da língua portuguesa como segunda 
língua; acesso à informática, ao sistema Braille, ao uso do soroban, às técnicas 
para a orientação e para o aumento da mobilidade; ensino da Comunicação 
Aumentativa e Alternativa (CAA); ensino dos usos de Tecnologia Assistiva (TA); 
e, inclusive, desenvolvimento das funções cognitivas.
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2.2 Ações AfIrmAtIvAs voltAdAs pArA A pessoA com defIcIêncIA e o ensIno superIor no brAsIl

Tendo por demonstrado, nos segmentos anteriores, o caráter imperativo 
(convencional, constitucional e legal) de políticas de inclusão e, em especial, de 
ações afirmativas para as pessoas com deficiência, é o caso de avançar agora no 
sentido de avaliar o problema específico do acesso ao ensino superior no Brasil.

Como já salientado, o marco normativo interno central nessa seara foi e 
segue sendo a CF, sobretudo na textualidade dos arts. 227 e 37, VIII, ademais 
da subsequente internalização da normativa internacional (com destaque para a 
Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência), que passou 
a integrar o bloco de constitucionalidade brasileiro. Essa acessibilidade disposta 
em âmbito constitucional foi normatizada pela Lei Federal nº 7.853/1989 e pelo 
Decreto Federal nº 3.298/1999 que a regulamentou. Interessante frisar que, na 
esfera educacional, a inclusão tardou a acontecer, apesar de que, segundo a úl-
tima Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) efetuada pelo IBGE, 6,2% da população 
brasileira possui algum tipo de deficiência física, mental, intelectual, auditiva 
ou visual46. E, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016, 68.907 
estudantes informaram alguma modalidade de deficiência47.

Assim, embora algumas Unidades da Federação tenham se esforçado 
para a mudança desse panorama intolerante e elitista na educação superior, 
foi apenas em 2012, com o teor da Lei nº 12.711, que foi instituído o percen-
tual de 50% das vagas em universidades e institutos federais para estudantes 
que frequentaram todo o ensino médio em escolas públicas e, dessa maneira, 
notabilizou-se como um instrumento de inclusão social e, em alguma medida, 
de ação de reparação histórica e de discriminação positiva. A Lei nº 12.711 foi 
regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012.

Em suma, os principais diplomas legais que tratam a questão da pessoa 
com deficiência no ensino superior são, além da CF e dos demais já subli-
nhados: a Lei nº 10.436, que reconheceu a Lei Brasileira de Sinais (Libras); o 
Decreto nº 3.956/2001, que ratificou a Convenção Interamericana para a eli-
minação de todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência; 
a Portaria nº 3.284/2003, que tratou dos requisitos de acessibilidade no que 
toca aos processos de autorização, de reconhecimento e de credenciamento de 
instituições; o Decreto nº 5.296/2004, que estabeleceu as normas gerais e os 
critérios básicos para o atendimento prioritário e para a acessibilidade de pes-
soas com deficiência ou com mobilidade reduzida; o Decreto nº 5.625/2005, 
que dispôs sobre o uso e a difusão de Libras, estabelecendo sua obrigatorieda-

46 IBGE. Censo Demográfico 2010. Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência, cit., 
passim.

47 IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2013. Percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas. 
Brasil, grandes regiões e Unidades da Federação. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://portalarquivos.
saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/24/PNS-Volume-1-completo.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.
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de em todos os cursos de graduação no Brasil; o Decreto nº 5.773/2006, que 
definiu os processos de regulação, de avaliação e de supervisão das IES em 
todo o sistema federal de ensino; o Decreto nº 6.949/2009, que ratificou como  
EC a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e assegurou um 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis; o Decreto nº 7.234/2010, 
que estabeleceu o Programa Nacional de Assistência Estudantil; o Decreto  
nº 7.611/2011, que implantou o atendimento educacional especializado (AEE) 
e previu a estruturação de núcleos de acessibilidade nas IES federais; as regras 
técnicas ABNT NBR 9050, que definiram os critérios para a acessibilidade em 
edificações; e, finalmente, a Lei nº 13.146/2015, vulgarmente conhecida como 
Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), que, em seus arts. 27, 28 e 30, dispõe 
de forma minudente do direito fundamental à educação, ampliando e garantin-
do a fruição desse direito48.

Convém esclarecer que o panorama atual do sistema de educação su-
perior no Brasil segue o tripé que correlaciona o educador, o educando e a 
temática ou matéria a ser abordada, bem como o do ensino, da pesquisa e da 
extensão. Já os principais impactos no contexto contemporâneo da educação 
superior consistem na acelerada urbanização do Brasil, na necessidade de in-
teriorização das Instituições de Ensino Superior (doravante IES), no aprofun-
damento do fenômeno da globalização, no desenvolvimento científico-tecno-
lógico, na expansão dos efeitos da democratização no País e, certamente, no 
reflexo do quadro complexo, heterogêneo e crítico do mercado de trabalho.

48 Vide as seguintes legislações: Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais – Libras e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/
l10436.htm>; Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção Interamericana para a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm>; Portaria nº 3.284, de 7 de novembro 
de 2003. Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os 
processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/port3284.pdf>; Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. 
Regulamenta as Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e 
dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/
d5296.htm>; Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de 
abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/
d5626.htm>; Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 
supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais 
no sistema federal de ensino. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/
decreto/d5773.htm>; Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 
30 de março de 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/
d6949.htm>; Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência 
Estudantil – PNAES. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/
d7234.htm>; Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o 
atendimento educacional especializado e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm>; Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>.
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As IES, por sua vez, são classificadas pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), especialmente em seus arts. 16 e 20. Com efeito, 
segundo essa lei, o sistema federal de ensino compreende: as instituições de 
ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior criadas pela 
iniciativa privada e os órgãos federais de educação. O art. 20 classifica as IES 
privadas em: particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais e filan-
trópicas. O art. 43 estipula as finalidades da educação superior, enquanto o art. 
44 afirma sua abrangência em cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos 
de pós-graduação e cursos de extensão. A LDB oferece, ainda, uma classifica-
ção por natureza e por grau de dependência administrativa em: universidades, 
centros universitários, faculdades isoladas e faculdades integradas49.

As universidades são instituições pluridisciplinares, dotadas de produção 
e de pesquisa institucionalizada, constituídas por um percentual mínimo de 
docentes com titulação acadêmica e com carga de trabalho disciplinada. Os 
centros universitários, a propósito, embora não definidos na LDB, podem ser 
considerados como semelhantes às universidades, diferindo apenas na falta de 
obrigação explícita de pesquisa institucionalizada. Já as faculdades são institui-
ções que não possuem autonomia para conferir títulos e diplomas, enquanto o 
ensino técnico apresenta uma configuração mais simplificada, sendo voltado à 
atuação mais imediata no mercado de trabalho.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), em dez anos dobrou o número de alunos no ensino superior 
no Brasil. O censo de 2015 apresenta 7,8 milhões de estudantes cursando gra-
duação, sendo as mulheres a grande maioria tanto na modalidade presencial 
quanto no ensino a distância (EAD). O Brasil, ainda segundo esse instituto, pos-
sui 2,3 mil IES, que, juntas, oferecem 32,8 mil cursos diversificados em todas 
as regiões do País, sendo 87,4% privadas e 12,6% públicas. Os dez cursos 
com mais alunos matriculados são direito, administração, pedagogia, ciências 
contábeis, engenharia civil, enfermagem, psicologia, gestão de pessoal, serviço 
social e engenharia de produção. Desses cursos, 45,4% estão na região sudeste, 
sendo 75% desse percentual no interior. Das vagas, 67,6% são de cursos de 
bacharelado, 18,7% nos cursos de licenciatura e apenas 13,2% para cursos 
tecnólogos. A modalidade EAD possui, atualmente, 1,4 milhão de estudantes 
que correspondem a 17,1% das matrículas em cursos superiores. De cada 4 es-
tudantes, 3 se encontram matriculados em IES particulares. O Inep comunicou 
que o número de pessoas com deficiência matriculados foi maior em três vezes 
e meia do total de 2004, mas que ainda representa somente o percentual de 

49 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 12 set. 2017.
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0,42% das matrículas no Brasil e, nessa medida, esclareceu que subiu de 5.395 
para 33.377 alunos50.

Inovadora foi, no entanto, a Lei nº 13.409/2016, que incluiu as pessoas 
com deficiência no rol dos grupos contemplados no sistema de cotas de vagas 
nas instituições federais de educação superior, ou seja, no quantum de vagas 
que deve respeitar o percentual mínimo de todas as vagas disponíveis em cada 
um dos cursos de graduação, considerando igualmente o número de turnos. As-
sim, dentro dessa cota devem ser reservadas 50% das vagas para estudantes de 
famílias com igual ou inferior a 1,5 salário per capita. Salienta-se que, segundo 
esse diploma legal, as cotas deverão ser preenchidas de acordo com a propor-
ção de autodeclarados pretos, pardos e indígenas na população de cada uma 
das Unidades da Federação.

Evidencia-se, portanto, que, na medida do que foi estabelecido pelos 
dispositivos da Lei nº 13.146/2015, especialmente nos arts. 27, 28 e 30, a Lei 
nº 13.409/2016 consiste em uma medida que visa à concretização plena do 
direito à educação das pessoas com deficiência, principalmente por acrescentá-
-las ao percentual que define o alcance das cotas, desse modo respeitando as 
exigências de proporcionalidade em relação às especificidades da população 
brasileira medida pelo derradeiro censo do IBGE, além de prever a revisão desse 
sistema de expansão da garantia do acesso ao ensino superior no prazo de 10 
anos, a contar da data da promulgação do diploma de 2012.

De fato, o objetivo último dessa constelação de direitos para as pessoas 
com deficiência e de deveres para o Estado, a sociedade e a família é garantir, 
inclusive no âmbito da educação superior, um sistema educacional inclusivo no 
sentido de tornar factível o máximo desenvolvimento dos talentos e das habili-
dades dos educandos, independentemente do seu perfil e segundo suas carac-
terísticas, seus interesses e suas necessidades de aprendizagem, colocando-os a 
salvo de toda e qualquer forma de discriminação, de violência e de negligência 
em conformidade com o que se depreende do art. 205 da CF.

No caso das pessoas com deficiência, importa ainda elencar o teor dos 
arts. 203, IV, e 218 da mesma Carta Constitucional. Sumariamente, a educação 
superior, sobretudo em se tratando de pessoas com deficiência, deve ser alinha-
da à preparação para o exercício da cidadania e para o gozo e a fruição de uma 
vida digna, tanto na dimensão individual quanto social.

A deficiência, no entanto, persiste como um dogma na sociedade oci-
dental, especialmente nos dias atuais, em que se busca cada vez mais ansiosa-

50 INEP. Legislação e documentos. Censo da Educação Superior 2014. Notas Estatísticas. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2015/notas_sobre_o_censo_
da_educacao_superior_2014.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.
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mente pela padronização de um ideal de perfeição51. Quanto mais se utiliza a 
medicalização para conter, dominar e transformar o ser humano, mais efeitos 
nocivos se detecta para a ideia de inclusão dos diferentes. Convém lembrar 
que a concretização do direito à igualdade somente se aperfeiçoa na medida 
em que se contempla na mesma medida o direito à diferença e, no que tange 
às pessoas deficientes, deve se falar igualmente do direito à inclusão52. Pois o 
direito à inclusão é, na contemporaneidade, a consequência natural do amadu-
recimento da teoria dos direitos fundamentais, e daí a sua afirmação deve ser 
pluridimensional, no intuito de alcançar a máxima efetividade53.

51 COSTA NETO, João. Dignidade humana: visão do Tribunal Constitucional Federal alemão, do STF e do 
Tribunal Europeu. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 113.

52 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional.  
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 259-789.

53 “RECURSO INOMINADO – ENSINO – FACULDADE PARTICULAR – CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LÍBRAS 
– LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA – DISCRIMINAÇÃO 
– RECUSA DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL – DEVER DE INCLUSÃO – NULIDADES AFASTADAS – RECURSO 
INOMINADO – ENSINO – FACULDADE PARTICULAR – CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LÍBRAS – 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA – DISCRIMINAÇÃO 
– RECUSA DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL – DEVER DE INCLUSÃO – NULIDADES AFASTADAS – RECURSO 
INOMINADO – ENSINO – FACULDADE PARTICULAR – CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LÍBRAS – 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA – DISCRIMINAÇÃO 
– RECUSA DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL – DEVER DE INCLUSÃO – NULIDADES AFASTADAS – RECURSO 
INOMINADO – ENSINO – FACULDADE PARTICULAR – CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LÍBRAS – 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA – DISCRIMINAÇÃO 
– RECUSA DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL – DEVER DE INCLUSÃO – NULIDADES AFASTADAS – Não há falar 
em nulidade do feito, quer por ausência de prazo hábil à oferta de contestação, quer por não realização de 
audiência de instrução. A primeira porque sem que haja prejuízo não se proclama nulidade, tendo havido 
apresentação de alargada peça de resposta. A última, em vista de que desnecessária se mostrou a solenidade 
de instrução, mormente ante os termos da ata da audiência de tentativa de conciliação de fl. 54. Conquanto 
a ré seja instituição de ensino privado, esta condição não a exime da obrigação de contratação de intérprete 
de líbras profissional necessária à freqüência às aulas letivas pela autora, pessoa detentora de deficiência 
auditiva e que à evidência ostenta direito à educação, cujo correlato dever da ré não a impõe ônus excessivo 
ou mesmo desproporcional, o que se corrobora ante os orçamentos acostados às fls. 98 e 99 dos autos. 
Tratando-se, pois, de dever de inclusão e como tal de outorga de tratamento prioritário e adequado aos 
portadores de deficiência, a negativa da ré logrou gerar obstáculo à inserção da demandante à atividade 
universitária, daí advindo o dano moral experimentado. Exsurge evidente haver sido a requerente submetida 
a ato discriminatório por parte da recorrente, de cuja inércia resultou inegável frustração à recorrida, O valor 
outorgado a título de dano subjetivo, a sua vez, qual seja, o de R$ 5.000,00, não se mostrou elevado e vai, 
pois mantido, pois fixado dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao fim, vai chancelada 
de igual forma a sentença no que diz com a antecipação de tutela, tornada definitiva ao efeito de a recorrente 
vir a viabilizar, em definitivo a contratação do profissional, nos moldes da decisão incidental lançada nos 
autos. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, autorizada pela dicção do art. 46 da 
Lei nº 9.099/1995. Recurso improvido.” (TJRS, Recurso Cível nº 71004568473, 2ª Turma Recursal Cível, 
Turmas Recursais, Relª Marta Borges Ortiz, J. 18.12.2013)

 “Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por 
danos materiais e morais. Demanda de aluno em face de mantenedora de instituição de ensino superior. 
Sentença de parcial procedência para determinar que a ré providencie a contratação de um profissional 
intérprete de ‘Líbras’ (Língua Brasileira de Sinais), sob pena de multa cominatória diária, além de condená-la 
ao pagamento de indenização por prejuízos morais. Manutenção do julgado. Necessidade. Autor que é portador 
de surdez neurosensorial severa e bilateral, frequentador do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, 
ministrado pela instituição de ensino. Ré que, ao invés de lhe providenciar assistência por profissional 
especializado em ‘Líbras’, designou para tanto uma aluna do mesmo curso, em troca de bolsa de estudos. 
Atividade exercida de maneira precária, devido a essa circunstância. Intervenção da Defensoria Pública em 
favor do aluno deficiente, na esfera administrativa, sem lograr mínimo sucesso. Flagrante desrespeito, por 
parte da ré, a preceitos constitucionais que garantem a igualdade de tratamento aos deficientes físicos, assim 
como à legislação infraconstitucional. Art. 206 da CF, Lei Federal nº 7.853/1989, regulamentada pelos 
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Para tanto, o marco normativo posto pelo nosso bloco de constituciona-
lidade (CF e direito internacional dos direitos humanos), mediante a sua con-
cretização legislativa e administrativa (ademais de jurisdicional) interna aqui 
sumariamente apresentada, representa – juntamente com uma dogmática jurí-
dica sólida, mas sempre aberta às peculiaridades de outros saberes – uma im-
portante e poderosa ferramenta à disposição de todos os que se sentem (e estão) 
comprometidos com a causa da proteção e promoção dos direitos das pessoas 
com deficiência.

3 SÍNTESE CONCLuSIVA
Em caráter de síntese, é possível concluir que o critério da deficiência 

(que por si só demanda explicitação legislativa e jurisprudencial), assim como a 
particular condição das pessoas com deficiência, representa um dos principais 
desafios não apenas para o adequado manejo do princípio e do direito de igual-
dade, em todas as suas dimensões, mas, acima de tudo, para um Estado e uma 
sociedade que pretendem respeitar e promover a dignidade humana e realizar o 
princípio da solidariedade mediante a efetiva integração dos grupos vulneráveis 
e a necessária intolerância com a discriminação.

Mediante a incorporação ao direito interno, com força de emenda cons-
titucional, a convenção internacional das pessoas com deficiência representou 
já um acréscimo em termos de medidas internas (nacionais) para promover a 
proteção (contra atos de discriminação), o reconhecimento e a promoção – por 
meio de ações afirmativas – da igualdade de oportunidades. Todavia, a eficácia 
social do marco jurídico das pessoas com deficiência ainda se encontra longe 
de padrões que podem ser considerados satisfatórios e condizentes com os pa-
râmetros normativos nacionais e internacionais.

No que concerne ao problema da igualdade material na condição de 
igualdade de oportunidades e de superação das desigualdades fáticas, foi pos-
sível verificar que, na seara da concretização do direito à educação superior, 
o Brasil ainda se encontra em situação deficitária, especialmente na falta de 
abrangência do contingente populacional das pessoas com deficiência tanto na 
modalidade presencial quanto na modalidade EAD. Verificou-se, ainda, que, de 
modo geral, o ensino superior prossegue como um passo quase que inatingível 
para a maioria dos brasileiros com deficiência, notadamente para as pessoas de 
baixa renda, sobretudo em razão do panorama de intolerância da sociedade em 
relação ao diferente, ao cenário de desconhecimento e de descumprimento ge-
neralizado dos diplomas legais que ainda há no Brasil e a falta de compromisso 

Decretos nº 3.298/1999 e 6.949/09, Portaria nº 3.284/2003 do MEC e Resolução Estadual SE nº 38/2009. 
Aplicabilidade. Ato ilícito evidenciado. Dano moral existente. Apelo da ré desprovido.” (TJSP, Apelação  
nº 00196619620128260566/SP, (0019661-96.2012.8.26.0566), 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. 
Marcos Ramos, J. 04.03.2015)
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de algumas IES, no sentido de cumprir a legislação no que se refere à adoção 
de medidas inclusivas.

Infere-se, no entanto, que algumas práticas relevantes já podem ser reco-
nhecidas na modulação de um panorama mais inclusivo, em especial no que 
diz respeito às leis que foram expedidas pelo legislativo, ao posicionamento da 
doutrina e à produção de uma jurisprudência apropriada a tornar obrigatória 
a presença das pessoas com deficiência no âmbito do ensino superior. Ocorre 
que, embora o percentual atual de pessoas com deficiência matriculadas no sis-
tema federal de ensino, embora irrelevante, tenha aumentado significativamen-
te nos últimos anos, ainda há muitas barreiras impeditivas que dizem respeito à 
forma como o Poder Público, a sociedade e a própria família, solidariamente, 
enfrentam a questão da deficiência, a materialização da igualdade e a efetiva-
ção dos direitos humanos e fundamentais dessas pessoas.

Cumpre ressaltar que o mais essencial direito das pessoas com defi-
ciência pode ser traduzido, na atualidade, como direito de viver livre de toda 
e qualquer forma de discriminação54. Entretanto, a ideologia da normalidade é 
tão perversa e tão insidiosa que a discriminação advinda dela é silente, de for-
ma que não há nem mesmo uma nomenclatura para se adjetivar a pessoa que 
discrimina alguém em razão da sua deficiência55. Notória é a dificuldade de 
se combater uma discriminação dessa ordem, vez que apela para sentimentos 
íntimos e até inconscientes, que, por meio de ações equivocadas, supostamente 
estariam buscando o bem daquelas pessoas, na medida em que evocam atitudes 
que mesclam desde a violência56 propriamente dita até ao paternalismo extre-
mo. Desafiadora é, pois, a tarefa de construir um cenário brasileiro que, após 
o balanceamento dos muitos interesses contrários, da intolerância ao diferente 
e da superação do padrão biomédico, a pessoa com deficiência seja, de fato, 
reconhecida em sua condição primordial e irrenunciável de sujeito de direito57.
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RESUMO: Este artigo investiga, sob uma perspectiva crítica, baseada na análise econômica do Direi‑
to, o argumento popular de que a taxa de crimes violentos está diretamente relacionada aos padrões 
de desigualdade econômica. Para tanto, foi demonstrado, tendo como pano de fundo a realidade 
brasileira, que, embora as taxas de desigualdade tenham sistematicamente decrescido, o mesmo 
não ocorreu com as taxas de crimes violentos no mesmo intervalo de tempo, o que sugere que o ar‑
gumento da desigualdade é incompleto como explicação para esse fenômeno. Com base na análise 
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alternativa e propõe a reformulação do argumento da desigualdade. Foi empregada na elaboração do 
texto a pesquisa bibliográfica e também o levantamento de dados, buscando uma análise qualitativa 
e teórica a respeito do tema investigado.
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ABSTRACT: This article investigates from a critical perspective, based on the economic analysis of 
Law, the popular argument that the rate of violent crime is directly related to the patterns of eco‑
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nomic inequality. The text demonstrates, according to the Brazilian reality that, although the rates 
of inequality have systematically decreased, the same did not occur with violent crime rates in the 
same time interval, suggesting that the inequality argument is incomplete as explanation for this 
phenomenon. Based on the economic analysis of law, especially Gary Becker’s thinking the text 
suggests an alternative approach and proposes to reformulate the inequality argument. It was used 
in the elaboration of the text the bibliographical research and also data collection to do a qualitative 
and theoretical analysis regarding the researched topic.

KEYWORDS: Crime; inequality; economic analysis of Law.

SUMÁRIO: Introdução; 1 Construindo o cenário factual: o coeficiente de Gini no Brasil, a sistemática 
redução de desigualdade de renda e o inverso incremento da taxa de crimes violentos; 2 Crime e 
sanção vistos sob a análise econômica do Direito; 3 A probabilidade de aplicação da pena no Brasil 
é alta?; Conclusão; Referências.

INTRODuÇÃO
O Brasil está inserido entre os países mais inseguros e violentos do mun-

do. Em todos os estudos comparativos, mesmo os governamentais, o País apare-
ce, há alguns anos, com destaque nos rankings internacionais.

Trata-se de um fato. A questão em torno desse fato é a investigação das 
causas da presença constante do Brasil nessas listas. Uma das mais populares 
explicações é a de que a escalada da violência está relacionada a uma profunda 
desigualdade econômica.

Esse argumento, em diferentes apresentações, tem sido incorporado ao 
discurso público, em especial pelos meios de comunicação e, também, na aná-
lise do crime no ambiente acadêmico.

Essa linha de pensamento, argumenta, basicamente, sustentando a exis-
tência de relação de causalidade entre a desigualdade e a prática de crimes 
violentos, sem qualquer temperamento ou possíveis condicionantes.

O argumento, contudo, pode ser questionado sob duas abordagens dis-
tintas. A primeira, que denomino como teórica, deriva da constatação de que 
a ideia de igualdade em si é bastante problemática do ponto de vista da filo-
sofia política. Autores importantes no mundo contemporâneo têm apresentado 
modelos de igualdade bastante distintos. Chegar a uma conclusão a respeito 
de qual é a forma de igualdade mais adequada e defensável em sociedades 
contemporâneas ainda é um desafio1. A segunda abordagem toma como ponto 
de partida uma análise factual. Trata-se de uma perspectiva investigativa dos 
fenômenos envolvidos, buscando estabelecer correlações entre eles.

Em geral, o argumento que relaciona a desigualdade ao crime é desta se-
gunda categoria, isto é, supõe que o fato desigualdade seja causa do fato crime.

1 Para uma análise a respeito, vide DIAS, Jean Carlos. O controle judicial de políticas públicas. São Paulo: 
Juspodivm, 2016.
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Essa linha de argumentação é sustentada na correlação entre desigualda-
de e crimes violentos como sendo de direta proporcionalidade, de modo que, 
seguindo o raciocínio, o aumento de uma leva necessariamente a um incremen-
to da outra.

No presente artigo, pretendo investigar mais detalhadamente essa abor-
dagem e mais especificamente a relação de proporcionalidade entre essas gran-
dezas, tendo por pano de fundo a realidade brasileira e a Análise Econômica 
do Direito.

Parto, assim, de uma perspectiva factual, tomando com pano de fundo 
a realidade brasileira e sigo para uma reflexão teórica, propondo uma análise 
alternativa ao argumento convencional da causalidade entre a desigualdade e o 
crime.

Assumo, desde logo, a hipótese de que essa explicação causal é insufi-
ciente e precisa ser consorciada a outros níveis de investigação, em especial os 
elementos derivados da Análise Econômica do Direito aplicada ao direito penal.

1 CONSTRuINDO O CENÁRIO fACTuAL: O COEfICIENTE DE GINI NO BRASIL, A SISTEMÁTICA 
REDuÇÃO DE DESIGuALDADE DE RENDA E O INVERSO INCREMENTO DA TAXA DE CRIMES 
VIOLENTOS

O coeficiente de Gini foi desenvolvido como um índice para medir a 
desigualdade de renda entre membros de uma determinada população. Esse 
índice é considerado, tradicionalmente, como um parâmetro adequado para 
verificar as flutuações de renda entre membros de uma determinada sociedade.

O índice de Gini é utilizado, também, no ambiente internacional, para 
aferições comparativas de renda, sendo, por exemplo, um dos elementos da 
base de dados do Banco Mundial.

Para a análise com base nesse índice, quanto mais igualitária a distribui-
ção de renda de uma determinada população, estatisticamente considerada, 
mais próximo do zero seu índice será, de modo que uma sociedade de total 
igualdade de renda terá o índice zero.

De outro lado, quanto mais próximo do 1, mais desigual será a distribuição 
da renda da população considerada. Assim, em uma sociedade com índice igual 
a 1, toda a renda daquele intervalo estatístico pertencerá a um único indivíduo.

Conquanto não seja o único índice aceito, muitas das estatísticas oficiais 
são baseadas nesse coeficiente, de modo que podemos afirmar que se mostra 
como um critério adequado para a análise que pretendemos fazer.

Embora seja amplamente divulgada a desigualdade de renda brasileira, o 
fato é que poucas vezes tem sido feita uma reflexão isenta a respeito do movi-
mento dessa desigualdade em uma série histórica.
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Sobretudo no âmbito das discussões jurídicas acerca da teoria do crime, 
o fato é que a desigualdade é tratada de forma estática como um axioma nunca 
discutido ou sustentado.

Ao contrário do que se poderia supor, o Brasil desde a sua reconstitucio-
nalização, em 1988, vem experimentando uma contínua e sistemática redução 
da desigualdade.

Nos números medidos pelo Ipea, o índice de Gini se deslocou de 0,616 
em 1988 para 0,514 em 2014, mostrando uma queda clara nas medições de 
desigualdade aferidas pelo índice2.

Com isso, o cenário das últimas décadas tem sido de redução da desi-
gualdade de renda, em especial pelo crescimento econômico dos anos de 2000 
e pela expansão de vários programas sociais.

O que o índice mostra, assim, é que o País se tornou mais igual do ponto de 
vista da renda no período posterior à Constituição de 1988 e essa tendência vem se 
mantendo no intervalo examinado, como pode ser observado no gráfico a seguir.

Fonte: Ipea3.

A questão subsequente é: se o argumento convencional de que a desi-
gualdade é a causa da criminalidade, em especial dos crimes violentos, era de 
se esperar, nesse mesmo intervalo, uma igual redução na mesma proporção e 
seguindo a mesma tendência.

A análise é simples: se a desigualdade tem impacto determinante sobre 
a taxa de crimes, essa relação é diretamente proporcional, de modo que se a 
desigualdade é elevada, é de se esperar um aumento da taxa de crimes e, se ela 
é reduzida, uma queda na prática de crimes deve ser esperada.

2 Os dados, inclusive a série histórica, estão disponíveis no site do Ipea. Disponível em: <http://www.ipeadata.
gov.br>. Acesso em: 28 out. 2016.

3 Vide nota de rodapé anterior.
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O argumento difundido de forma axiomática, como antes apontei, é que 
a causa das altas taxas de crimes no Brasil é a desigualdade econômica. Se esse 
argumento faz sentido, pode ser estabelecido que o aumento de desigualdade 
deveria gerar o aumento do crime e a redução da desigualdade deveria levar à 
redução do crime.

Assim, como exposto, a igualdade plena de renda, isto é, uma sociedade 
de coeficiente de Gini igual a zero não deveria gerar expectativa de prática de 
quaisquer crimes.

Ocorre que esse raciocínio é absolutamente falho quando se considera 
o caso brasileiro. No mesmo intervalo de tempo em que a desigualdade foi 
reduzida de forma clara e tendencial houve uma explosão das taxas de crimes 
violentos.

No gráfico anterior pode ser observada uma acentuação da queda da de-
sigualdade a partir de 2004, representando um aumento da igualdade de renda 
que deveria, nesse intervalo em destaque, ser acompanhada por uma similar 
queda das taxas de criminalidade.

Ocorre que isso não ocorreu. Os números mostram que no mesmo perí-
odo em que houve a aceleração da queda de desigualdade houve, em sentido 
inverso, um aumento das taxas de homicídio.

Fonte: Ipea4.

A taxa de homicídios (número de homicídios por cem mil pessoas) tem 
sido considerada como um índice adequado para medir as variações de prática 

4 Os dados foram extraídos do Atlas da Violência no Brasil. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/
images/stories/PDFs/nota_tecnica/160405_nt_17_atlas_da_violencia_2016_finalizado.pdf>. Acesso em: 28 
out. 2016.
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de crimes, inclusive em estudos comparativos internacionais sobre segurança 
pública.

Esse índice também é utilizado para a formação de cenários pelos órgãos 
governamentais e, assim, como elemento na construção e avaliação de políticas 
públicas de segurança.

Portanto, o que a realidade mostra é que, enquanto a desigualdade caiu, 
pelo índice de Gini, ao percentual de 9,7% no período de 2004-20145, a taxa 
de homicídios aumentou 10%, segundo os números publicados pelo Ipea em 
dois estudos distintos6. Ora, o que se constata, comparando os dois percentuais, 
é uma relação quase que inversamente proporcional.

Como se pode verificar nos gráficos anteriores, no período de 2011 a 
2014, enquanto há um aumento acentuado da desigualdade de renda, ocorre 
também uma ascensão abrupta das taxas de homicídio.

O que a realidade mostra, assim, é que o argumento popular que aponta 
a desigualdade como causa de crimes violentos, a que me referi antes, não se 
sustenta porque a correlação de índices mostra claramente que a redução da 
desigualdade não levou à redução das taxas de crimes violentos.

Isso pode parecer inesperado, mas a Análise Econômica do Direito, apli-
cada ao crime e punição, já vinha demonstrando que a ação estatal para redu-
ção do crime deve levar em consideração uma outra gama de fatores.

Na seção seguinte, vou examinar a contribuição da Análise Econômica 
do Direito para a reflexão sobre o tema, que, embora tenha extremo impacto 
no mundo de língua inglesa, vem sendo ignorado pela literatura especializada 
no Brasil.

2 CRIME E SANÇÃO VISTOS SOB A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO
No final dos anos 1960, no prêmio Nobel, Gary Becker, publicou um dos 

mais importantes artigos sobre a análise do crime de todos os tempos. “Crime 
and Punishment: An Economic Approach”7 redirecionou os estudos sobre o cri-
me e a punição nos Estados Unidos e se tornou um dos texto mais importantes 
sobre o tema no mundo todo.

Em que o pese o impacto global, o fato é que, no Brasil, a contribuição 
de Becker é quase desconhecida pela literatura especializada8. Tal constatação 

5 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/151230_nota_tecnica_pnad 
2014.pdf>. Acesso em: 28 out. 2016.

6 Vide notas de rodapé 4 e 5.
7 BECKER, Gary S. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76, n. 2,  

z'p. 169-217, mar./apr. 1968.
8 A respeito da Análise Econômica do Direito: “Nesse sentido a Análise Econômica do Direito em sua versão 

mais atual e difundida busca oferecer um padrão sistemático e analítico de reflexão sobre as normas jurídicas, 
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à parte, é evidente que o pensamento de Becker tem muito a nos dizer sobre a 
questão das taxas de criminalidade que antes foram apontadas e a respeito das 
quais o argumento da desigualdade se mostrou claramente falho.

O argumento da desigualdade, insubsistente, como vimos, na verdade 
retrata uma corrente mais ampla sobre a teoria do crime, que o vê como resul-
tado de fenômenos sociológicos, de natureza mais ou menos determinantes, 
conforme a versão teórica adotada, em que, basicamente, a vontade do agente 
e sua ação racional são ignoradas, reduzidas ou propositalmente excluídas da 
investigação.

Isso leva a uma linha de abordagem em que o controle do crime passa 
necessariamente por tentativas de alterações dos fenômenos sociológicos, os 
quais, supostamente, causam o crime, tais como: desigualdade, desorganização 
familiar, pobreza, entre outros9.

O argumento popular da desigualdade, a que me referi antes, é uma ver-
são dessa linha de investigação que tinha certa relevância no cenário americano 
dos anos 1960, tal como, atualmente, no Brasil.

O trabalho de Becker é importante porque representa uma alternativa ao 
exame sociológico do crime, revendo esse fenômeno sob outras bases, de modo 
a buscar uma outra caracterização e também um outro sistema de ação estatal 
mais adequado ao desestímulo dessas condutas.

Becker parte do pressuposto de que o criminoso é um agente econômico. 
O criminoso organiza os meios necessários para o desenvolvimento da sua ati-
vidade e o faz após avaliar as expectativas de perdas e ganhos que essa indústria 
lhe pode proporcionar.

Esse empresário do crime, individual ou coletivo, age, assim, racional e 
intencionalmente para obter os resultados esperados com a prática delituosa. 
Em especial, por meio do crime ele se desobriga de compensar a vítima pela 

as expectativas racionais de adoção daquilo que as normas impõem e a busca por soluções jurídicas 
racionalmente eficientes. A análise econômica parte da premissa que o comportamento dos destinatários 
das normas jurídicas são sujeitos racionais, nos moldes do agente econômico, que, ao se deparar com um 
obstáculo à sua vontade decide agir calculando os incentivos positivos ou negativos que sua escolha envolve. 
Um sujeito racional tende a maximizar suas preferências (que podem não se traduzíveis em termos materiais, 
como amor, ódio, compaixão, etc.), por isso suas escolhas pode ser previstas se formos capazes de identificar 
os incentivos envolvidos na adoção de uma conduta. A solução racionalmente eficiente, assim, é a que 
em uma situação experimentada é capaz de justificar, segundo os parâmetros definidos pelo agente, como 
a que melhor reforça suas opções. Esse agente racional que é o sujeito objeto de estudo na Economia, 
simplesmente é ignorado por uma parte significativa dos estudos jurídicos. Essa lacuna faz com que uma série 
de especulações jurídicas ficassem apenas no nível retórico, uma vez que não se revelam capazes de operar 
no campo da realidade por desconsiderar a racionalidade que os sujeitos jurídicos adotam em situações de 
crise em que suas preferências estejam em jogo. É fácil perceber, assim, que a Análise Econômica do Direito, 
pelo menos na versão dominante, não está preocupada em conceber os parâmetros morais que uma norma 
jurídica deve adotar, mas, em primeiro plano, demonstrar como esse valor pode se tornar eficiente ao alcançar 
o nível da positivação” (consultar a respeito: DIAS, Jean Carlos. Análise econômica do direito processual civil 
brasileiro. São Paulo: Método, 2009. p. 47).

9 HIRSCH, Werner. Law and Economics. New York: Academic Press, 1999. p. 228.
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transação econômica, sendo, assim, uma forma evidente de maximização de 
ganhos driblando o mercado por meio da ação delituosa10.

Os cenários social, econômico, familiar, entre outros, são apenas compo-
nentes dessa análise e sua consideração é meramente contextual.

Becker sugere que a ação do criminoso não difere, basicamente, de qual-
quer decisão de um cidadão comum ao avaliar os riscos e ganhos de suas ativi-
dades em geral, e o que as distingue é o tipo de resultado obtido e o investimen-
to necessário para obtê-lo: “Some persons become ‘criminals’, therefore, not 
because their basic motivation differs from that of other persons, but because 
their benefits and costs differ”11-12.

Isso significa que a estrutura decisional da conduta criminosa não é de-
terminada por um estado mental peculiar ou por uma personalidade especifica-
mente distinta dos demais agentes econômicos, e, sim, que é empregada uma 
escolha racional em nada particular, a não ser pelas possíveis implicações.

Essa percepção, por sua vez, afasta a análise de Becker dos determinis-
mos psicológicos e situa o criminoso no plano do exercício padrão da raciona-
lidade humana na definição de condutas cotidianas13.

Analisando esse ponto Hirsch14: “Becker’s economic-choice framework 
views crime, with the exception of crimes of passion, as an economic activity 
with rational participants. They engage in criminal acts if their expected utility 
exceeds the level of utility they can derive from alternative (legal) activies”15. 

10 “The major function of criminal law in a capitalist society is to prevent people from bypassing the system of 
voluntary, compensated exchange-the ‘market’, explicit or implicit-in situations where, because transaction 
costs are low, the market is a more efficient method of allocating resources than forced exchange. Market 
bypassing in such situations is inefficient-in the sense in which economists equate efficiency with wealth 
maximization 7-no matter how much utility it may confer on the offender.” (POSNER, Richard A. An 
Economic Theory of the Criminal Law. Columbia Law Review, New York, v. 85, p. 1195, 1985)

11 BECKER, Gary S. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76, n. 2,  
p. 169-217, mar./apr. 1968.

12 Em tradução livre: “Algumas pessoas se tornam ‘criminosas’, portanto, não porque sua motivação básica 
difere da de outras pessoas, mas porque seus benefícios e custos diferem”.

13 “In the context of crime, the individual must decide whether spending time in criminal or non-criminal 
activity will bring the most utility.2 4 This decision will depend on the individual’s criminal and non-
criminal opportunities, and the individual’s preferences with respect to those opportunities. All other things 
being equal, a person will decide to engage in crime if either his criminal opportunities are sufficiently 
remunerative in comparison with his non-criminal opportunities, or the person has a sufficiently low distaste 
for criminal activity. Society can discourage criminal behavior by using penalties and subsidies to shape 
individual opportunities in favor of a non-criminal decision, or by using punishments, rewards, or education 
to shape preferences in favor of non-criminal behavior. In terms of the traditional theories of criminal 
punishment, policies that decrease the expected remuneration of crime or the individual’s taste for crime 
are said to deter criminal activity, whereas those activities that increase the expected remuneration of non-
criminal activities or the individual’s taste for non-criminal activity are said to rehabilitate the individual.” 
(DAU-SCHMIDT, Kenneth G. An Economic Analysis of The Criminal Law as a Preference-Shaping Policy. Duke 
Law Journal, v. 1, p. 5, 1990)

14 HIRSCH, Werner. Law and Economics. New York: Academic Press, 1999. p. 229.
15 Em tradução livre: “O cenário de escolha econômica de Becker considera o crime, com exceção dos crimes 

de paixão, como uma atividade econômica com participantes racionais. Eles cometem atos criminosos se sua 
utilidade esperada exceder o nível de utilidade que podem derivar de atividades alternativas (legais)”.
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Logo, o criminoso analisa racionalmente a prática criminosa comparando o 
resultado esperado com o delito em face dos ganhos que ele esperaria receber 
exercendo as atividades lícitas.

Logo, trata-se do exercício de uma racionalidade comum16 que leva em 
conta os benefícios, os custos da conduta incluídos nesses últimos, naturalmen-
te, e os riscos de punição envolvidos em sua prática.

Desse modo, podemos sintetizar o modelo de decisão racional do cri-
minoso, segundo Becker, na análise (i) do lucro esperado, (ii) da severidade da 
punição e (iii) da probabilidade da punição.

O lucro esperado, deriva, como já expus, do ganho que o criminoso 
espera receber com prática do delito, comparado com o ganho que poderia 
esperar receber como resultado de outras atividades lícitas.

Desse modo, se ele espera receber valores maiores do que os que recebe-
ria como resultado de qualquer outra atividade lícita que poderia desempenhar, 
em concorrência com o delito, o criminoso tenderá a praticar o crime.

O peso da punição tem sido tema acalorado no debate atual no direito 
penal brasileiro, sobretudo em função das propostas parlamentares de aumento 
das penas de vários crimes de grande impacto social. No entanto, a questão 
precisa ser adequadamente examinada.

Para Becker, a severidade da punição funciona como um evidente fator 
de desestímulo da prática delituosa, porque aumenta diretamente o seu custo. 
Quanto maior a punição, mais o seu peso será relevante na decisão racional de 
prática do crime.

Por isso, Hirsch aponta: “That is, increasing the probability of conviction 
or the severity of punishment increases the incentive to not commit crimes and 
so influences de individual to commit fewer criminal offenses”17-18.

16 A respeito do crime passional, Posner analisa: “The dichotomy between acquisitive crimes and crimes of 
passion is overstated. Acquisitive crimes bypass explicit markets; crimes of passion often bypass implicit 
markets-for example, in frieridship, love, respect-that are the subject of a growing economic literature 
illustrated by Becker’s work on the family. Less obviously, crimes of passion often bypass explicit markets 
too. The essential characteristic of a market, and the source of the ethical appeal of market systems, 
is that in a market people have to be compensated for parting with the things that have value to them, 
unless transaction costs are prohibitive. Someone who gets his satisfactions in life from beating up other 
people, without compensating them, rather than from engaging in trade with them is thus bypassing explicit 
markets. This point is obscured by the fact, noted earlier in the context of acquisitive crimes, that the 
victims of the crimes and the people that the aggressor would be trading with if he were not committing 
crimes are different people. To sum up, one who spends his time brawling rather than working is bypassing 
an explicit market; if he spent his time raping rather than dating women he would be bypassing an implicit 
market. The essential point in both cases is that he would not be deriving his satisfactions in life from 
acts that confer benefits on other people” (POSNER, Richard A. An Economic Theory of the Criminal Law. 
Columbia Law Review, New York, v. 85, p. 1193, 1985).

17 HIRSCH, Werner. Law and Economics. New York: Academic Press, 1999. p. 230.
18 Em tradução livre: “Ou seja, aumentar a probabilidade de condenação ou a gravidade da punição aumenta o 

incentivo para não cometer crimes e, portanto, influencia o indivíduo a cometer menos crimes”.
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Nesse sentido, quanto maior a sanção, maior o desestímulo à conduta 
criminosa. A severidade da pena retrata o valor do bem jurídico protegido e por 
isso promove um maior desestímulo à sua violação.

O outro elemento de análise na conduta criminosa é a probabilidade de 
aplicação da sanção. Becker aponta que tanto a severidade quanto a taxa de 
aplicação da pena alteram os custos e, por isso, reduzem os ganhos esperados 
pelo agente quando considera a prática de um crime.

Ele concede especial atenção à probabilidade de aplicação da pena19, 
porque reconhece que a certeza da aplicação da pena gera a redução da ex-
pectativa geral de benefícios gerados pelo ato criminoso, isto é, a certeza da 
punição impede a fruição do resultado do crime.

Ao tratar dessa relação, em obra específica, foi apontado:

mesmo que uma sanção seja relevante e tenha o condão de inviabilizar o ganho 
imediato se o estudo retrospectivo demonstrar que ela raramente é aplicada, le-
vará o possível infrator a desconsiderá-la na programação de sua estratégia de 
ação. Assim, a formulação da análise econômica do problema sugere que a ação 
estratégica dependerá da relação entre o ganho imediato, a magnitude da sanção 
e a recorrência de sua aplicação. O ganho imediato que uma parte pode obter 
com a adoção de um comportamento indesejado deve ser estabelecido por meio 
da verificação do momento processual em que viria ser obrigada a tal.20

Desse modo, tão importante quanto à severidade da sanção é a certeza 
de sua aplicação, esses são fatores determinantes para desestímulo das condutas 
criminosas21.

Assim, o modelo de Becker, em síntese, sugere que a opção pela conduta 
criminosa é, em geral, uma escolha racional e intencional e que o agente, nesse 
sentido, avalia os ganhos esperados, a severidade da punição e a probabilidade 
da aplicação da sanção.

19 “This approach also has an interesting interpretation of the presumed greater response to a change in the 
probability than in the punishment. An increase in p) ‘compensated’ by an equal percentage reduction in 
f, would not change the expected income from an offense could change the expected utility, because the 
amount of risk would change. It is easily show that an increase in p, would reduce the expected utility, and 
thus the number of offenses, more than an equal percentage increase if has preference for risk; the increase 
in would have the greater effect if he has aversion to risk; and they would have the same effect if he is risk 
neutral.15 The widespread generalization that offenders are more deterred by the probability of conviction 
than by the punishment when convicted turns out to imply in the expected-utility approach that offenders 
are risk preferrers, at least in the relevant region of punishments.” (BECKER, Gary S. Crime and Punishment: 
An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76, n. 2, p. 172, mar./apr. 1968)

20 DIAS, Jean Carlos. Análise econômica do direito processual civil brasileiro. São Paulo: Método, 2009. p. 47.
21 “In reality, punishment is probabilistic, not certain. The offender may escape detection, apprehension, or 

conviction. A rational decision maker takes the probability of punishment into account when contemplating 
the commission of any crime.” (ULEN, Thomas; COOTER, Robert. Law and Economics. Boston: Addison- 
-Wesley, 2012. p. 465)
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A escolha racional tem sido desenvolvida, a partir do modelo de Becker, 
para alcançar até mesmo situações em que há diminuição da racionalidade do 
agente, sem, contudo, gerar a desconfiguração do modelo básico22. Desse modo, 
mesmo nessas situações restritivas a decisão do agente nunca é desconsiderada.

Esses critérios podem migrar para o âmbito do direito penal, estabelecen-
do novos parâmetros para discussão da culpabilidade, por exemplo, mas tem 
especial aplicação na formulação de políticas públicas de desestímulo ao crime 
com a finalidade de preservar a segurança pública.

Entre os aspectos ressaltados pela análise econômica no modelo exami-
nado, emerge um indício, que pode demonstrar que a escalada de taxas de cri-
mes no Brasil pode estar conectada não ao argumento popular da desigualdade, 
mas a um aspecto central do modelo de Becker: a baixa aplicação das penas, 
tema que examinarei na seção seguinte.

3 A PROBABILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA NO BRASIL é ALTA?
A Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, gerida pelo Minis-

tério da Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho 
Nacional de Justiça, no relatório vinculado à Meta 2 – Impunidade como alvo23, 
traz algumas informações e reflexões muito importantes para o tema aqui aborda-
do e, em particular, para a possibilidade de que o modelo de Becker forneça um 
ponto de partida consistente para exame das taxas de crimes violentos no Brasil.

Esse relatório, logo na parte introdutória, indica:

O índice de elucidação dos crimes de homicídio é baixíssimo no Brasil. Estima-
-se, em pesquisas realizadas, inclusive a realizada pela Associação Brasileira de 
Criminalística, 2011, que varie entre 5% e 8%. Este percentual é de 65% nos 
Estados Unidos, no Reino Unido é de 90% e na França é de 80%. A quase totali-
dade dos crimes esclarecidos decorre de prisão em flagrante e da repercussão do 
caso nos meios de comunicação. As delegacias de polícia, por inúmeras causas, 
dedicam-se apenas aos homicídios novos. A imensa maioria dos inquéritos aca-
ba paralisada nas delegacias de polícia, em situação de arquivamento de fato, 
o que contraria a legislação processual penal, que estabelece a necessidade de 
proposta do Ministério Público e acolhimento pelo juiz para os casos de arqui-
vamento. Diante dos altos índices de violência e dos inúmeros casos noticiados 
na imprensa, o crime de homicídio vem sendo percebido com cada vez menos 
perplexidade, apesar da sua gravidade. A ausência de eficiência na persecução 
penal e a consequente impunidade são fatores que contribuem para o aumento 
do número de homicídios.

22 ULEN, Thomas; COOTER, Robert. Law and Economics. Boston: Addison-Wesley, 2012. p. 463.
23 Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/stories/Enasp/relatorio_enasp_FINAL.pdf>. 

Acesso em: 28 out. 2016.
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A proposta contida na Meta 2, elaborada em 2012, era promover a con-
clusão das investigações de apuração de homicídios instauradas até 2007, ou 
seja, nos cinco anos anteriores e que continuavam sem solução.

Ainda que sem qualquer filiação teórica, o argumento contido no do-
cumento é inegavelmente o reconhecimento de que no Brasil há baixíssima 
aplicação das sanções previstas na legislação.

No texto em questão há a atribuição, à investigação policial, de percen-
tual de êxito inferior a 8% dos casos notificados; dito de outra forma, a taxa de 
impunidade reconhecida é de, no mínimo, 92% (noventa e dois por cento).

Com essa taxa não há qualquer possibilidade de que o aumento de cri-
minalidade não tenha outra explicação que não a ausência de punição como 
claramente indicado no modelo de Becker.

Em que pese o relatório ter sido elaborado em 2012, o fato é que não há 
qualquer indicativo de que tenha havido evolução significativa dos parâmetros 
dessa pesquisa e dos fatos retratados.

Os dados constantes do relatório mostram uma situação crítica de eluci-
dação e responsabilização criminal dos autores. Nesse cenário, a clara ausência 
de sanção se constitui, conforme o modelo de Becker, em um evidente estímulo 
à prática delituosa.

Ao contrário do argumento popular da desigualdade, os números da 
Meta 2 indicam que há forte correlação do aumento dos crimes de homicídio 
com a baixíssima taxa de aplicação das punições aos respectivos agentes.

O próprio relatório deixa clara a necessidade de um conjunto de medi-
das, na grande maioria, voltado para a fase de investigação, deixando clara a 
ineficiência das entidades que integram o sistema de segurança pública.

Logo, a premissa da análise econômica do crime, de modo a estabelecer 
uma adequada ação estatal de controle, está claramente ausente, não havendo 
como se afirmar que a escalada do crime derive de fatores aleatórios.

CONCLuSÃO
Como foi demonstrado, o argumento popular da desigualdade como cau-

sa para o crime deve ser abandonado ou reconstruído. Essa reconstrução pode 
seguir diversas linhas de abordagens.

Uma primeira linha seria a reconstrução, que denomino estatística. Em-
bora o índice de Gini seja comumente aceito como retrato da desigualdade de 
renda, pode ser proposto um índice distinto, que, ao contrário dos dados exis-
tentes, demonstre que a desigualdade não foi reduzida ou que certos intervalos 
estatísticos não se adequam por alguma razão específica ao resultado geral.
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Naturalmente, isso não significa que se possa arbitrariamente abandonar 
os indicadores existentes em favor de decomposições descompromissadas com 
as aferições. Isto é, pode ser elaborada uma metodologia inovadora para cálcu-
lo da desigualdade, mas, mesmo assim, seria preciso levar em conta os padrões 
já identificados.

Uma segunda linha de reconstrução do argumento da desigualdade seria 
estabelecer e adotar uma outra métrica para a desigualdade. Pode-se argumen-
tar, nessa direção, que a melhor forma de mensurar a desigualdade não é pela 
adoção do conceito de renda, mas uma outra.

Essa linha teria, contudo, que demonstrar porque essa outra grandeza re-
flete melhor a variação da desigualdade e em que termos sua medição poderia 
infirmar as constatações já aceitas.

As duas possibilidades de refutação que antes apontei esbarrariam no 
mesmo obstáculo da aceitabilidade geral. As alternativas precisariam ser tes-
tadas e reconhecidas como padrões aceitáveis pela comunidade acadêmica e 
pelos formuladores de políticas públicas como indicadores úteis e verossímeis.

A questão mais substancial, contudo, restaria intocada: a suposição de 
que a desigualdade gera o crime ainda estaria em avaliação, pois seria necessá-
rio que essa nova metodologia gerasse resultados inversos ao que se tem cons-
tatado.

Desse modo, concluo, preliminarmente, que o argumento popular da 
desigualdade não tem fundamento, tendo em vista a realidade brasileira. Even-
tualmente, superados os pontos que antes destaquei, seria possível reconhecer a 
desigualdade como uma causa concorrente, mas certamente não independente 
nem determinante.

Partindo da possibilidade de existência de outras causas para explicar a 
acentuada elevação das taxas de criminalidade no Brasil, a investigação a res-
peito da teoria do crime sob a ótica da Análise Econômica do Direito é essencial 
e precisa ser inserida nas reflexões e nos estudos contemporâneos da criminolo-
gia e do Direito Penal, promovendo uma abordagem multidisciplinar24.

Como sustentei, o modelo de Becker reconhece o criminoso como um 
agente econômico que precisa ponderar racionalmente suas alternativas de lu-
cros entre as atividades lícitas e ilícitas.

O modelo aponta claramente que a expectativas de ganhos, a severidade 
da pena e a probabilidade da aplicação da sanção são os fatores essenciais para 
a formação da decisão de delinquir.

24 GONÇALVES, E. N.; STELZER, Joana. O Direito e a law and economics: possibilidade interdisciplinar na 
contemporânea teoria geral do direito. Juris (FURG), Rio Grande/RS, v. 11, n. 1, p. 201-222, 2005.
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RDU, Porto Alegre, Volume 14, n. 78, 2017, 227-240, nov-dez 2017

O fato é que o Brasil tem dado robusta prova de que as penas não são 
aplicadas, e isso tem se constituído como fator decisivo para estimular a inser-
ção dos agentes no mercado do crime.

Esses agentes tornaram-se experts em avaliação de risco, particularmente 
quanto ao risco de punição, levando em consideração as reconhecidas deficiên-
cias da persecução criminal no País. Essa, indubitavelmente, é a principal razão 
pela nossa sociedade experimentar a escalada do crime.

Para a elaboração de políticas de segurança pública, não se pode deixar 
de ver o problema como ele é, e o desestímulo ao crime está diretamente re-
lacionado à eficiência na aplicação das penas e isso, por sua vez, depende do 
reaparelhamento do Estado.

Esse reaparelhamento não é apenas físico, isto é, em equipamentos, pes-
soal, tecnologia, entre outros, mas, principalmente, a reconstrução do discurso 
estatal frente à necessidade de preservação da segurança, estabelecendo novos 
pactos sociais e promovendo sua fiscalização.

Naturalmente, não há qualquer incompatibilidade da busca da eficiência 
com a defesa dos direitos fundamentais, tanto das vítimas quanto dos acusados 
de crimes, as garantias constitucionais em nada são incompatíveis com um Es-
tado eficiente no combate às violações às normas jurídicas.

O discurso da inação, da acomodação e da negligência apenas oferece 
ao criminoso racional uma informação barata na conformação da sua matriz de 
risco e amplia o interesse por esse mercado desregulado.

Os dados existentes claramente confirmam o modelo de Becker, mos-
trando que é necessário repensar as nossas políticas de segurança de uma forma 
geral, mas, com mais ênfase ainda, aquelas destinadas a regiões periféricas.
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Clipping Jurídico
Ecad questiona lei de MT que isenta associações do recolhimento de retribuição autoral

A ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5799) ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF), 
com pedido de liminar, pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), questiona 
a Lei nº 10.355/2016, do Estado de Mato Grosso. A norma isenta do recolhimento de taxas de 
retribuição autoral arrecadadas pelo Ecad as instituições filantrópicas, associações, fundações e 
entidades oficialmente declaradas de utilidade pública. O Ecad – instituição que promove arreca-
dação e distribuição de direitos autorais pela execução pública de obras musicais e de fonogramas 
– afirma ser imprópria a nomenclatura utilizada pela norma questionada, uma vez que a cobrança 
de direitos autorais não é taxa. Explica que a hipótese não é de gasto gerado aos cofres públicos, 
mas sim a utilização de propriedade particular alheia ao usuário, motivo pelo qual é dever o pa-
gamento pelo seu uso e/ou a expressa autorização do titular para sua fruição. De acordo com a 
entidade, a lei mato-grossense viola a competência privativa da União para legislar sobre direito 
civil (art. 22, inciso I, da Constituição Federal), o livre exercício das atividades conferidas ao Ecad 
(art. 5º, inciso XVIII), bem como os princípios constitucionais de proteção à propriedade intelectual 
(art. 5º, incisos XXVII e XXVIII, alínea b). Alega, assim, que a Assembleia Legislativa do Estado de 
Mato Grosso desrespeitou as normas constitucionais ao retirar dos titulares de direitos autorais a 
exclusividade sobre suas criações intelectuais. “Sofre então de flagrante inconstitucionalidade a lei 
estadual, pois invade a esfera de atuação exclusiva dos titulares de direitos autorais e autoriza a 
livre utilização de obras musicais e fonogramas”, sustenta. Rito abreviado: Ao verificar a relevância 
da matéria constitucional discutida e seu significado para a ordem social e a segurança jurídica, 
o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, aplicou ao caso o rito abreviado previsto no  
art. 12 da Lei nº 9.868/1999 (Lei das ADIs). O procedimento permite o julgamento do processo 
pelo Plenário do STF diretamente no mérito, sem prévia análise do pedido de liminar. (Fonte: Su-
premo Tribunal Federal)

TJDFT mantém multa ao Distrito Federal pelo não pagamento de pensão a aluno que ficou 
tetraplégico

O TJDFT manteve multa de R$ 609.750,76, ao Distrito Federal, pelo não pagamento de pensão à 
mãe de aluno, cujo filho ficou tetraplégico e totalmente dependente, aos onze anos de idade, após 
se afogar em passeio promovido pela escola ao Parque Nacional da Água Mineral, no ano de 2004. 
O pedido de retirada da multa, com efeito suspensivo, foi feito em recurso contra a ação de execu-
ção de sentença, no valor de R$ 933.771,83. Em 2009, a genitora do aluno ajuizou ação de repara-
ção dos danos materiais e morais, alegando hipossuficiência e dificuldades para assistir o filho, que 
requer cuidados diuturnos, impossibilitando-a de trabalhar. A sentença condenatória foi proferida 
em 2013, na qual o Distrito Federal foi condenado a pagar pensão mensal de 1 salário-mínimo e 
meio, e indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 200.000,00. Após vários recursos à 
2ª Instância do TJDFT e a Tribunais Superiores, a condenação do Distrito Federal foi mantida. No 
entanto, reiterados episódios de inadimplemento foram comunicados à Justiça, o que resultou na 
imposição de multa pelo descumprimento da obrigação judicial. No último recurso impetrado, o 
réu reconheceu a dívida, mas pediu a retirada da multa. De acordo com a Procuradoria do Distrito 
Federal, na hipótese dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença de valor olímpico, entre os 
quais R$ 609.750,76, ou seja, mais de 80% do débito, corresponde a valores supostamente devi-
dos a título de astreinte (multa), o que não pode prevalecer. O relator do recurso, porém, manteve 
o valor. No caso, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, pois o próprio 
Distrito Federal reconheceu, perante o juízo de 1ª Instância (4ª Vara da Fazenda Pública), ser de-
vida a quantia de R$ 933.771,83, dos quais R$ 317.540,89 são de indenização por dano moral e 
R$ 609.691,715 referentes a astreintes, com o que concordou o credor. Além disso, não se trata de 
um simples atraso no cumprimento de obrigação, mas de reprovável descaso do réu, que ficou por 
mais de 3 anos (de out. 2009 a nov. 2012) sem pagar pensão ao agravado, razão pela qual, por ora, 
não vejo desproporcionalidade no valor das multas. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito 
suspensivo ao agravo. Com a decisão, a ação de execução da sentença deve continuar tramitando, 
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até o efetivo pagamento da obrigação (Processo nº 0714040-81.2017.8.07.0000). (Fonte: Tribunal 
de Justiça do Estado de Distrito Federal)

Mulher é condenada por receber benefício previdenciário municipal em nome de avó falecida

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco condenou uma neta por ter praticado o 
crime de apropriação indébita, quando ela recebeu benefício municipal em nome de avó, já fale-
cida. A acusada foi sentenciada a duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária no valor 
de um salário-mínimo a ser destinada à instituição beneficente, e limitação de fim de semana. O 
juiz Raimundo Nonato, titular da unidade judiciária, na sentença publicada no Diário da Justiça 
eletrônico, considerou que a ré confessou espontaneamente o delito, e avaliou serem poucas as 
consequências do crime, uma vez que a acusada já está restituindo os valores recebidos indevida-
mente. Conforme os autos, a acusada, usando procuração que havia sido outorgada pela sua avó, 
continuou recebendo pensão da idosa, mesmo após o falecimento da idosa. Por isso, o Ministério 
Público do Estado do Acre (MPAC) denunciou a mulher. Sentença: Acolhendo a denúncia, o juiz 
de Direito Raimundo Nonato explicou que a denunciada cometeu o crime de estelionato previ-
denciário, pois, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os saques mensais 
praticados por terceiros após a morte do beneficiário é considerando estelionato previdenciário”, 
registrou o magistrado. Na sentença, Raimundo Nonato verificou que a culpabilidade da ré não 
foi acentuada, pois a conduta dela não excedeu os limites do tipo penal, e também considerou 
não serem graves as consequências do crime, afinal, a acusada está restituindo a quantia adquirida 
indevidamente e ainda se apresentou ao Juízo os motivos que a fizeram praticar o ilícito. Assim, 
a denunciada foi condenada a dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e o 
pagamento de 10 dias multa, mas a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas 
de direito. (Fonte: Tribunal de Justiça do Estado do Acre)

Unimed deve fornecer radioterapia a paciente com câncer de mama, decide TJ

O desembargador Tutmés Airan de Albuquerque Melo, do Tribunal de Justiça de Alagoas, man-
teve decisão que obriga o plano de saúde Unimed a arcar com o tratamento de uma paciente 
com câncer de mama, por meio de Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe (IMRT). 
Publicada no Diário de Justiça, a decisão tem caráter liminar. Para o desembargador, a negativa 
do tratamento frustra a função do plano de saúde. “A [paciente] possui indicação médica para a 
realização do tratamento, em caráter de urgência, e, por isso, a negativa do tratamento prescrito 
para a doença coberta pelo contrato sob o pretexto de limitação de cobertura termina por frustrar a 
função do contrato de assistência à saúde, limitação que, estou certo, configura-se como abusiva e 
viola normas de proteção ao consumidor”, explicou Tutmés Airan. Segundo o recurso apresentado 
pela Unimed contra a decisão de primeiro grau, o tratamento solicitado pelo médico da paciente, 
o IMRT, não consta no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS). O tratamento se encontraria em fase experimental e só seria coberto pelo plano 
em caso de tumores na região do pescoço e da cabeça. O desembargador Tutmés Airan avaliou 
como improcedente a alegação de que o método é experimental. O tratamento de diversos tipos 
de câncer, com Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe, tem sido indicado por di-
versos profissionais médicos, há um tempo considerável, não sendo razoável o argumento. “Além 
disso, a agravante não trouxe qualquer prova do caráter experimental do mencionado tratamento”, 
diz a decisão (Processo nº 0804729-15.2017.8.02.0000). (Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas)

Fechamento da Edição: 23.11.2017



Resenha Legislativa

LEIS

leI nº 13.505, de 08.11.2017 – dou de 09.11.2017

Acrescenta dispositivos à Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 
Penha), para dispor sobre o direito da mulher em situação de violência domésti-
ca e familiar de ter atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e 
prestado, preferencialmente, por servidores do sexo feminino.

leI nº 13.501, de 30.10.2017 – dou de 31.10.2017

Altera o art. 2º da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, para incluir o aproveitamento de águas pluviais 
como um de seus objetivos.

leI nº 13.498, de 26.10.2017 – dou de 27.10.2017

Acrescenta parágrafo único ao art. 16 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 
1995, para estabelecer que, após os idosos, os professores tenham prioridade 
para recebimento da restituição do imposto de renda da pessoa física.

Fechamento da Edição: 23.11.2017
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