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DIREITOS FUNDAMENTAIS SOB A PERSPECTIVA  
DA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 
 
Maria Luísa Barros Capuxú1 
 
 
RESUMO 
Entre outros atributos, a função primordial da jurisdição 
constitucional é tutelar e efetivar os direitos fundamentais 
dispostos na Constituição Federal da República Federativa do 
Brasil. O presente estudo científico aborda a efetividade e 
concretização dos direitos fundamentais por meio da jurisdição 
constitucional, tratando do tema sob a perspectiva da hermenêutica 
constitucional e ressaltando a importância da interpretação da 
Constituição Federal para a correta aplicação e eficácia dos direitos 
fundamentais constitucionais. Nesse contexto, esta investigação 
propõe demonstrar a eficácia dos direitos fundamentais, 
abordando esses direitos no estado democrático de direito, 
mencionando a eficácia irradiante e horizontal dos direitos 
fundamentais e tratando da hermenêutica constitucional voltada 
aos direitos fundamentais. Nesse âmbito cognitivo objetiva-se 
demonstrar também a necessidade da conscientização dos juristas 
e da sociedade contemporânea sobre a importância dos direitos 
fundamentais na sedimentação dos valores individuais, coletivos e 
sociais, o que contribuirá indubitavelmente para a melhoria na 
qualidade de vida dos cidadãos e na construção de uma sociedade 
justa, igualitária e fraterna. Para a análise em apreço, utilizam-se os 
métodos de abordagem hipotético-dedutiva, funcionalista 
sistêmica e comparativa; assim como o método de procedimento 

 
1  Especialista em Direito Processual Civil pelo Centro Universitário do Rio 

Grande do Norte (UNIRN). Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Assessora Jurídica 
Ministerial do MPRN. 
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histórico. Assevera a pesquisa que os métodos concretistas de 
interpretação constitucional se mostram mais adequados à 
obtenção da eficácia da Constituição, pela importância que os 
elementos objetivos, relacionados com o contexto material da 
norma, assumem no seu processo de aplicação e interpretação. 
Conclui-se, em síntese, ser essencial que a interpretação 
constitucional assuma uma feição principiológica e concretista, 
objetivando a máxima eficácia das normas constitucionais, 
especialmente, no que tange aos direitos fundamentais. 
 
Palavras-chave: Eficácia. Direitos Fundamentais. Hermenêutica 
Constitucional. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
O Direito, como elemento de controle social, objetiva 

primordialmente reger os comportamentos humanos em função 
de valores fundamentais cuja preservação é tida por essencial ao 
convívio humano na sociedade, desempenhando a importante 
missão de promover a justiça social e construir um sistema jurídico 
que assegure o integral desenvolvimento dos indivíduos, 
garantindo os interesses públicos, coletivos e individuais, 
objetivando concretizar as regras e os princípios que embasam o 
ordenamento jurídico pátrio. 

Sabe-se que, a partir do movimento constitucionalista, 
passou-se a valorizar o indivíduo como ente digno da proteção 
estatal, visando ao seu pleno desenvolvimento humano e social e, 
a partir desse paradigma, criaram-se as declarações de direitos 
humanos, buscando assegurar aos indivíduos o reconhecimento de 
seus direitos fundamentais, a partir de uma concepção 
jusnaturalista que depois veio a se cristalizar com o positivismo. 
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Nesse contexto, os direitos fundamentais passaram a 
exercer uma função democrática, impondo o exercício do poder 
estatal mediante a participação popular e a garantia da igualdade 
entre todos os cidadãos. A vontade coletiva passa a embasar a 
noção de direitos humanos fundamentais porque essa 
racionalidade do todo voltada para o todo reconhece a liberdade 
como autonomia e representa a consciência jurídica dos direitos 
fundamentais: direito à vida, à liberdade de expressão, à liberdade 
de ir e vir, entre outros. 

Tem-se que a concretização dos direitos fundamentais 
constitui missão inafastável do Estado na contemporaneidade, por 
isso é que a jurisdição constitucional e o controle da 
constitucionalidade tornam-se instituições indispensáveis para a 
concretização dos direitos fundamentais no Estado Democrático 
de Direito. 

O presente estudo científico propõe-se a investigar a 
eficácia dos direitos fundamentais sob a perspectiva da 
hermenêutica constitucional, tratando dos direitos fundamentais 
no estado democrático de direito, da eficácia irradiante e horizontal 
dos direitos fundamentais e, por fim, abordando a hermenêutica 
constitucional dos direitos fundamentais. 

 
1 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
 
Preliminarmente, importante mencionar que a história dos 

direitos fundamentais desemboca no surgimento do moderno 
Estado constitucional, cuja essência e razão de ser residem no 
reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e 
dos direitos fundamentais do homem. 
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O renomado Sarlet (2003),2  assevera que a história dos 
direitos fundamentais é, também, a história da limitação do poder. 
A construção da teoria dos direitos fundamentais sempre esteve 
ligada, direta ou indiretamente, à ideia de imposição de limitações 
ao poder do Estado, que jamais poderia ter poderes ilimitados 
sobre os seus cidadãos. Aí então surgem os direitos fundamentais 
como limites principais à atuação do Estado. 

Por outro lado, os direitos fundamentais dificilmente se 
dissociam da democracia, enquanto regime político de cunho 
popular, o qual, a par da limitação do poder, garante, pela exigência 
de visibilidade do exercício deste mesmo poder, a eficácia daqueles. 

Embora prepondere o aspecto jurídico dos direitos 
fundamentais, devem eles também ser avaliados sob o aspecto 
político, haja vista a indissociável conexão entre direito e política. 
O direito, como forma de controle social, nasce da política, que é 
a arte do convívio humano em sociedade. Assim, torna-se 
impossível e vã qualquer tentativa de despolitizar o direito. 

No Brasil, a Constituição de 18243 e a Reforma de 1926 ao 
Texto Magno de 18914 também assinalam precedentes, embora 

 
2  SARLET, Ingo Wolfang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 416. 
3 A Constituição do Império do Brasil (oficialmente denominada Constituição 
Política do Império do Brasil) de 1824 foi a primeira constituição brasileira. A 
carta constitucional foi encomendada pelo imperador Dom Pedro I. Foi uma 
constituição outorgada. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constituição_brasileira_de_1824. 
Acesso em: 12 dez. 2016. 
4 A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891 foi a 
segunda constituição do Brasil e primeira no sistema republicano de governo, 
marcando a transição da monarquia para a república. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constituição_brasileira_de_1891.  
Acesso em: 12 dez. 2016. 
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singelos, no trato dos direitos sociais, que foram incorporados à 
Constituição a partir de 1934.5 

Segundo Dantas (2003)6 “os direitos sociais fizeram nascer 
a consciência de que, tão importante quanto salvaguardar o 
indivíduo, era proteger a instituição”. O brutal desrespeito aos 
direitos humanos praticados durante a Segunda Guerra Mundial 
pelo regime nazista e pelos demais regimes totalitários da época 
levou a uma maior conscientização em torno dos direitos inerentes 
à pessoa humana. 

Nesse contexto, em 1948, elaborou-se a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos,7 considerada a Carta Mundial 
dos direitos humanos, com o objetivo de torná-los fundamentais 
nas esferas internacional e constitucional dos Estados. 

 

 
5 A Constituição Brasileira de 1934, promulgada em 16 de julho pela Assembleia 
Nacional Constituinte, foi redigida "para organizar um regime democrático, que 
assegure à Nação, a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e 
econômico", segundo o próprio preâmbulo. Ela foi a que menos durou em toda 
a História Brasileira: durante apenas três anos, mas vigorou oficialmente apenas 
um ano (suspensa pela Lei de Segurança Nacional). O cumprimento à risca de 
seus princípios, porém, nunca ocorreu. Ainda assim, ela foi importante por 
institucionalizar a reforma da organização político-social brasileira — não com 
a exclusão das oligarquias rurais, mas com a inclusão dos militares, classe média 
urbana e industriais no jogo de poder. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constituição_brasileira_de_1934. 
Acesso em 12 de dezembro de 2016. 
6 DANTAS, Ivo. Constituição e processo: introdução ao direito processual 
constitucional. Curitiba: Juruá, 2003. p. 51. 
7  A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), que delineia os 
direitos humanos básicos, foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 
10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declaração_Universal_dos_Direitos_Humanos. 
Acesso em: 13 de dezembro de 2016. 
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Bobbio (2003), 8  afirma que a efetivação de uma maior 
proteção dos direitos do homem está ligada ao desenvolvimento 
global da civilização humana. Não se pode falar em concretização 
dos direitos humanos sem mencionar os dois grandes problemas 
do nosso tempo, que são as guerras e a miséria, nem nos abstrair 
do absurdo contraste entre o excesso de potência que criou 
condições para uma guerra exterminadora e o excesso de 
impotência que condena grandes massas humanas à fome. 

Têm os direitos fundamentais, portanto, a destacada e 
importante missão histórica de humanizar e legitimar a 
globalização política e econômica, colocando o ser humano no 
cimo de todas as políticas públicas, nacionais e internacionais, e 
criando laços fecundos de solidariedade na humanidade. 

 
2  A EFICÁCIA IRRADIANTE E HORIZONTAL DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 
Direito fundamental, na sua dimensão subjetiva, é o direito 

individual de alguém conferido por uma norma constitucional e 
caracterizado como fundamental. Por sua vez, a norma que confere 
tal direito é que se denomina de norma de direito fundamental. 

Considerando tal distinção, reserva a expressão eficácia 
para a norma de direito fundamental, do dever ser, utilizando para 
os direitos fundamentais o termo efetividade, que corresponde à 
eficácia destes no plano social, do ser. 

A efetividade tem a ver com a finalidade prevista na norma, 
ambas constituem aspectos diversos do mesmo fenômeno. 

 
8 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da 
política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. p, 176 
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Embora situadas em planos diferentes, o do dever ser e o do ser, 
mantêm-se a eficácia jurídica e a eficácia social ligadas entre si, na 
medida em que ambas servem e são indispensáveis à realização 
integral do Direito. A vigência é definida como a exigibilidade, 
imediata ou mediata, das normas regularmente promulgadas e 
publicadas, de acordo com os procedimentos técnico-legislativos, 
estabelecidos em determinado tempo e espaço. Por sua vez, a 
efetividade é a realização do postulado normativo no âmbito fático, 
correspondendo então à noção de eficácia social, portanto, a 
eficácia social da Constituição diz respeito à questão da efetividade 
das normas constitucionais no plano da realidade material em que 
estas se destinam a operar. 

Ademais, o aspecto objetivo dos direitos fundamentais 
acarreta tanto a sua eficácia irradiante, que serve de diretriz para a 
interpretação e aplicação das normas dos demais ramos do      
direito, quanto a sua eficácia horizontal, que corresponde à força 
impositiva desses mesmos direitos no âmbito das relações          
entre particulares. 

As duas mais importantes consequências da dimensão 
objetiva dos direitos fundamentais são: tanto o reconhecimento da 
sua eficácia irradiante, que significa que os valores que dão lastro 
aos direitos fundamentais penetram por todo o ordenamento 
jurídico, condicionando a interpretação das normas legais e 
atuando como impulsos e diretrizes para os Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, quanto o entendimento de que os princípios 
que informam os direitos fundamentais não poderiam deixar de ter 
aplicação em toda a ordem jurídica, inclusive no setor do direito 
privado,  para impor o dever de proteção deles pelo Estado contra  
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agressões não só dos poderes públicos como também de 
particulares ou de outros Estados. (PIOVESAN, 2003).9 

Inicialmente, com a teoria da eficácia irradiante dos direitos 
fundamentais, surgiu, a partir dos anos cinquenta, a teoria da 
eficácia horizontal ou do efeito externo dos direitos fundamentais, 
que, por sua vez, ensejou duas variantes: a teoria da eficácia direta 
ou imediata dos direitos fundamentais e a teoria da eficácia indireta 
ou mediata desses direitos, que estudaremos mais adiante. 

A eficácia irradiante enseja a humanização da ordem 
jurídica, ao exigir que todas as suas normas sejam, no momento de 
aplicação, reexaminadas pelo operador do direito com novas lentes, 
que terão as cores da dignidade humana, da igualdade substantiva 
e da justiça social, e de tantos outros princípios e valores impressos 
no tecido constitucional. Da eficácia irradiante dos direitos 
fundamentais deriva o método de interpretação conforme a 
Constituição, o qual desempenha, concomitantemente, os papéis 
de princípio hermenêutico e de mecanismo de controle de 
constitucionalidade. 

Como princípio hermenêutico, a interpretação conforme a 
Constituição impõe ao operador do direito que, diante da 
plurissignificatividade de determinada norma, opte ele pela exegese 
que torne esta norma compatível com a Constituição, ainda que 
não se trate da interpretação mais evidente do texto normativo. 

E, como instrumento de controle de constitucionalidade, 
hoje expressamente previsto no ordenamento brasileiro, por força 
do art. 28,10 parágrafo único, da Lei nº 9.868/99, dita interpretação 

 
9  PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos fundamentais. São Paulo: Max 
Limonad, 2003. p. 84. 
10 Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, 
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permite que a Suprema Corte de Justiça, na fiscalização abstrata 
dos atos normativos, elimine, por contrariedade à Lei Maior, 
possibilidades exegéticas de determinada norma, sem alteração 
formal do texto legal que a consagra. 

Contudo, ao contrário da interpretação conforme a 
Constituição, a eficácia irradiante dos direitos fundamentais         
atua de modo contínuo, e não apenas em momentos de      
convulsão da ordem jurídica, quando se dá o exercício do     
controle de constitucionalidade, em abstrato ou em concreto        
(BARROSO, 2003).11 

A eficácia irradiante dos direitos fundamentais manifesta-
se, sobretudo, no tocante à interpretação e aplicação das cláusulas 
gerais e conceitos jurídicos indeterminados constantes da 
legislação infraconstitucional. 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, ao somente admitir 
recurso extraordinário em casos de violação direta à Constituição, 
exclui os casos de ofensa reflexa ao texto magno, assumindo       
uma posição formalista e abandonando o seu papel de guardião   
da Constituição. 

Perde, assim, a Corte Constitucional Brasileira, a 
oportunidade ímpar de reafirmar a plena eficácia dos direitos 

 
o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça 
e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. Parágrafo único. A 
declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a 
interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito 
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública 
federal, estadual e municipal. 
11  BARROSO, Luís Roberto (org.). A nova interpretação constitucional: 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro, São Paulo: 
Renovar, 2003. p. 84. 
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fundamentais em temas de relevantes questões infraconstitucionais 
suscitadas perante os tribunais ordinários, na sua tarefa de 
interpretar e aplicar a legislação à luz da Lei Maior. Tal 
circunstância reforça a necessidade da criação do Tribunal 
Constitucional no Brasil, de modo a ser assegurada uma maior 
eficácia aos direitos fundamentais, tanto sob dimensão subjetiva 
quanto sob a objetiva. 

O referido entendimento do STF mostra-se também 
contrário à plena incidência dos direitos fundamentais, já que 
implica em afastar do crivo do Pretório Excelso as mais relevantes 
hipóteses de aplicação da teoria da eficácia irradiante dos mesmos, 
e que se ligam à necessidade de interpretação das cláusulas gerais 
do direito infraconstitucional à luz dos valores recepcionados na 
Constituição. Essa postura da nossa Corte Suprema fragiliza e 
enfraquece a Justiça Constitucional brasileira. 

Nobre Júnior (2000)12 assevera que, na Alemanha, não se 
reconheceu uma força vinculante direta aos direitos fundamentais 
frente aos particulares, em razão de haver um único dispositivo 
constitucional explícito a esse respeito constante do artigo 9º., nº 
3, da Lei Fundamental, que se refere à liberdade sindical. 

Hesse (1991)13 também se posicionou, asseverando que 
 

Os direitos fundamentais podem ser determinantes para 
a configuração de relações jurídicas privadas, porém não 
fundamentam direito subjetivo algum em qualquer 
dessas relações, endereçado a exigir uma conduta da 
outra parte que lhes seja conforme. Para a teoria da 

 
12 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Medidas provisórias: controles 
legislativo e jurisdicional. Porto Alegre: Síntese, 2000. p.48. 
13 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: S. A. Fabris, 1991. p.34. 
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eficácia direta ou imediata, os direitos fundamentais 
podem ser diretamente invocados nas relações     
privadas, independentemente de qualquer mediação 
concretizadora por parte do legislador ordinário. 
(HESSE, 1991, p. 34). 

 
 

A solução proposta pela teoria da eficácia indireta é a de 
reconhecer que os direitos fundamentais penetram nas relações 
jurídico-privadas por meio de duas formas distintas: em primeiro 
lugar, por obra do legislador, que teria a obrigação de, ao disciplinar 
as relações privadas, orientar-se para o objetivo de proteger e 
promover estes direitos; e, em segundo lugar, por meio da 
interpretação das cláusulas gerais constantes na legislação privada, 
que configurariam as verdadeiras portas de entrada para os direitos 
fundamentais, através das quais estes teriam como se espraiar para 
campos em que o Estado não se faz presente. 

A concepção de direitos fundamentais deve conformar-se 
com o perfil axiológico da Constituição, e a brasileira é uma 
Constituição social, que não agasalha de forma absoluta a 
autonomia privada e a livre iniciativa, preocupando-se, antes, com 
o combate à exploração do homem pelo homem, baseando-se no 
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, incrustado 
no art. 1º,14 inciso III, da Magna Carta. 

 

 
14 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a 
dignidade da pessoa humana […]. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituição/constituição.  
Acesso em: 13 dez. 2016. 



 

18 

Importante mensurar ainda que, em uma sociedade injusta 
e desigual como a brasileira, torna-se necessário o reforço de todos 
os instrumentos que permitam a proteção dos hipossuficientes, 
caso em que a teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais 
mostra-se superior à da eficácia indireta ou mediata dos mesmos. 
Tal entendimento vem sendo sufragado pela jurisprudência pátria, 
que já admite a eficácia direta ou imediata dos direitos 
fundamentais no contexto das relações privadas. 

A jurisprudência pátria vem inovando na matéria e indo 
além dos precedentes do direito comparado para reconhecer a 
eficácia horizontal até mesmo dos direitos sociais e econômicos. 

Deve-se reconhecer que a admissão da eficácia direta dos 
direitos fundamentais nas relações privadas não deve obscurecer a 
existência de diferenças substanciais entre o modo de vinculação 
dos poderes públicos e dos particulares em relação aos direitos 
humanos, motivo pelo qual não se pode perder a perspectiva de 
que o Estado deve ser limitado e instrumental. 

A teoria da eficácia direta ou imediata dos direitos 
fundamentais sustenta também que ditos direitos fundamentais 
devem ter pronta aplicação em face de entidades privadas que 
desfrutam de considerável poder social, ou em face de indivíduos 
que estejam, em relação a outros, numa situação de supremacia de 
fato ou de direito. 

Já a teoria da eficácia indireta ou mediata, recusa a 
incidência direta dos direitos fundamentais na esfera privada, 
pretendendo, com isso, resguardar o princípio da autonomia da 
vontade e do livre desenvolvimento da personalidade. 
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Argumenta que admitir-se tal latitude dos direitos 
fundamentais implicaria num incremento do poder do Estado, que, 
assim, ganharia espaço para uma crescente ingerência na vida 
privada do indivíduo a fim de fiscalizar o cumprimento dos deveres  
resultantes da incidência dos direitos fundamentais sobre as 
relações particulares. 

O efeito dos direitos fundamentais no âmbito privado é 
diverso e até mesmo menos enérgico do que o que se verifica nas 
relações com o Poder Público. Pode-se, portanto, concluir que o 
reconhecimento dos direitos humanos não deve mais operar 
apenas verticalmente, na relação entre particulares e Estado,           
no conflito entre a liberdade dos particulares frente a autoridade 
do Estado. 

Além disso, a eficácia horizontal dos direitos humanos deve 
ainda mais ser ampliada para o efeito não só de exigir-se dos 
particulares o respeito aos direitos fundamentais, como também 
para cobrar-se deles concurso para a implementação material 
desses direitos. 

 
3  A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 
Em que pese a doutrina não distingua os termos 

hermenêutica e interpretação, para Maximiliano (1979) 15  “a 
hermenêutica é a teoria científica da arte de interpretar”. A 
hermenêutica é a teoria ou ciência da interpretação, o conjunto de 
preceitos e princípios teóricos acerca da interpretação. Esta, 

 
15 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. Rio de 
Janeiro: Forense, 1979. p.40. 
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portanto, não é uma ciência como a hermenêutica, mas um ato 
através do qual é firmado um significado para algo. Este ato 
específico de dar significado a algo é chamado de interpretação. 

A hermenêutica jurídica é, pois, a teoria da interpretação 
do direito. É um domínio teórico, especulativo, cujo objeto é a 
formulação, o estudo e a sistematização dos princípios e regras de 
interpretação do direito. A hermenêutica é o conjunto de teorias 
norteadoras da interpretação (MAXIMILIANO, 1997).16 

Já a interpretação jurídica é a atividade prática de revelar o 
conteúdo, o significado e o alcance de uma norma, tendo por 
finalidade fazê-la incidir em um caso concreto, ou seja, visando à 
sua aplicação. A aplicação de uma norma jurídica é o momento 
final do processo interpretativo, que implica na sua concretização 
pela efetiva incidência do preceito sobre a realidade de fato. 

A hermenêutica jurídica clássica valia-se dos elementos 
gramatical, lógico, histórico e sistemático. Estes dois últimos 
compreendem uma das contribuições de Streck17 para a teoria da 
interpretação do direito que também entende que esses quatro 
elementos não significavam métodos isolados de interpretação de 
livre escolha do intérprete, mas diferentes atividades que têm de 
atuar em conjunto, a fim de que possa ser concluída a interpretação. 

Posteriormente, o elemento sociológico veio a ser incluído 
entre os elementos de interpretação e esse elemento sociológico 
condiciona a aplicabilidade dos textos normativos de acordo com 
as necessidades da sociedade, baseando-se no entendimento de que, 

 
16 Id. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1979. p.42. 
17 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica em crise: uma exploração 
hermenêutica da construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2003, p. 38. 
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para interpretar adequadamente o texto da norma, o magistrado 
necessita de dados sociológicos obtidos a partir da observação e da 
experiência. 

Ainda outros dois elementos, o teleológico e o axiológico 
passaram a ser considerados importantes para a hermenêutica 
contemporânea. Contudo, não houve uma substituição daqueles 
elementos clássicos já referidos pelos modernos, mas a 
consideração conjunta de todos eles no processo interpretativo. 

O elemento teleológico foi concebido sob o entendimento 
de que não se pode reduzir a interpretação da norma jurídica a uma 
simples subsunção silogística, igualando o ato interpretativo a mera 
operação matemática, havendo de se buscar o fim último da norma, 
que corresponde à finalidade para a qual esta foi editada. Tal 
elemento foi introduzido na hermenêutica jurídica por Sampaio 
(2003)18 para buscar, além da intelecção gramatical, lógica, histórica 
e sistemática, a finalidade social, visando a alcançar os interesses 
individuais, coletivos e difusos beneficiados ou prejudicados com 
determinada interpretação. 

Outro elemento de grande valia na interpretação jurídica é 
o elemento axiológico, intimamente ligado ao teleológico. Para se 
considerar a finalidade da norma é necessário investigarmos o seu 
conteúdo axiológico, isto é, quais são os valores que ela consagra a 
fim de ser feita uma interpretação que atenda à sua finalidade. 

Por sua vez, Reale (1999) 19  concebeu o seu método 
hermenêutico estrutural levando em consideração todos os 
elementos referidos anteriormente e formulando diretrizes 

 
18 SAMPAIO, José Adércio Leite (coord.). Jurisdição constitucional e direitos 
fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p 45. 
19 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 1999. p 75. 
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fundamentais que impedem que a interpretação jurídica seja tratada 
por critérios livres ao sabor do intérprete. 

As normas constitucionais são dotadas de uma grande 
plasticidade, que permite possam elas ajustar-se às contínuas 
mutações sociais próprias da evolução natural da vida, sem que 
percam o caráter de normas de orientação política do Estado. 
Assim, as ponderações e avaliações políticas são importantes na 
interpretação constitucional, adequando-as aos valores políticos 
insculpidos na Carta Magna. 

A partir do Constitucionalismo, que se traduz em               
um movimento político cujo objetivo básico foi à adoção                  
da Constituição escrita, a interpretação desta não pode deixar         
de considerar a questão política, o que leva a hermenêutica 
constitucional a abandonar a neutralidade axiológica,    
incompatível com as normas constitucionais que não são 
axiologicamente neutras. 

Assim, por força desta necessidade de valoração axiológica 
da interpretação constitucional surgiu a chamada nova 
hermenêutica, que busca estabelecer uma interpretação moderna 
da Constituição, contrapondo-se ao positivismo lógico-formal que 
preponderou na hermenêutica constitucional do Estado liberal. 

A nova hermenêutica trouxe muitas incertezas e 
perplexidades, principalmente por afastar-se do formalismo 
exagerado, buscando a construção de uma hermenêutica material 
da Constituição, vinculada a uma teoria material desta. A 
Constituição perdeu assim aquela feição de uma vaga ideia geral      
e abstrata,  sem  nenhuma  força  normativa,  para  transformar-se  
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efetivamente em direito, alcançando a densidade de uma norma 
jurídica (STRECK, 2003).20 

De sorte que, da mesma forma como a Constituição, a 
partir da sua densidade jurídico-normativa, passou a fazer o 
acoplamento entre a política e o Direito, a hermenêutica 
constitucional, utilizada pela jurisdição constitucional, assumiu,        
a partir da nova hermenêutica, a função de sintonizar o Estado 
Social e Democrático de Direito e os direitos fundamentais 
assegurados pelas normas constitucionais, garantindo a 
concretização efetiva destes. 

 
CONCLUSÃO 

 
Verificou-se que quatro são as funções dos direitos 

fundamentais: a função de defesa ou de liberdade; a função de 
prestação social; a função de proteção perante terceiros e a função 
de não discriminação. A função de defesa da pessoa humana e da 
sua dignidade perante os poderes do Estado e outros esquemas 
políticos coativos assume duas perspectivas: uma no plano jurídico 
objetivo, e outra num plano jurídico subjetivo, no qual implicam 
eles no poder de exercer positivamente direitos fundamentais e de 
exigir omissões dos poderes públicos, a fim de evitar agressões 
lesivas por parte dos mesmos. 

Como síntese desta investigação, conclui-se também que a 
função de prestação social significa o direito de o particular obter 
algo através do Estado, como saúde, educação, segurança social e 
que a jurisdição constitucional tem origem no constitucionalismo 

 
20  STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica em crise: uma exploração 
hermenêutica da construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 93. 
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moderno e tem por função exercer o controle da 
constitucionalidade das leis com o objetivo de fazer observar-se o 
princípio da supremacia da Constituição pela legislação 
infraconstitucional. 

Verifica-se que os direitos fundamentais previstos no 
Estado Democrático de Direito, assumem a importante função de 
impedir a hegemonia do poder político sobre o ordenamento 
jurídico, a fim de que o valor maior da justiça se concretize 
materialmente na sociedade. Não bastando, no constitucionalismo 
contemporâneo servem ainda os direitos fundamentais para 
embasar axiologicamente a interpretação constitucional, motivo 
pelo qual, o respeito aos direitos fundamentais legitima o exercício 
das funções estatais, dentre as quais se destaca a jurisdição 
constitucional. 

Ademais, tem-se que os direitos fundamentais possuem 
tanto uma eficácia irradiante sobre todo o ordenamento jurídico, a 
qual serve de diretriz para a interpretação e aplicação das normas 
dos demais ramos do direito, quanto uma eficácia horizontal que 
corresponde à força vinculante desses mesmos direitos no âmbito 
das relações privadas. 

Por fim, restou claro que para o aperfeiçoamento do 
processo de concretização dos direitos fundamentais torna-se 
necessária a criação, no Brasil, do Tribunal Constitucional para 
desincumbir-se do controle concentrado da constitucionalidade 
das leis. Deverá preservar-se o controle difuso pela via da ação 
concreta e instituir-se o recurso constitucional individual para a 
específica defesa dos referidos direitos fundamentais, à semelhança 
do que ocorre na Alemanha e na Espanha. 
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IMPACTOS DO CPC/2015 NA TUTELA  
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RESUMO 

Diante do fato inconteste de que o CPC/2015 não tratou 
diretamente da tutela coletiva, bem como do fato de que, nos 
últimos anos, o ambiente legislativo não tem sido sensível à 
necessidade de trazer avanços expressivos para a tutela coletiva, o 
presente trabalho tem o objetivo de investigar os impactos das 
inovações trazidas no novo CPC na tutela coletiva brasileira. Utiliza, 
como metodologia, a pesquisa bibliográfica, com revisão 
doutrinária sobre o tema. Ao final, conclui pela aplicação à seara 
coletiva de algumas das novidades trazidas pelo novo CPC. 
 
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Tutela Coletiva. 
Recodificação. CPC/2015. Aplicação supletiva e subsidiária. 
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INTRODUÇÃO 
 
Vivem-se, na atual quadra da evolução do direito brasileiro, 

tempos sombrios em relação a inovações legislativas na tutela 
coletiva de direitos, principalmente em razão dos impactos da 
operação lava-jato no sistema político e econômico brasileiro. 
Embora se apresente como tema de grande magnitude e seja 
inegável sua evolução nos últimos trinta anos, passando a se 
constituir em temática inconteste na literatura jurídica e na prática 
forense brasileira, a tutela coletiva possui grandes desafios práticos, 
passando a exigir novas técnicas e um olhar atento do legislador. 

Um dos desafios claros decorre do fato de a tutela coletiva 
de direitos individuais homogêneos, por não possuir reflexos na 
suspensão ou extinção dos processos individuais, além de insistir 
nas execuções individuais, merecer críticas por não ter diminuído 
o volume de processos no Judiciário. 

O pior de tudo é que foi colocada no ostracismo pelo 
Código de Processo Civil (CPC) de 2015, que, ao invés de 
potencializar tal modalidade de tutela coletiva, optou pelo 
gerenciamento das demandas individuais repetitivas, através de 
precedentes vinculantes e de técnicas de julgamento de demandas 
repetitivas, como se desenvolverá ao longo deste trabalho. 

Outro desafio inconteste são os pífios resultados das ações 
coletivas que envolvem controle de políticas públicas e decisões 
estruturais. Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha posição 
firme chancelando essa modalidade excepcional de controle 
judicial (ADPF nº 45-9/2014; RE 410.715 AgR/SP; AI 
583.138/SC; AI 598.212/PR – informativo 711/STF; RE 
592.581/RS – informativo 794/STF; ADPF 347 MC/DF), é 
inegável que tem havido, na prática, dificuldades em produzir 
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decisões legítimas e efetivas neste tipo de processo, que não se 
compadece com o modelo tradicional e rígido de processo coletivo. 

O processo coletivo, sem dúvida, como já se percebe,   
clama por avanços legislativos urgentes. O grande problema é que, 
em tempos de operação lava-jato e de atuação do sistema de justiça 
na direção de uma ética e resultados na gestão pública, não há 
ambiente político para qualquer conquista legislativa importante  
na seara da tutela coletiva. O centro do poder político e econômico 
do país dá mostras de total aversão à ideia de incrementar a        
tutela coletiva. 

Muitas propostas foram feitas, mas não geraram quaisquer 
alterações legais, como: a) o Código Modelo de Processos 
Coletivos para Ibero-América; b) o Anteprojeto de Código 
Brasileiro de Processos Coletivos; c) a mudança da Lei de Ação 
Civil Pública (aguardando o julgamento ad eternum de um recurso 
da decisão que o barrou na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara). Outro exemplo sintomático é o fato de o CPC/2015, 
primeiro diploma processual produzido em regime democrático, 
não ter cuidado do processo coletivo.  

Surge, portanto, um especial desafio para o intérprete 
comprometido com a efetividade do processo coletivo: construir 
caminhos para que a tutela coletiva possa abarcar novas técnicas e 
alternativas procedimentais, que permitam novos horizontes e os 
desejados resultados à tutela coletiva de direitos. 

Nesse diapasão, o presente trabalho visa promover um 
diálogo entre o microssistema da tutela coletiva e o novo CPC, 
buscando identificar se as novidades trazidas pelo novel diploma 
processual se aplicam e podem ser úteis às necessidades da        
tutela coletiva. 
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Em suma, o presente trabalho busca responder a seguinte 
pergunta: em que medida as inovações do CPC/2015 podem 
aperfeiçoar a tutela coletiva de direitos levada a efeito pelos 
legitimados coletivos, em especial o Ministério Público brasileiro?  

Para alcançar o objetivo proposto, o trabalho começa por 
investigar, em tempos de recodificação, como o novo CPC pode 
dialogar e se coordenar com o microssistema da tutela coletiva. 
Mais à frente, põe em destaque as principais inovações produzidas 
pela nova codificação processual que possuem reflexos na tutela 
coletiva de direitos. 

A metodologia utilizada é a da pesquisa bibliográfica para, 
com esteio na doutrina nacional e estrangeira, enfrentar os temas 
propostos. Necessário, pois, que seja revisitado o tema da tutela 
coletiva, o que se inicia a seguir. 

 
 
1  O NOVO CPC (2015) E A TUTELA COLETIVA NA 

ERA DA RECODIFICAÇÃO 
 
Ao se examinar as influências do novo Código de Processo 

Civil brasileiro (CPC/2015) na tutela coletiva, vale lembrar 
importante ponderação de Didier Jr. e Zaneti Jr. (2019, p. 24), ao 
afirmarem que o novo CPC: “...é o primeiro Código que nasce 
pressupondo a tutela coletiva, incorporando uma boa parte de 
técnicas processuais antes previstas para o âmbito coletivo e 
trazendo inúmeras inovações que podem aperfeiçoar bastante a 
tutela de direitos coletivos.” 

Ao pressupor a tutela coletiva, cabe uma indagação: 
cumpre ao CPC/2015 o importante papel de dialogar e se 
coordenar, principalmente a partir de suas normas fundamentais, 
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com o microssistema da tutela coletiva1, contribuindo de forma 
central para que haja uma sintonia fina com a Constituição? 

A resposta exige uma breve digressão sobre o valor político 
dos Códigos para o sistema jurídico, a partir de uma perspectiva 
histórica, como tem sido bem desenvolvido no âmbito da    
doutrina civilista. 

Com o advento da Revolução Francesa, os Códigos 
passaram a ter notória centralidade no sistema jurídico 
(positivismo). Eram mais importantes que as constituições. Basta 
lembrar o papel proeminente do Código Civil napoleônico que, na 
feliz expressão de Von Wright (1970), era “a carta jurídica do 
cidadão comum.” 

Com o avanço do constitucionalismo, já no século XX, os 
Códigos, de índole individualista (presos ao positivismo), não 
conseguem responder aos novos problemas e passam a ser, em 
certa medida, abandonados quando se pensa em regulação            
dos novos direitos, surgindo, não só no direito privado, mas em 
todo o âmbito jurídico, vários microssistemas que procuram, a 
partir   da   Constituição,   regular   totalmente  algumas   situações  
  

 
1 Segundo Marcelo Abelha Rodrigues (2010, p. 79/80): “Assim, o microssistema 
processual coletivo tem um corpo geral de normas, formado pela combinação da 
Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985) com o Título III do Código de 
Defesa do Consumidor. Essas são as normas gerais de processo coletivo. Mas 
há ainda leis processuais coletivas especiais, tal como a Lei de Ação Popular (Lei 
4.717/1965), a lei de ação direta de inconstitucionalidade (Lei 9.868/1999 com 
alterações introduzidas pela Lei 12.063/2009), as regras processuais do Estatuto 
da Criança e do Adolescente etc., que, pelo caráter especial, devem ser usadas 
quando as situações típicas que são previstas nestas leis estejam presentes. Não 
se tratando dessas hipóteses, aplicar-e-ão, sempre, em primeiro plano, as regras 
da jurisdição civil coletiva, aplicando-se, subsidiariamente, e segundo os 
princípios do processo coletivo, os dispositivos do Código de Processo Civil.” 
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incompatíveis com a filosofia das grandes codificações dominadas 
pelos ideais iluministas. 

Acerca desse fenômeno, Lorenzetti (1998, p. 44/45) chega 
a ponderar: “Estaríamos assistindo a uma era de descodificação? 
(...) O Código divide sua vida com outros Códigos, com 
microssistemas jurídicos e com subsistemas. O Código perdeu a 
centralidade, porquanto ela se desloca progressivamente.” O 
microssistema da tutela coletiva é, pois, corolário dessa época de 
descodificação. 

Era inegável e marcante a preocupação doutrinária de 
afastar do âmbito da tutela coletiva as compreensões individualistas 
de institutos como a legitimidade e a coisa julgada, dentre outros. 
O objetivo era, na máxima medida possível, distanciar o 
microssistema da tutela coletiva do então CPC vigente (1973). A 
tônica não era harmonia, mas sim distanciamento. 

Vive-se, atualmente, contudo, outro momento histórico (de 
reaproximação): a chamada era da recodificação. Os Códigos atuais, 
de que é exemplo palmar o CPC/20152, passam a possuir um 
plusvalor político em relação aos microssistemas, assumindo o 
desafio de dar unidade e harmonia aos sistemas em conformidade 
com a Constituição. Cumpre às novas codificações, com os olhos 

 
2 Digna de nota a lição de Didier Jr. e Zaneti Jr. (2019, p. 66): “O CPC-2015 não 
é um Código oitocentista. Assume, novamente, à luz da necessidade de código, 
o dever de dar unidade narrativa ao direito processual (art. 15, aplicação supletiva 
e subsidiária aos demais processos de produção de normas jurídicas). Organiza, 
pela introdução de uma Parte Geral e pela consagração de normas fundamentais, 
um outro patamar de unidade, um sistema aberto, flexível e combinado com a 
Constituição e com os microssistemas processuais, em especial, com o processo 
coletivo, fazendo referência expressa às ações coletivas (art. 139, X e art. 985, I 
e II). Não está de costas para o microssistema, o abraça e envolve, sendo a ponte 
de ligação entre o processo e a Constituição.” 
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na Lei Maior, fazer uma sintonia fina dos sistemas com os valores 
constitucionais3. 

Natalino Irti (2004, p. 37), grande referência no tema da 
descodificação, supera sua tese ao perceber que as novas 
circunstâncias históricas atribuem ao Código Civil (o que serve a 
todos os Códigos atuais) uma espécie de: “...plusvalor político, ou 
seja, um significado unificante e uma capacidade mediadora, que 
transcendem a posição de lei ordinária. Não que o código assuma 
o caráter constitucional, próprio da experiência oitocentista; mas é 
que ele retorna ao centro do sistema”. 

A era da recodificação, cabe concluir, permite um 
importante diálogo de fontes 4  entre o novo CPC (2015), 
notadamente no que tange a suas normas fundamentais que fazem 
clara sintonia fina com a Constituição, e o microssistema da tutela 
coletiva, de modo a extrair da nova codificação um alento para os 
enormes desafios da tutela coletiva no Brasil. 

Diante dessas lições, cumpre extrair o máximo rendimento 
da expressa possibilidade de aplicação supletiva e subsidiária do 
CPC/2015 aos demais processos de produção de normas jurídicas, 
o que certamente alcança os de índole coletiva (art. 15, do 
CPC/2015), bem como do art. 19 da Lei de Ação Civil Pública, 
que estabelece: “Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta lei, o 
Código de Processo Civil (...), naquilo que não contrarie suas 
disposições”, de modo a identificar que novas técnicas podem ser 

 
3  Afirma Argenta e Rosado (2017, p. 252) que: “Nesse novo paradigma, é 
estreme de dúvidas reconhecer que o microssistema coletivo deve ser articulado 
em um diálogo de fontes com a Constituição e o CPC/2015.” 
4  Afirma Sophia Martini Vial (2015, p. 13/35) que: “...o fenômeno da 
recodificação apenas será completo quando for aceito em si o diálogo de fontes. 
É esta teoria que possibilita a não exclusão de normas ou ainda a sua colisão, 
mas sim uma harmonização.” 
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aplicadas à tutela coletiva5.  Quais, portanto, os impactos 
procedimentais mais evidentes trazidos pelo CPC atual à tutela 
coletiva? Ressalvadas peculiaridades de procedimentos coletivos 
diferenciados (ex.: mandado de segurança coletivo), merecem 
menção, exemplificativamente, algumas novidades do CPC/2015, 
totalmente aplicáveis à tutela coletiva. 
 

 
2  ALGUNS IMPACTOS PROCEDIMENTAIS DO NOVO 

CPC SOBRE A TUTELA COLETIVA 
 
Do ponto de vista da necessidade de potencializar a atuação 

coletiva do Ministério Público brasileiro, não é despiciendo ou 
tarefa de pouca utilidade prática refletir sobre os institutos trazidos 
pelo CPC/2015 que, através de um diálogo de fontes, fazendo uma 
sintonia fina entre o sistema processual e a Constituição, possam 
ser utilizados com bons resultados no âmbito da tutela coletiva. 

Em um apanhado mais geral e meramente exemplificativo, 
podem ser citadas algumas inovações procedimentais trazidas pela 
nova codificação processual que se aplicam à tutela coletiva. 

Eis algumas delas: a) primazia do julgamento de mérito (art. 
4º e 6º); b) a interpretação extensiva do pedido (art. 322, §2º); c) as 
técnicas de aceleração do julgamento de mérito (julgamento 
liminar de improcedência – art. 332 – e o julgamento antecipado 
parcial de mérito – art. 356); d) a ênfase na solução consensual dos  
conflitos (art. 3º) e a audiência preliminar de conciliação ou 
mediação (art. 334). 

 
5 Ainda na vigência do antigo Código de Processo Civil, há julgado do STJ 
admitindo a aplicação subsidiária da codificação processual civil da época à ação 
de improbidade administrativa (STJ, REsp 1.098.669/GO, Dje de 12.11.2010). 
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Tais inovações servem, claramente, para agilizar e otimizar 
a prestação jurisdicional no âmbito coletivo, que é, inclusive, diante 
da complexidade dos casos, espaço privilegiado para a solução 
consensual de conflitos. 

A esse respeito, Didier Jr. e Zanetti Jr. (2019, p. 359) 
indicam algumas razões que justificam a aplicação do regramento 
da autocomposição prevista no CPC/2015 aos direitos coletivos 
em sentido lato. São eles: a) se há proteção constitucional à tutela 
dos direitos coletivos, não se pode impedir a efetivação deles, 
cerceando a atuação de quem por eles compete lutar, especialmente 
se a autocomposição se mostrar o meio mais adequado; b) a 
indisponibilidade dos bens coletivos não será afetada, na medida 
em que visa, com a autocomposição, sua maior efetivação; e, c) a 
efetivação dos direitos exige sua concretização mediante 
interpretação e aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, também são dignas de especial referência as 
mudanças procedimentais que se seguem: a) a concentração da 
defesa na contestação (art. 336); b) a decisão de saneamento e 
organização do processo (art. 357); c) a previsão expressa da prova 
emprestada (art. 372); d) a distribuição dinâmica do ônus da prova 
(art. 373, §1º); e) os atos instrutórios concertados (art. 69, §2º II); 
e, f) as ações probatórias autônomas (art. 381). 

Contabilize-se, por fim, por seu valor na tutela coletiva: a) 
a previsão das tutelas do ilícito (inibitória e de remoção do ilícito – 
art. 497) e a atipicidade dos meios executivos (art. 139, IV, art. 297 
e art. 536). 

Todas essas novidades são totalmente aplicáveis aos 
processos coletivos, já que são absolutamente compatíveis com o 
microssistema de  tutela  coletiva  brasileiro,  não  havendo  muitas  
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dúvidas, diante do que se abordou no tópico anterior, sobre a sua 
aplicação à tutela coletiva. 

Mas, se fosse o caso de escolher, qual seria o impacto-mor 
do novo CPC na tutela coletiva de direitos? Sem dúvida, a resposta 
seria a opção de política legislativa no sentido de seguir a linha de 
gerenciamento das demandas individuais repetitivas, através de 
precedentes vinculantes e de técnicas de julgamento de demandas 
repetitivas, praticamente deixando no ostracismo a tutela coletiva 
relativa a direitos individuais homogêneos no Brasil. 

Essa mudança paradigmática interfere, inclusive, no 
próprio conceito da tutela coletiva ou processo coletivo no Brasil, 
que precisa ser ampliado, diante de institutos como o incidente de 
resolução de demandas repetitivas (IRDR) e o julgamento de 
recursos extraordinários e especiais repetitivos, que são técnicas de 
julgamento de demandas repetitivas (art. 928 do CPC6) e produzem, 
nos termos do novel art. 927 do CPC/2015, verdadeiros 
precedentes vinculantes. 

Diante desta novidade, voltada para o gerenciamento das 
demandas individuais repetitivas, Didier Jr. e Zanetti Jr. (2019,         
p. 36) dizem que processo coletivo no Brasil é um gênero com    
duas espécies: as ações coletivas e o incidente de julgamento de 
casos repetitivos. Para estes autores (2019, p. 36): “[...] coletivo é o  
  

 
6   Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos 
repetitivos a decisão proferida em: 

I – incidente de resolução de demandas repetitivas; 
II – recurso especial e extraordinário repetitivos. 
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão 
de direito material ou processual. 
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processo que tem por objeto litigioso uma situação coletiva ativa 
ou passiva de titularidade de um grupo de pessoas.”7e8 

Em outro trabalho, estes mesmos autores afirmam que as 
ações coletivas e o julgamento de casos repetitivos (art. 928 do 
CPC) podem ser considerados processos coletivos, pois têm por 
objeto a solução de uma situação jurídica coletiva – titularizada por 
grupo/coletividade/comunidade (DIDIER JR.; ZANETTI JR., 
2016, p. 213). 

Tem-se, portanto, que, malgrado permaneça de grande 
importância a tutela genuinamente coletiva, ou seja, a tutela de 
direitos essencialmente coletivos, o CPC/215 cria nova perspectiva 
para a tutela coletiva de direitos individuais. 

Correta, portanto, a lição de Fabrício Rocha Bastos (2018, 
p. 177), mais restrita à temática dos direitos individuais, no sentido 
de que duas técnicas processuais repercutem diretamente na tutela 
coletiva: a) a técnica individual de repercussão coletiva (julgamento 
de casos repetitivos); e, b) a técnica coletiva de repercussão 
individual (tutela coletiva de direitos individuais homogêneos). 

Diante dessas lições, surge uma indagação: como esta 
interface do CPC/2015, alterando a compreensão do processo e 
da tutela coletiva, e impondo uma atenção ao julgamento de casos 
repetitivos, repercute na atuação do Ministério Público brasileiro 
na tutela coletiva? 

 
 

7 Segundo a conceituação de Didier Jr. e Zanetti Jr. (2019, p. 36): “...processo coletivo 
é aquele em que se postula um direito coletivo lato sensu (situação jurídica coletiva ativa) ou 
que se afirma a existência de uma solução jurídica passiva (deveres individuais homogêneos, p. 
ex.) de titularidade de um grupo de pessoas.” 
8 Em sentido similar, Vitorelli (2018, p. 344) afirma que: “Em síntese, o processo 
coletivo é a técnica que o ordenamento jurídico coloca à disposição da sociedade 
para obter tutela dos direitos materiais violados no contexto de litígios coletivos.” 
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Para entender o grau desta repercussão, vale destacar a 
resumida lição de Gustavo Silva Alves (2018, p. 285-286), que serve 
de importante ponto de partida para chegarmos à desejada 
resposta à indagação supracitada. 

Lembra este autor, na linha do que já foi estudado neste 
trabalho, que há duas espécies de processo coletivo: as ações 
coletivas e o julgamento de casos repetitivos9e10. As ações coletivas 
são procedimentos jurisdicionais que tutelam direitos difusos, 
coletivos strictu sensu ou individuais homogêneos (art. 81, par. único, 
CDC) e estão estruturadas a partir do microssistema do processo 
coletivo, formado por diversas leis que tratam da tutela processual 
dos direitos coletivos (CDC, LACP, LAP etc.). 

Por outro lado, acrescenta o mesmo autor (2018, p. 286), 
que o julgamento de casos repetitivos busca dar solução a uma 
questão repetitiva de direito, que vem sendo interpretada de forma 
heterogênea em inúmeros processos e está estruturado a partir de 
um modelo de julgamento de casos repetitivos (art. 928, CPC), 
formado pelo incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 
976 a 987, CPC) e pelos recursos extraordinário e especial 
repetitivos (arts. 1.036 a 1.041, CPC). Estes últimos geram 
precedentes normativos vinculantes! 

No caso da tutela coletiva para defesa de direitos difusos e 
coletivos, seara onde há grande protagonismo do Ministério 
Público na prática extraprocessual e processual, a repercussão não 

 
9  Segundo Juliana Provedel Cardoso (2018, p. 101): “As situações jurídicas 
coletivas podem ser tutelas ainda pelo julgamento de casos repetitivos, também 
espécie de processo coletivo, que tem por objeto a solução de questão de direito 
processual ou material repetida em processos pendentes.” 
10 Em sentido contrário, Temer (2016, p. 91-92), que manifesta o entendimento 
que o incidente de resolução de demandas repetitivas não é uma técnica de 
processo coletivo. 
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é tão relevante, pois, como adiantado, a técnica de julgamento de 
casos repetitivos é voltada para definição de questões de direito em 
demandas individuais11. 

Permanece, portanto, a necessidade de atuação eficiente do 
Parquet na proteção de direitos essencialmente coletivos, na tutela 
coletiva voltada ao controle de políticas públicas, bem como na 
atuação (extra)judicial, autocompositiva ou não, relativa a 
demandas estruturais. 

A repercussão maior do julgamento de casos repetitivos se 
dará na tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, que 
acaba sendo frontalmente atingida pela opção do CPC/2015 de 
gerenciamento de causas repetitivas. 

Na verdade, a tutela coletiva de direitos individuais 
homogêneos, por não possuir reflexos na suspensão ou extinção 
dos processos individuais, além de insistir nas execuções 
individuais, já vinha recebendo sistemáticas e procedentes críticas12 
por não ter diminuído o volume de processos no Judiciário. 

 
 

 
11  Afirmam Didier Jr. e Zanetti Jr. (2019, p. 45) que: “É inconcebível a 
instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas para definir-
se há o dever de uma indústria de colocar um filtro antipoluente em suas 
chaminés. Esse é um tipo de situação jurídica coletiva que somente pode ser 
veiculada por meio de ação coletiva.” 
12  Mesmo a possibilidade da técnica de transporte in utilibus (em caso de 
procedência) do julgamento de procedência da demanda coletiva para processos 
individuais, sofre severas críticas da doutrina. Gustavo Silva Alves (2018, p. 287) 
arrola as seguintes: a) enseja multiplicação de ações individuais discutindo 
matéria já discutida em ação coletiva; b) atenta contra o princípio da igualdade, 
ao permitir decisões conflitantes acerca de uma mesma questão; c) expõe o réu 
a uma situação indefinida; d) reduz, ainda mais, a eficiência do já sobrecarregado 
Poder Judiciário. 



 

41 

O novo CPC/2015, ao invés de resolver estas fragilidades, 
potencializando este tipo de tutela coletiva, praticamente a 
abandonou, reservando-a para casos esporádicos em que o 
pequeno prejuízo não justifica demandas individuais. Em           
outra linha, fez grande aposta no julgamento de casos        
repetitivos, uma das principais vedetes das inovações da recente 
legislação processual. 

Saliente-se, ademais, que Gustavo Silva Alves (2017, p. 8-9), 
com razão, aponta situações em que, na prática, será mais adequada 
a opção por alguma das técnicas do julgamento do modelo de casos 
repetitivos: a) questões de direito que não podem ser objeto de 
tutela coletiva (art. 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/85); b) 
situações jurídicas em que exista predominância dos aspectos 
individuais sobre os comuns, o que levaria a uma ineficácia da tutela 
coletiva e uma sobreposição do IRDR, o qual poderá oferecer uma 
solução mais célere, eficaz e adequada à controvérsia; e, 
principalmente, c) questões comuns de direito material e 
processual extraídas de demandas que não discutam a mesma 
questão de mérito (demandas heterogêneas quanto ao mérito).” 

Estas lições permitem que se chame a atenção para duas 
preocupações quanto à atuação do Ministério Público, tanto no 
primeiro grau quanto nos Tribunais, em relação a tutela coletiva de 
direitos individuais ou às demandas individuais com repercussão 
coletiva, já que, a partir do julgamento de casos/questões 
repetitivos, podem gerar precedentes normativamente vinculantes. 

A primeira delas diz respeito ao acompanhamento, por 
parte do membro do Ministério Público, das chamadas causas-
piloto, ou seja, das ações que serão destacadas para julgamento no 
incidente de resolução de demandas repetitivas ou no  julgamento  
  



 

42 

de recursos extraordinários ou especiais repetitivos, sobretudo 
quando existir ação coletiva sobre o tema. 

Lembra Juliana Provedel Cardoso (2018, p. 103) que: “...no 
momento da afetação da causa paradigma deve ser escolhida ação 
coletiva [...], em razão de [...], complementarmente, pressupor-se 
maior abrangência de argumentação e discussão a respeito da 
questão decidida (art. 1.036, §6º, CPC).”  

Tome-se como exemplo ilustrativo o Caso Samarco 
(desastre de Mariana), que envolve o maior desastre ambiental da 
história do Brasil, onde existe uma ação coletiva para discutir a 
responsabilidade civil e sua extensão, bem como várias ações 
individuais de indenização. Neste episódio, em caso de existir 
questão de direito que possa se tornar precedente vinculante, não 
tenho dúvidas de que a causa piloto deve ser a ação coletiva. 

Outro aspecto que diz respeito à atuação funcional do 
Ministério Público brasileiro é a necessidade de investimento em 
capacitação e melhor estruturação da atuação junto aos Tribunais, 
tanto os de segundo grau quanto os Superiores, tendo em vista a 
necessidade de acompanhamento presente e qualificado dos 
julgamentos nos incidentes de resolução de demandas repetitivas 
(IRDR) e de recursos extraordinários e especiais repetitivos. 

Entende-se que chegou o momento de potencializar a 
atuação do Ministério Público junto aos Tribunais, seja criando 
estruturas funcionais especializadas, seja potencializando as já 
existentes, no sentido de permitir que se faça um acompanhamento 
adequado de casos repetitivos, pois o protagonismo do Parquet deve 
ser em todas as espécies de tutela coletiva brasileira. 
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CONCLUSÃO 
 
Quando se pensa nos impactos do novo CPC na tutela 

coletiva, especialmente sobre suas repercussões no Ministério 
Público brasileiro, urge que se atente para:  

a) a utilização adequada de todas as inovações 
procedimentais que possam contribuir para a maior 
efetividade da tutela coletiva de direitos, diante da 
aplicação supletiva e subsidiária do CPC/2015 na 
tutela coletiva e da compreensão do papel na legislação 
processual central em tempos de recodificação; e,  

b)  a importância de o Ministério Público brasileiro 
manter o amplo protagonismo na tutela coletiva de 
direitos, o que deve abarcar atuação qualificada na 
tutela coletiva de direitos essencialmente coletivos, que 
envolvem, muitas vezes, controle de políticas públicas 
e medidas estruturantes, bem como na tutela coletiva 
ligada a demandas individuais, o que justifica um   
novo olhar sobre o acompanhamento de qualidade   
do julgamento de casos repetitivos, permitindo, 
inclusive, revisitar a atuação do Parquet junto aos 
Tribunais no Brasil. 
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A CISÃO FUNCIONAL DA COMPETÊNCIA PARA 
PERSECUÇÃO PENAL DOS PREFEITOS À LUZ DO 
ATUAL POSICIONAMENTO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL E DO PACOTE ANTICRIME 
 
José Guedes da Fonseca Neto1 
 
 
RESUMO 
Em virtude do cargo exercido, determinadas autoridades são 
processadas e/ou julgadas por um Tribunal. No caso dos Prefeitos, 
a Constituição Federal prevê que o julgamento se dará, entre outras 
hipóteses, perante o Tribunal de Justiça, mas não estabelece, de 
forma expressa, a competência para o processamento de tais agentes 
políticos. O Supremo Tribunal Federal passou a adotar 
interpretação mais restritiva em relação ao foro privilegiado e à sua 
ampliação por meio das Constituições dos Estados. A Lei nº 
13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, ao aperfeiçoar a 
legislação penal e processual penal, introduziu no ordenamento 
jurídico pátrio o juiz das garantias. Esta inovação normativa 
acarretou a tripla cisão funcional da competência para persecução 
penal dos Prefeitos, analisada, ademais, sob o prisma da 
Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Competência. Foro por prerrogativa de função. 
Prefeito. Lei nº 13.694/2019. Pacote Anticrime. 

 
 

 
1José Guedes da Fonseca Neto: Bacharel em Direito pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte – UFRN. Especialista em Direito Constitucional pela 
Universidade Anhanguera Uniderp. Assessor Jurídico Ministerial do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN). E-mail: 
jguedesn@gmail.com. 
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INTRODUÇÃO 
   

A Constituição Federal prevê que algumas autoridades, em 
razão do cargo exercido, gozam de foro por prerrogativa de função. 
Noutras palavras, determinados agentes públicos serão 
processados e/ou julgados por um órgão colegiado. No caso dos 
Prefeitos, a Carta Cidadã prevê o julgamento perante o Tribunal de 
Justiça (art. 29, X). 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal passou a 
adotar interpretação mais restritiva em relação ao foro por 
prerrogativa de função e, também, à sua ampliação pelas 
Constituições dos Estados. 

Além disso, foi aprovada a Lei nº 13.964/2019, que tem 
como objetivo precípuo o aperfeiçoamento da legislação penal e 
processual penal. Dentre diversas inovações, o referido 
instrumento normativo, chamado de “Pacote Anticrime”, 
introduziu no ordenamento jurídico pátrio o juiz das garantias (art. 
3º-C do Código de Processo Penal). 

Em razão da posição do STF relatada acima e do Pacote 
Anticrime, o presente estudo tratará da cisão funcional da 
competência para persecução penal dos Prefeitos, analisando, 
notadamente, a norma da Constituição do Estado do Rio Grande 
do Norte, a qual também versa sobre a persecução penal sobredita, 
temática relevante para a comunidade jurídica, observada a 
irradiação de efeitos do pronunciamento jurisdicional da Suprema 
Corte e a quantidade de agentes políticos potencialmente afetados 
pelo posicionamento em apreço. 
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1  O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E O FORO POR 
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NAS INFRAÇÕES 
PENAIS COMUNS 

  
O processo penal deve ser compreendido a partir do filtro 

constitucional, sobretudo sob o lume dos princípios do juiz natural, 
o qual preconiza que “ninguém será processado nem sentenciado 
senão pela autoridade competente” (art. 5º, LIII), vedada a criação 
de juízo ou tribunal de exceção (art. 5º, XXXVII), e da garantia    
do devido processo legal, o qual preceitua que “ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” 
(art. 5º, LIV). 

 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 
de São José da Costa Rica2), promulgada pelo Brasil por meio do 
Decreto nº 678/1992, trata acerca dos comandos constitucionais 
mencionados acima, em seu art. 8º, item 1: 

 
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 
tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de 

 
2Salutar mencionar que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento 
pacificado de que o Pacto de São José da Costa Rica possui caráter supralegal 
(Recurso Extraordinário nº 466.343, j. 03.12.2008; Questão de Ordem no 
Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.054.490, j. 05.10.2017; Agravo 
Regimental no Mandado de Injunção nº 7.003, j. 20.09.2019. De acordo com 
Ingo Wolfgang Sarlet (2019. p. 1.933), os tratados internacionais que versem 
sobre direitos humanos, mas que não foram aprovados sob o trâmite do art. 5º, 
§ 3º, da Constituição Federal, possuem natureza supralegal e são “colocados em 
grau de hierarquia normativa superior à da legislação infraconstitucional, embora 
inferior à da Constituição”. Para o referido autor, a internalização de tais tratados 
“tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina 
normativa infraconstitucional com ela conflitante”. 
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qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para 
que se determinem seus direitos ou obrigações de 
natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra 
natureza. 

 
 

Ensina Alexandre de Moraes (2006, p. 76) que “o juiz 
natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas 
as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição 
Federal” e, ainda, que tal princípio: 

 
[…] deve ser interpretado em sua plenitude, de forma a 
proibir-se, não só a criação de tribunais ou juízos de 
exceção, mas também de respeito absoluto às regras 
objetivas de determinação de competência, para que não 
seja afetada a independência e imparcialidade do órgão 
julgador. (MORAES, 2006, p. 76). 

 
Na lição de Jorge Figueiredo Dias (1974, v. 1, p. 322-323), 

a ideia de juiz natural assenta-se em três postulados básicos: 
 

(a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela 
Constituição; 
(b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído 
após a ocorrência do fato; 
(c) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem 
taxativa de competências que exclui qualquer alternativa 
deferida à discricionariedade de quem quer que seja. 
 

 
Para Guilherme de Souza Nucci (2012, p. 95), a principal 

preocupação do princípio do juiz natural é “assegurar a 
imparcialidade do juiz, visto que, num Estado Democrático de 
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Direito, é inconcebível que os julgamentos materializem-se de 
forma parcial, corrupta e dissociada do equilíbrio que as partes 
esperam da magistratura”. 

Como dito, a CF/88 estabeleceu que alguns agentes 
públicos devem ser julgados e/ou processados por Tribunal (juiz 
natural do caso), e não pelo juízo de primeiro grau. Leciona Hely 
Lopes de Meireles (1995, p. 74) que tal prerrogativa objetiva 
garantir o livre exercício da função política: 

 
Realmente, a situação dos que governam e decidem é 
bem diversa da dos que simplesmente administram e 
executam encargos técnicos e profissionais, sem 
responsabilidade de decisão e de opções políticas. Daí 
por que os agentes políticos precisam de ampla 
liberdade funcional e maior resguardo para o 
desempenho de suas funções. As prerrogativas que se 
concedem aos agentes políticos não são privilégios 
pessoais; são garantias necessárias ao pleno exercício de 
suas altas e complexas funções governamentais e 
decisórias. Sem essas prerrogativas funcionais os 
agentes políticos ficariam tolhidos na sua liberdade de 
opção e decisão, ante o temor de responsabilização 
pelos padrões comuns da culpa civil e do erro técnico a 
que ficam sujeitos os funcionários profissionalizados. 

 
 

A Carta Magna, em seu art. 102, I, “b” e “c”, art. 105, 
I, “a” e 108, I, “a”, reza competir ao Supremo Tribunal Federal, ao 
Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Federal, 
“processar e julgar, originariamente”, nas infrações penais comuns, 
determinadas autoridades. 

O art. 29, caput, da Constituição Cidadã estabelece que, 
o Município reger-se-á por meio de Lei Orgânica, a qual deve 
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respeitar os princípios estabelecidos na CF/88, bem como na 
Constituição do respectivo Estado. Além disso, o inciso X do 
dispositivo constitucional supramencionado prevê o “julgamento do 
Prefeito perante o Tribunal de Justiça”. 

Importante ressaltar que, consoante o art. 125, caput e 
§ 1º, da CF/88, os “Estados organizarão sua Justiça, observados os 
princípios estabelecidos nesta Constituição” e a competência dos 
Tribunais será definida na respectiva Constituição do Estado. 

No âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, por 
seu turno, o art. 71, I, “d”3, de seu texto constitucional atribui ao 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte processar e julgar os 
Prefeitos, originariamente, nas infrações penais comuns e nos 
crimes de responsabilidade.  

Assim, embora a Constituição Federal mencione 
apenas a competência do Tribunal de Justiça de julgar o Prefeito, a 
Constituição do Estado do Rio Grande do Norte foi além, 
conferindo a tal Tribunal a competência de processar. 

  
 

  

 
3 Art. 71. O Tribunal de Justiça tem sede na Capital e jurisdição em todo o 
território estadual, competindo-lhe, precipuamente, a guarda desta Constituição, 
com observância da Constituição Federal, e: I - processar e julgar, 
originariamente: […] d) nas infrações penais comuns e nos crimes de 
responsabilidade, os Juízes de Primeiro Grau, os membros do Ministério Público, 
o Procurador Geral do Estado, os Auditores do Tribunal de Contas e os 
Prefeitos Municipais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral [...]. 
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2  O FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO À LUZ 
DO ATUAL POSICIONAMENTO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

 
No mês de maio de 2018, o Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar uma Questão de Ordem na Ação Penal nº 9374, decidiu pela 
limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados 
no cargo e em razão da função exercida. Destacou-se, no julgado, 
que o STF, em inúmeros casos, realizou interpretação restritiva5 de 
suas competências constitucionais para adequá-las às suas 
finalidades. Merece destaque um trecho do voto do Min. Rel. 
Roberto Barroso sobre o tema: 

 
E, aqui, Presidente, parece bem claro, a norma se destina 
a proteger a independência e não a acobertar crimes que 
não guardem qualquer relação com o exercício do 
mandato. E, aqui, eu destaco que o Supremo Tribunal 
Federal tem inúmeros precedentes aos quais penso que 
esta interpretação que proponho se ajusta plenamente. 
Interpretações que são restritivas das exceções 
constitucionais, porque o foro por prerrogativa é uma 
exceção. A regra geral é que as pessoas são julgadas pelo 
seu juiz natural. E aí cria-se uma situação especial para 
uma determinada categoria de agentes. Se é uma 

 
4STF. AP 937 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, 
julgado em 03/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-
12-2018 PUBLIC 11-12-2018. 
5 Segundo Ricardo Maurício Freire Soares (2019, p. 230), “No plano da 
hermenêutica jurídica, discute-se sobre a adequação de uma interpretação 
restritiva, a qual reduz o significado do preceito jurídico-normativo quando 
comparado ao senso comum linguístico”. De forma mais direta, Flávio Martins 
Alves Nunes Júnior ensina que “na interpretação restritiva, o legislador 
constituinte disse mais do que pretendia. Por essa razão, cabe ao intérprete 
restringir o sentido da norma”. (2019, p. 486). 
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situação especial, é jurisprudência antiga e pacífica do 
Supremo que ela deve merecer interpretação restritiva. 
Aliás, o próprio Supremo, em relação a foro por 
prerrogativa, já preconizou a interpretação restritiva, ao 
entender, na ADI nº 2.587, ser inconstitucional que 
Constituição estadual reconheça foro por prerrogativa a 
Delegado de Polícia. (…) No julgamento, assentou-se 
que os Estados não têm carta em branco para assegurar 
o privilégio a quem bem entendam, pois não se trata de 
uma opção política, mas um sistema rígido de jurisdição 
excepcional que, por diferir dos postulados basilares do 
Estado de Direito Democrático, exige uma 
interpretação restritiva. Portanto, interpretou-se 
restritivamente a cláusula do foro, quando aplicada pelas 
Constituição estaduais, que não podem criar hipóteses 
novas ou, pelo menos, hipóteses que não sejam 
simétricas. 

 
 

A Min. Cármen Lúcia, em seu voto, fundamenta que é 
“Imprescindível interpretação restritiva dos dispositivos 
constitucionais que tratam da competência por prerrogativa de 
função”, isso, pois, a “exegese extensiva privilegiaria a pessoa, não 
resguardaria o cargo, cuidado insustentável no Estado 
Democrático de Direito”.  

O Min. Marco Aurélio, ademais, ao votar na Questão de 
Ordem em tela, pontuou que 

 
[…] a interpretação do foro por prerrogativa de função, 
como deve ocorrer, de forma estrita, não restritiva – 
porque não se restringe o que está na Lei das leis, que é 
a Constituição Federal – nem ampliativa. 
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Salutar destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal 
de Justiça, em Questão de Ordem na Ação Penal nº 878,6 no mês 
de dezembro de 2018, decidiu pela manutenção do foro por 
prerrogativa de função para crimes cometidos por 
desembargadores, mesmo sem relação com o cargo. 

No caso, o STJ fundamentou que o alcance do foro 
privilegiado disposto na Carta Magna encontra fundamento não só 
na necessidade de que o agente público possua condições de 
exercer com “liberdade e independência as funções inerentes ao 
cargo público que lhe confere a prerrogativa”, mas, além disso, na 
possibilidade de o próprio julgador do acusado “reunir as 
condições necessárias ao desempenho de suas atividades judicantes 
de forma imparcial”. Em outras palavras, 

 
[…] a necessidade de que o julgador possa reunir as 
condições para o desempenho de suas atividades 
judicantes de forma imparcial não se revela como um 
privilégio do julgador ou do acusado, mas como uma 
condição para que se realize justiça criminal de forma 
isonômica e republicana. […] (STJ. QO na APn 878/DF, 
rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 
21.11.2018) 

 
 

Posteriormente, em 2019, ao julgar a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2.5537, o STF declarou inconstitucional o 
art. 81, IV, da Constituição do Estado do Maranhão, que incluía, 

 
6 STJ. QO na APn 878/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 
21.11.2018. 
7 STF. ADI 2553/MA, rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, j. 15.5.2019. 
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entre as autoridades com foro privilegiado perante o TJ/MA, os 
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa, 
Defensores Públicos e Delegados de Polícia.  

Na ADI supramencionada, prevaleceu a divergência 
iniciada pelo Min. Alexandre de Moraes8, no sentido de que a 
prerrogativa de foro é uma excepcionalidade. Confira-se trecho do 
informativo nº 9409 do STF sobre o tema: 

 
O Plenário, por maioria, julgou procedente pedido 
formulado em ação direta para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 81, IV, da Constituição do 
Estado do Maranhão, acrescentado pela Emenda 
Constitucional 34/2001. O dispositivo impugnado 
inclui, entre as autoridades com foro criminal originário 
perante o tribunal de justiça, os procuradores de Estado, 
os procuradores da assembleia legislativa, os defensores 
públicos e os delegados de polícia. Prevaleceu o voto do 
ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão. 
Para ele, ao dispor sobre os órgãos do Poder Judiciário, 
o art. 92 da Constituição Federal (CF) (1) previu como 
regra que a primeira e a segunda instâncias constituem 
juízo natural com cognição plena para a questão 
criminal. Apenas excepcionalmente a CF conferiu 
prerrogativas de foro para as autoridades federais, 
estaduais e municipais. No ponto, citou, como exemplo, 
a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para 
processar e julgar o presidente da República, o vice-
presidente, membros do Congresso Nacional, seus 
próprios ministros e o procurador-geral da República; a 
competência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para 

 
8 O Min. Alexandre de Moraes foi acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Luiz Fux. 
9  No momento da elaboração deste artigo ainda não fora disponibilizada a 
íntegra do acórdão no site do Supremo Tribunal Federal. 
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processar e julgar os desembargadores; e a competência 
dos tribunais de justiça para processar e julgar os 
membros do ministério público estadual, os próprios 
magistrados e os prefeitos municipais. Sublinhou a 
inviabilidade de se aplicar, nesse caso, o princípio da 
simetria, uma vez que a CF estabelece prerrogativa de 
foro nos três níveis: federal, estadual e municipal. 
Ressaltou que interpretação que conferisse às 
constituições estaduais a possibilidade de definir foro, 
considerando o princípio federativo e com esteio no art. 
125, § 1º, da CF (2), permitiria aos Estados dispor, 
livremente, sobre essas prerrogativas, o que seria 
equivalente a assinar um cheque em branco. Por fim, 
esclareceu que o vice-governador, os secretários de 
Estado e o comandante dos militares estaduais, por 
determinação expressa do art. 28 da CF (3), também 
possuem prerrogativa de foro, independentemente de a 
constituição estadual fixá-la ou não. 

 
 

O Min. Alexandre de Moraes, em seu voto10, aduziu que o 
art. 125, § 1º, da CF/88, não permite que as Constituições dos 
Estados estabeleçam prerrogativas de foro de forma livre e 
discricionária, principalmente em razão das normas estabelecidas 
na CF/88, do duplo grau de jurisdição e do princípio do juiz 
natural, além do fato de que as autoridades dos três Poderes já 
possuem tal garantia, sendo julgadas por Tribunais. 

Nesse sentido, preponderou o entendimento de que o 
dispositivo constitucional sobredito não permite aos Estados 

 
10STF. Pleno – Dispositivo da Constituição do MA que ampliou prerrogativa de 
foro é inconstitucional. 2019. (2h02m38s). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=SsMhT2apj7o&list=PLippyY19Z47uZ
KDQQrdkQKcET1KFEaUNf>. Acesso em: 18 fev. 2020. 
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estabelecer, livremente ou por simetria com a União, prerrogativas           
de foro. 

Vê-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o 
posicionamento de que o foro de prerrogativa de função deve ser 
interpretado de forma restritiva (ou estrita, no entender do Min. 
Marco Aurélio), notadamente por se tratar de exceção ao regime 
constitucionalmente previsto. 
 
 
3  A CISÃO FUNCIONAL DA COMPETÊNCIA PARA 

PERSECUÇÃO PENAL DOS PREFEITOS À LUZ  
 DA ATUAL POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 
 FEDERAL ACERCA DO FORO POR 

PRERROGATIVA DE FUNÇÃO 
 

Conforme exposto anteriormente, a Constituição Federal, 
por meio do art. 29, X, estabelece que o julgamento do Prefeito deve 
ocorrer perante o Tribunal de Justiça. 

A Carta Magna, nos demais casos em que versa sobre o 
foro por prerrogativa de função, sobretudo nos arts. 102, I, “b” e 
“c” (STF), 105, I, “a” (STJ) e 108, I, “a” (TRF), conferiu aos 
Tribunais a competência tanto de processar quanto de julgar. 

Noutro pórtico, ao estabelecer a competência recursal dos 
Tribunais, a Constituição Cidadã, nos arts. 102, II e III, 105, II e 
108, II11, prevê apenas o verbo “julgar”. 

 
11  Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: [...] II - julgar, em recurso ordinário: III - julgar, 
mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão recorrida; [...] Art. 105. Compete ao Superior 
Tribunal de Justiça: [...] II - julgar, em recurso ordinário: [...] Art. 108. Compete 
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Assim, diferentemente do que fez em outras 
oportunidades, o diploma constitucional omitiu, no art. 29, X, a 
competência de processar, prevendo que ao Tribunal de Justiça 
compete, apenas, julgar o Prefeito.  

Ainda, o Enunciado da Súmula nº 702 12 , do Supremo 
Tribunal Federal, publicado no dia 13 de outubro de 2003, cita 
apenas a competência do Tribunal de Justiça para julgar Prefeitos. 

Gilmar Mendes (2012, p. 148-149), ao tratar sobre as 
lacunas constitucionais, explica que 

 
[…] o intérprete pode ver-se convencido de que a 
hipótese concreta examinada pelo aplicador não foi 
inserida pelo constituinte no âmbito de certa regulação, 
porque o constituinte não quis atribuir ao caso a mesma 
consequência que ligou às hipóteses similares de que 
tratou explicitamente. A omissão da regulação, nesse 
âmbito, terá sido resultado do objetivo consciente de 
excluir o tema da disciplina estatuída. Fala-se, em 
situações tais, que houve “silêncio eloquente”, do 
constituinte, que obsta a extensão da norma existente 
para a situação não regulada explicitamente. 

 
 

Da leitura dos demais dispositivos constitucionais, inclusive 
da sistemática restritiva do foro por prerrogativa de função, infere-
se que o inciso X do art. 29 da CF/88 revela clara hipótese de 

 
aos Tribunais Regionais Federais: [...] II - julgar, em grau de recurso, as causas 
decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da 
competência federal da área de sua jurisdição. 
12  Enunciado da Súmula nº 702, do Supremo Tribunal Federal: A competência 
do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de 
competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência 
originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. 
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silêncio eloquente do constituinte, que optou por atribuir somente 
parte (julgamento) da competência para persecução penal dos 
Prefeitos aos Tribunais de Justiça.  

Impõe-se, portanto, aferir a distinção entre julgar e processar. 
Para tanto, é elucidativa a leitura do acórdão prolatado na Medida 
Cautelar em Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 378 13 , julgada pelo STF, que tratou sobre o 
processo de impeachment do Presidente da República. 

Como é cediço, o art. 52, I, da CF/88, incumbiu o Senado 
Federal de “processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da 
República nos crimes de responsabilidade […]”, enquanto que o 
art. 51, I, atribui, privativamente, à Câmara dos Deputados 
“autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de 
processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e 
os Ministros de Estado”. 

O Min. Roberto Barroso, relator para o acórdão da Medida 
Cautelar em testilha, ao tratar sobre a distinção do papel da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, pontuou que “Quando o 
Senado tem o papel da (sic) processar e julgar, esse papel envolve o 
juízo preliminar sobre o recebimento da denúncia”, in verbis: 

 
Ao Senado compete, privativamente, “processar e julgar” 
o Presidente (art. 52, I), locução que abrange a 
realização de um juízo inicial de instauração ou não do 
processo, isto é, de recebimento ou não da denúncia 
autorizada pela Câmara. (...) Como visto, à Câmara dos 
Deputados compete “autorizar, por dois terços de seus 
membros, a instauração de processo contra o Presidente” 
(art. 51, I), enquanto ao Senado compete, 

 
13  STF. ADPF 378 MC, rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o acórdão: Min. Roberto 
Barroso, j. 17.12.2015. 
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privativamente, “processar e julgar o Presidente” (art. 52, 
I). Daí porque toda a atuação da Câmara dos Deputados 
deve ser entendida como parte de um momento pré-
processual, isto é, anterior à instauração do processo 
pelo Senado. Veja-se bem: a Câmara apenas autoriza a 
instauração do processo: não o instaura por si própria, 
muito menos determina que o Senado o faça. (...) Além 
disso, a expressão “processar e julgar” é utilizada pela 
Constituição em diversas passagens (arts. 52, I e II; 102, 
I; 105, I; 108, I; 109, caput; 114, caput; 124, caput; e 125, 
§§ 4º e 5º), sempre no contexto do exercício de funções 
judiciais. Em todas essas situações, compete sempre e 
naturalmente ao órgão judicante uma análise preliminar 
quanto à aptidão da demanda. Não se cogita obrigar o 
órgão julgador a levar um processo até seus ulteriores 
termos independentemente de uma análise prévia 
quanto à sua viabilidade. Isto impediria o órgão de 
exercer adequadamente sua função julgadora. (...) Se a 
Câmara dos Deputados não tem mais a função de 
“tribunal de pronúncia”, simplesmente não faz sentido 
a manutenção de uma ampla fase instrutória naquela 
Casa, inclusive com o depoimento de testemunhas, para 
posterior elaboração de parecer sobre a “procedência ou 
improcedência da denúncia” (Lei nº 1.079/1950, art. 22, 
caput, 2ª parte, e §§ 1º a 4º). Tal juízo, como visto, 
compete privativamente ao Senado Federal, como parte 
de sua função de “processar e julgar” (CF/1988, art. 52, 
I).  

 
 

No caso, o STF, por maioria, decidiu competir à Câmara 
dos Deputados autorizar a instauração de processo, quando 
apresentada Denúncia por crime de responsabilidade contra o 
Presidente da República. Por outro lado, ao Senado compete, 
privativamente, “processar e julgar” o Chefe do Poder Executivo 
Federal (art. 52, I), locução que abrange a realização de um juízo 
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inicial de instauração ou não do processo, isto é, de recebimento 
ou não da Denúncia autorizada pela Câmara. 

Dessa forma, infere-se que, no vocábulo “processar”, no 
âmbito do processo penal constitucionalmente previsto, incluir-se-
iam todas as fases anteriores ao julgamento, tais como o 
requerimento de medidas investigativas com reserva de jurisdição 
(a título de exemplo: interceptação telefônica e quebras de sigilo 
bancário e fiscal), decisão sobre pedidos de prisão ou de medidas 
cautelares diversas daquela, recebimento da Denúncia e realização 
da audiência de instrução. 

Além do mais, ao versar sobre a exceção da verdade de 
autoridades com prerrogativa de foro, o Código de Processo Penal 
contém previsão legal similar à CF/88, prevendo o julgamento           
de forma separada do processo quanto ao foro privilegiado               
dos Prefeitos. 

O art. 85 do CPP dispõe que, nos processos por crime 
contra a honra, cujos querelantes forem pessoas às quais a Carta 
Magna sujeite a jurisdição do STF e dos Tribunais de Justiça, “o 
Código de Processo Penal àquele ou a estes caberá o julgamento, 
quando oposta e admitida a exceção da verdade”. 

Sobre o tema, o item nº 5 de “jurisprudência em teses”, 
lançado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2019,   
prevê que 

 
5) O juízo de admissibilidade, o processamento e a 
instrução da exceção da verdade oposta em face de 
autoridades públicas com prerrogativa de foro devem 
ser feitos pelo próprio juízo da ação penal originária que, 
após a instrução dos autos, admitida a exceptio veritatis, 
deve remetê-los à instância decorrente da prerrogativa 
de função para julgamento do mérito. 
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Tal enunciado foi consolidado a partir dos acórdãos 
proferidos no Habeas Corpus nº 311.62314, Reclamação nº 7.39115 e 
Habeas Corpus nº 53.30116.  

A Reclamação supramencionada, julgada pela Corte 
Especial do STJ, afirma que a competência por prerrogativa de foro, 
no caso do art. 85 do CPP, é só para o julgamento de mérito, cabendo 
ao juízo de origem a admissibilidade e instrução do feito. Segue 
trecho do voto da Min. Laurita Vaz: 

 
[…] Não obstante, a questão que se põe nos presentes 
autos é outra, qual seja, é saber se o juízo criminal, 
responsável pela instrução da exceção da verdade, pode 
perfazer um juízo negativo de admissibilidade da exceptio 
veritatis, sem adentrar no mérito. E, segundo precedentes 
desta Corte e do Excelso Supremo Tribunal Federal, a 
competência por prerrogativa de foro é só para o 
julgamento do mérito da exceção, cabendo ao juízo de 
origem a admissibilidade e a instrução do feito. 

 
 

O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, em julgados 
mais antigos (Questão de Ordem na Ação Penal nº 30517, Questão 
de Ordem na Petição nº 76518 e Habeas Corpus nº 92.618)19 também 
se pronunciou no sentido de que o processamento da exceção da 
verdade (art. 85 do CPP) deve se dar no juízo de origem, cabendo 
apenas o julgamento ao Tribunal.  

 
14 STJ. HC 311.623/RS, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.03.2015. 
15 STJ. Rcl 7.391/MT, rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 19.06.2013. 
16 STJ. HC 53.301/PR, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.06.2006. 
17 STF. AP 305 QO-QO, rel  Min. Celso De Mello, j. 12.08.1993. 
18 STF. Pet 765 QO, rel Min. Ilmar Galvão, j. 17.12.1993. 
19 STF. HC 92.618, rel Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 24.11.2009. 
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Logo, o CPP (art. 85) contém previsão legal similar à 
CF/88 (art. 29, X), prevendo o julgamento de forma separada do 
processo. Assim, a legislação brasileira e os Tribunais Superiores, em 
tema similar ao tratado no presente estudo, permitem a cisão 
funcional da competência. 

Nessa esteira, a interpretação mais consentânea ao 
entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do 
foro por prerrogativa de função dos Prefeitos, nos termos 
previstos no art. 29, X, da CF/88, é no sentido de que compete aos 
Tribunais de Justiça (e, eventualmente, aos Tribunais Regionais 
Federais, nos casos de crimes federais) tão somente o julgamento de 
mérito da Denúncia. 

Ou seja, em razão de todo o exposto, infere-se que houve 
uma cisão funcional de competência para persecução penal dos 
Prefeitos. Enquanto que ao Juiz de primeiro grau compete o 
processamento, incumbe ao Tribunal de Justiça o julgamento de mérito 
da demanda. 

Noutro giro, conforme mencionado alhures, a Constituição 
do Estado do Rio Grande do Norte, em seu art. 71, I, “d”, foi além 
do disposto na CF/88, incumbindo ao Tribunal de Justiça 
“processar e julgar”, originariamente, os Prefeitos nas infrações 
penais comuns e, ainda, nos crimes de responsabilidade. 

De pronto, vê-se dupla inconstitucionalidade do referido 
dispositivo normativo. Em primeiro lugar, não cabe ao Tribunal de 
Justiça processar e julgar o Prefeito nos crimes de responsabilidade. 
O STF, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 687,20 
se posicionou no sentido de competir, exclusivamente,  à Câmara de  
  

 
20 STF. ADI 687, rel. Min. Celso de Mello, j. 02.02.1995. 
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Vereadores processar e julgar o Prefeito nas infrações político-
administrativas. 

Em segundo lugar, consoante visto alhures, a Suprema 
Corte passou a interpretar o foro por prerrogativa de função de 
forma restritiva, inclusive afirmando que o art. 125, § 1º, da CF/88 
não autoriza que os Estados estabeleçam de forma livre ou por 
simetria a prerrogativa de foro.  

Portanto, depreende-se que, em conformidade com a nova 
leitura do foro privilegiado, a Constituição do Estado do Rio 
Grande do Norte não poderia conferir ao Tribunal de Justiça a 
competência de processar os Prefeitos, visto que a CF/88 apenas 
estabelece a de julgar. 

 
 

4  O PACOTE ANTICRIME, O JUIZ DE GARANTIAS E 
A PERSECUÇÃO PENAL DOS PREFEITOS 

 
No mês de dezembro de 2019, foi aprovado o Pacote 

Anticrime (Lei nº 13.964), o qual busca aperfeiçoar a legislação 
penal e processual penal. Dentre as diversas alterações normativas 
trazidas por este diploma, para o presente estudo, merece destaque 
a criação do juiz das garantias, previsto nos arts. 3º-A a 3º-F do 
Código de Processo Penal. 

Em síntese, “o juiz das garantias é responsável pelo 
controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda 
dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à 
autorização prévia do Poder Judiciário” (art. 3º-A, CPP). 

As principais competências do juiz das garantias são: (i) ser 
informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal; 
(ii) decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra 
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medida cautelar; (iii) decidir sobre o requerimento de produção 
antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública 
e oral; (iv) decidir sobre os requerimentos de interceptação 
telefônica, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e 
telefônico, acesso a informações sigilosas e outros meios                   
de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais              
do investigado; e (v) decidir sobre o recebimento da denúncia         
ou queixa. 

De acordo com o § 1º do art. 3º-C do CPP, após o 
recebimento da Denúncia ou da queixa, as questões pendentes 
serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. 

Nesse prisma de abordagem, observa-se que o CPP 
conferiu ao juiz de garantias parte da competência para processar. 
Isso, pois, como visto, compete ao juiz das garantias tanto deferir 
medidas investigativas que demandam reserva de jurisdição como 
também realizar o recebimento das ações penais. Somente então é 
que o processo passaria para o juiz da instrução e julgamento. 

Todavia, há uma distinção no caso do processamento dos 
Prefeitos. Evidenciou-se, no tópico anterior, que ao Tribunal de 
Justiça somente incumbe o julgamento dos Prefeitos. O processamento, 
por sua vez, estaria na alçada dos juízes de primeiro grau. Desse 
modo, com o advento do juiz das garantias haverá, na presente 
situação, tripla cisão funcional da competência para persecução 
penal dos Prefeitos. 

Caso determinado Prefeito pratique um delito, por 
exemplo, o processamento inicial é da competência do juiz das 
garantias, que será informado da instauração da investigação e 
decidirá acerca de pleitos do Ministério Público ou do Delegado de  
  



 

66 

Polícia sobre medidas investigativas com reserva de jurisdição e, 
por fim, do recebimento da Denúncia. 

Em seguida, o juiz da instrução realizará todos os atos 
típicos da instrução, além de apreciar questões pendentes não 
decididas pelo juiz das garantias. Ao final, concluso o feito para 
julgamento, o juiz da instrução o remeterá para o Tribunal de 
Justiça, detentor da competência constitucional de proferir acórdão 
de mérito, nos termos do art. 29, X, da CF/88, sob o lume da 
interpretação atual mais compatível ao recente entendimento 
perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal. 

 
 

5  SUSPENSÃO DO JUIZ DE GARANTIAS PELO STF 
 
Impende destacar que diversas ações de controle abstrato 

de constitucionalidade foram ajuizadas em desfavor do Pacote 
Anticrime, as quais foram distribuídas para o Min. Luiz Fux. Um 
dos pontos que recebeu grande crítica da doutrina21 foi o prazo 
exíguo de vacatio legis imposto na norma (trinta dias, de acordo com 
o art. 20 da Lei sob exame) e, ainda, que a publicação ocorreu 
durante o recesso do Poder Judiciário. 

No início de janeiro de 2020, o Presidente do STF, Min. 
Dias Toffoli, com fulcro no art. 13, VIII22, do Regimento Interno 

 
21  A título exemplificativo, para Vladimir Aras, “Embora favorável ao juiz de 
garantias, vejo com preocupação a forma açodada de sua implantação. A vacatio 
legis é muito exígua para uma reforma dessa envergadura, tornando impossível a 
adaptação dos tribunais neste tempo.” Disponível em: 
<https://vladimiraras.blog/2020/01/12/comentarios-ao-pacote-anticrime-1-
uma-introducao/>. Acesso em 27 mar. 2020. 
22  Art. 13. São atribuições do Presidente: […] III – dirigir-lhe os trabalhos e 
presidir-lhe as sessões plenárias, cumprindo e fazendo cumprir este Regimento; 
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da Suprema Corte, por estar no recesso e com a competência de 
julgar demandas urgentes no plantão, decidiu, monocraticamente, 
na Medida Cautelar na ADI nº 6.298, pela manutenção da validade 
da norma que instituiu o juiz das garantias. Entretanto,  estendeu 
em cento e oitenta dias, a contar da publicação da decisão, o prazo 
para implementação do disposto no art. 3º-C do CPP.23 

Em seguida, o Vice-Presidente do STF, Min. Luiz Fux, 
relator original das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ajuizadas24, suspendeu a eficácia das regras do Pacote Anticrime 
(Lei nº 13.964/2019) que instituíram a figura do juiz das garantias, 
monocraticamente no âmbito de medida cautelar, a qual será 
submetida ao Plenário do STF posteriormente. 

Nessa esteira, em que pese a atual suspensão da 
aplicabilidade do art. 3º-C do CPP, o presente estudo tem o intuito 
de analisar os reflexos do juiz de garantias na persecução penal dos 
Prefeitos, na hipótese de a referida norma voltar a ser aplicada. 

 
 

CONCLUSÃO 
 
Restou evidenciado que, nos termos do art. 29, X, da 

CF/88, o julgamento do Prefeito se dá perante o Tribunal de 
Justiça. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal passou a adotar, 
recentemente, uma interpretação mais restritiva em relação ao foro 
por prerrogativa de função, bem como acerca da sua ampliação por 
meio das Constituições dos Estados.  

 
23  Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=4347
88>. Acesso em: 22 fev. 2020. 
24  ADI nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. 
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Nesse diapasão, surge o questionamento acerca da 
interpretação do dispositivo constitucional supramencionado, que 
prevê, de forma expressa, competir ao Tribunal de Justiça o 
julgamento do Prefeito. Diferentemente do que fez em outras 
oportunidades, a Carta Magna omitiu, nesse dispositivo, a 
competência de processar.  

A fim de estabelecer a distinção entre julgar e processar, 
abordou-se o debate e a conclusão do STF na MC-ADPF nº 378. 
Em seguida, inferiu-se que, no vocábulo “processar”, no âmbito 
do processo penal previsto na CF/88, incluir-se-iam todas as fases 
anteriores ao julgamento, tais como o requerimento de medidas 
investigativas com reserva de jurisdição, decisão sobre pedidos de 
prisão ou de medidas cautelares diversas da prisão, recebimento da 
Denúncia e realização da audiência de instrução. 

Ademais, quanto à exceção da verdade, cujos querelantes 
forem pessoas com foro por prerrogativa de função, o art. 85 do 
CPP contém previsão legal similar à CF/88, ao tratar do foro 
privilegiado dos Prefeitos, prevendo o julgamento de forma separada 
do processo. 

Ao julgarem demandas que versam sobre a exceção da 
verdade de autoridades com prerrogativa de foro, o STF e o STJ 
têm se pronunciado no sentido de que o juízo de admissibilidade, 
o processamento e a instrução competem ao juízo de primeiro grau 
e, após a finalização dessa fase, caberá ao Tribunal competente o 
julgamento de mérito. 

Nessa senda, a interpretação mais congruente ao 
posicionamento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal acerca 
do foro por prerrogativa de função dos Prefeitos, nos termos 
previstos no art. 29, X, da CF/88, é no sentido de que compete aos 
Tribunais de Justiça (e, eventualmente, aos Tribunais Regionais 
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Federais, nos casos de crimes federais) tão somente o julgamento de 
mérito da denúncia. 

Em razão de todo o exposto, infere-se que houve uma cisão 
funcional de competência para persecução penal dos Prefeitos. 
Assim, enquanto ao Magistrado de primeiro grau compete o 
processamento, incumbirá ao Tribunal de Justiça o julgamento de 
mérito da demanda.  

Ainda, conclui-se que a Constituição do Estado do Rio 
Grande do Norte, em seu art. 71, I, “d”, não poderia conferir ao 
Tribunal de Justiça a competência de processar os Prefeitos, visto que 
a CF/88 apenas estabelece a competência de julgamento à Corte de 
Justiça estadual. Logo, o comando normativo mencionado viola o 
disposto no art. 29, X, da CF/88. 

Ademais, com o advento do Pacote Anticrime (Lei nº 
13.964/2019) e a introdução do juiz das garantias, a persecução 
penal dos Prefeitos foi, também, alterada. Como visto, incumbe ao 
juiz das garantias aferir a legalidade da persecução penal e o 
respeito aos direitos individuais que demandem reserva 
jurisdicional. 

Portanto, observa-se que o CPP conferiu ao juiz de 
garantias parcela da competência para processar. Isso, pois, compete 
ao juiz das garantias tanto deferir medidas investigativas que 
demandam reserva de jurisdição, como também realizar o 
recebimento das ações penais. Somente após o recebimento é que 
o processo passaria para o juiz da instrução e julgamento. 

Com a inserção do juiz das garantias no processo penal 
brasileiro haverá tripla cisão funcional da competência para 
persecução penal dos Prefeitos. Na hipótese de determinado Chefe 
do Poder Executivo local praticar uma infração penal, competirá 
ao juiz das garantias o processamento inicial, informando-lhe da 
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instauração da investigação e decidindo acerca de pleitos do 
Ministério Público ou do Delegado de Polícia acerca de medidas 
investigativas com reserva de jurisdição e, por fim, do recebimento 
da Denúncia. 

Logo após, caberá ao juiz da instrução realizar todos os 
atos típicos dessa fase processual, além de apreciar questões 
pendentes não decididas pelo juiz das garantias. Ao final, estando 
o processo pronto para julgamento, o juiz da instrução remeterá o 
processo para o Tribunal de Justiça, detentor da competência 
constitucional de proferir a decisão de mérito, nos termos do art. 
29, X, da CF/88, a luz da interpretação atual mais consentânea ao 
entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, frise-se que, apesar de a aplicabilidade do art. 3º-C 
do CPP (juiz das garantias) encontrar-se momentaneamente 
suspensa, o presente estudo objetivou analisar os reflexos do juiz 
de garantias na persecução penal dos Prefeitos, caso a referida 
norma estivesse plenamente aplicável. 
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OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA, OU A “FARRA” DA 
MERCADORIA: QUESTÕES AMBIENTAIS E SOCIAIS 
 
Reis Friede 1 
 
 

O mundo é demasiado grande para satisfazer a 
necessidade de todos, mas sempre será pequeno para a 
avareza de alguns.2 

 
 
RESUMO 

O presente trabalho procura debater importantes questões 
levantadas pelo documentário Obsolescência Programada, dirigido pela 
cineasta alemã Cosima Dannoritzer. Lançado na Europa em 2010 
e nos Estados Unidos, em 2011, tal filme, que é uma produção 
franco-espanhola, possui um tom de denúncia, mas é “urdido” 
com bastante sensibilidade no trato das cenas e imagens de 
cobertura, bem como na articulação espaço-temporal da narrativa, 
que intercala imagens de arquivo com imagens filmadas em vários 
espaços e em vários países.  
Palavras-chave: Documentário. Meio ambiente. Decrescimento. 
 
INTRODUÇÃO 

Serge Latouche, economista e filósofo francês (ator social 
do documentário de Cosima Dannoritzer), afirma que “não há um 

 
1 Reis Friede é Desembargador Federal. Mestre e Doutor em Direito e Professor 
e Pesquisador do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Local do Centro 
Universitário Augusto Motta (UNISUAM). Correio eletrônico: reisfriede@hot-
mail.com. É autor do Livro Teoria do Direito. 
2 Frase de Gandhi, citada por Serge Latouche, no documentário “Obsolescência 
Programada”. 
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mundo ecológico e outro dos negócios”. Ele, que é crítico ferrenho 
do “sistema de crescimento econômico ilimitado”, argumenta no 
documentário e em seus escritos que um dos três pilares de 
sustentação deste sistema é a obsolescência programada. Latouche 
(2012) defende uma sociedade que produza menos e consuma 
menos como única maneira de frear a destruição do meio 
ambiente, que ameaça seriamente o futuro da humanidade.  

É em razão disso que ele propõe “decrescimento”, que diz 
não significar uma volta “à Idade da Pedra” (o que também seria 
impossível), mas uma mudança radical de orientação. Não se trata 
de defender o crescimento negativo, mas um reordenamento de 
prioridades. A aposta no decrescimento é a aposta na saída da 
sociedade de consumo. 

O autor reforça que a necessidade de consumir é 
alimentada a todo momento por um trio infalível: publicidade, 
crédito e obsolescência. São necessários “três ingredientes para que 
a sociedade de consumo possa prosseguir o seu circuito diabólico: 
a publicidade, que cria o desejo de consumidor, o crédito, que        
lhe fornece os meios, e a obsolescência acelerada e programada   
dos produtos, que renova a sua necessidade”. (LATOUCHE,   
2012, p. 30). 

O crescimento rápido, impulsionado pela produção de 
mercadorias pouco duráveis, desenhadas e programadas para 
durarem pouco, é excludente. Há uma concentração de riquezas 
por empresas modernas “que controlam o arquipélago, relegando 
ao oceano todos aqueles que se tornam redundantes, devido à 
substituição do trabalho pelo capital, um padrão de crescimento 
concentrador e excludente” (SACHS, 2003, p. 31-2). 

O pensamento de Latouche está em sintonia com o 
pensamento de Sachs (2003, p. 13), para quem “crescimento 
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econômico não significa desenvolvimento”, acredita que o 
crescimento é uma condição necessária, mas de forma alguma 
suficiente, muito menos é um objetivo em si mesmo. Na, verdade, 
o crescimento econômico só seria desenvolvimento se conseguisse 
alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais completa 
para todos. 

 
 

1 OBSOLESCÊNCIA E SEUS TIPOS 
 

Segundo Layrargues (2005), a obsolescência ocorre quando 
um produto se torna ultrapassado ou desatualizado, apesar de 
poder continuar a ser usado. Neste sentido, a obsolescência se 
tornou programada, gerando a indução de consumo de produtos 
ainda utilizáveis. Este conceito tem sua manutenção em torno de 
um ciclo de consumo e da substituição de produtos. O novo torna-
se ultrapassado e obsoleto em pouquíssimo tempo, o que gera uma 
maior necessidade de consumo pelas pessoas. 

Em seus estudos, Slade (2006) mostra os diferentes tipos 
de obsolescência programada, mas todos com o mesmo objetivo. 
Destaca-se, entre eles, a obsolescência funcional, a sistêmica, a de 
estilo e a por notificação.  

A funcional é um tipo de obsolescência técnica em que as 
empresas introduzem uma nova tecnologia que substitui a anterior. 
Os produtos antigos não têm as mesmas capacidades ou 
funcionalidades que os novos, como o VHS e os DVDs; a sistêmica 
é a tentativa deliberada de criar um produto obsoleto, alterando o 
sistema em que é utilizado, de forma a tornar o seu uso continuado 
difícil, como o software incompatível com programas anteriores.  
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A obsolescência de estilo é impulsionada principalmente 
pelo design estético. Como um ciclo de moda, introduzindo novos 
projetos, e redirecionando ou interrompendo outros, um 
fabricante pode “montar” o ciclo de moda. Como os automóveis, 
que geram novos modelos anualmente, a indústria de vestuário, 
guiada pelo estilo, e as indústrias de telefonia móvel, com 
constantes aprimoramentos de recursos. 

De notificação, quando o próprio produto informa ao 
usuário quando chega a hora de comprar um substituto. Como 
filtros de água que exibem um aviso de substituição depois de um 
tempo pré-definido, e lâminas de barbear descartáveis que têm uma 
risca que muda de cor. 

É fato  que a obsolescência programada surgiu com a 
sociedade de consumo. Talvez por ser moralmente difícil de 
defendê-la, os empresários e os políticos não a aprovaram, 
abertamente, como obrigatória, em forma de lei. Mas o 
documentário informa, ou denuncia, que a partir dos anos 50, o 
marketing (e a publicidade) passou a criar estratégias de sedução do 
consumidor, sempre desejoso do último modelo. O designer norte 
americano Brook Stevens foi figura influente nesse trabalho 
subliminar de sedução ao implantar uma nova maneira de anunciar 
produtos com desenhos que instigavam os consumidores e os 
colocavam insatisfeitos com a aparência das coisas que possuíam.  

Para Ortigoza e Cortez (2009, p. 22), a sociedade de 
consumo tem sua base no modo de vida urbano e está apoiada no 
sistema capitalista produtor de mercadorias. O espetáculo, o 
efêmero, a moda e a obsolescência impõem novas e consecutivas 
necessidades. Vivemos um tempo em que a produção de 
mercadorias não visa só atender à demanda, mas também criar a 
necessidade. Singer (1998) mostra que à medida que uma economia 
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se abre ao comércio internacional, aumentam suas importações e 
exportações, “naturalmente” aumentando o consumo desenfreado 
de produtos. 

   
 
2  O DOCUMENTÁRIO: CONTEÚDO E FORMA 
 

O filme faz ver que sem a obsolescência programada não 
haveria shopping centers, nem tantos designers, nem tantos 
arquitetos...  A obsolescência programada está inserida no modelo 
de negócio do crescimento ilimitado, em que se cria um produto 
novo a cada três minutos. O filme se, de fato, a felicidade 
dependesse do consumo deveríamos ser todos muito felizes (os 
que podem consumir), pois nunca a humanidade consumiu tanto.  

O documentário não fica na superfície do problema. Há 
muita pesquisa e precisão na busca de fatos fundamentais à 
compreensão da perversidade da obsolescência programada, como 
uma lâmpada em funcionamento, que acreditam ser a mais antiga 
do mundo, funcionando ininterruptamente desde o ano de 1901, e 
que completou no ano de 2001 seus 100 anos, data muito 
comemorada pelos habitantes da cidade. Tal lâmpada está instalada 
em um batalhão de bombeiros em Livermore, no estado da 
Califórnia, mas somente em 1972, ela foi encontrada e se falou de 
sua importância por causa do tempo de duração.  

O documentário mostra que o primeiro cartel (clandestino) 
formado para implemento em grande escala da obsolescência 
programada foi em torno das lâmpadas. Trata-se do cartel 
Phoebus3, formado pelos principais fabricantes de lâmpadas da 

 
3 Fundado por renomados empresários representantes de grupos poderosos 
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Europa e dos Estados Unidos, criado exatamente para controlar o 
fabrico e venda de lâmpadas no mundo, deu seu primeiro e grande 
passo ao decidir que os fabricantes reduziriam de forma drástica a 
vida útil das lâmpadas.  

O cartel Phoebus passou, de fato, a controlar a fabricação de 
lâmpadas em todo o mundo, a partir de 1925, e até punia os 
fabricantes que desobedecessem à política da obsolescência 
programada. A questão era: diminuir a vida das lâmpadas para 
aumentar as vendas. O padrão da indústria de 2.500 horas em 1924 
passou para 1.000 horas a partir de 1940. Mas, paradoxalmente, o 
documentário mostra a lâmpada de Livermore, que, em 2001, 
completou 100 anos, e a lâmpada de Sheiby, Ohio, elaborada com 
um filamento muito resistente, cuja duração é de 25 anos. 

O cartel Phoebus dissolveu-se por volta de 1939 devido ao 
aumento da concorrência externa e as questões ligadas à Segunda 
Guerra Mundial, mas o que parecia terminar em 1939 se adaptou 
e voltou mais forte na década de 1950, porque os grupos 
capitalistas passaram a trabalhar a mente das pessoas, criando 
projetos novos e gerando a necessidade do novo. A propensão para 
comprar as últimas novidades é, sem dúvida, uma grande força 
para o desenvolvimento de uma sociedade consumista. 

Fato é que a cineasta, para realizar o seu documentário, 
viajou para vários países e empreendeu uma pesquisa com fontes 
fidedignas, buscando compreender o modo como se opera o 
conceito da obsolescência nas mentes das pessoas e o modelo   
pelo qual ele é operacionalizado. O conceito de obsolescência 
programada, que é a prática intencional da indústria de diminuir      

 
como Osram, Philips, Tungsram, Associated Electrical Industries, 
CompagniedesLampes, International General Electric, e GE GroupOverseas. 
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a durabilidade dos produtos, une-se a outras iniciativas que 
fomentam o consumo desnecessário, no atual momento em         
que vivemos. 

Como diz o professor Lucchesi (2015), a produção franco-
espanhola reúne conteúdo substancial e uma forma (codificação) 
adequada e sofisticada. O tom da peça fílmica é de denúncia, mas 
percebe-se uma sensibilidade no trato das cenas e imagens de 
cobertura, bem como na música que abre. As imagens de cobertura 
são todas contextualizadas, de modo que nada se “desperdiça” na 
e para a compreensão da mensagem.  

No documentário se verifica a ampla utilização de imagens 
de arquivo, seja de documentos referenciais, seja de filmes 
conhecidos como “A morte do caixeiro viajante”, de Arthur Miller. 
As imagens de arquivo mostram que a cineasta em sua pesquisa 
não economizou esforços com a finalidade de compor um 
documentário conteudisticamente forte e artisticamente bom. Tais 
imagens se mesclam com as imagens filmadas pela cineasta, em 
vários espaços e em vários países, produzindo mais 
verossimilhança.  

Tais imagens, intercaladas com entrevistas e outras imagens, 
confere leveza ao documentário, que se inicia com o personagem 
Marcos (ator social) que procura conserto para a sua impressora. 
O personagem sai de um carro verde, entra no elevador e chega ao 
escritório, onde está a sua impressora que não funciona.  

O documentário é “costurado” pela voz de uma narradora, 
que não relata o tempo todo, mas que entra no momento 
necessário de articulação de um assunto com o outro, ou para 
demarcar alternâncias temporais. Trata-se de uma narradora que 
tem conhecimentos de todos os fatos e dados, mas que não atua 
como entrevistadora. Percebe-se que há entrevistas, mas as 
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respostas aparecem no filme naturalmente, isto é, sem ser 
enunciadas ou marcadas como entrevista.  

Marcos percorre várias lojas especializadas do produto (da 
marca Epson) e todos os funcionários o aconselham a comprar 
outra impressora, já que o conserto seria mais caro que uma nova. 
A cena inicial é muito importante porque, durante todo o 
documentário, aparecem cenas do personagem procurando uma 
maneira de consertar a sua impressora. Ele e a narradora são 
presentes em todo o filme. O personagem, ao descobrir o chip da 
obsolescência programada (um contador que determina o número 
de cópias que a impressora poderá tirar) começa, a buscar, pela 
internet, pessoas em igual situação e a procurar uma maneira de 
resolver o problema. Descobre um fabricante de um chip 
“destravador” na Rússia, já no final do documentário, e com ele (o 
chip) consegue pôr a impressora para funcionar.  

A importância do personagem está no fato da luta e 
perseverança contra o modelo da obsolescência. Assim que ele 
conserta a sua impressora, o filme termina. A palavra FIM do 
documentário é impressa em sua máquina consertada.  

O filme também traz exemplo de obsolescência com os 
produtos fabricados a partir da fibra de nylon, como as meias 
femininas, em cujos “primórdios”, em 1940, a Dupont as 
fabricavam tão resistentes, que não rasgavam, nem desfiavam. Os 
trabalhadores fabricantes de fios tiveram que começar do zero para 
conseguir elaborar uma fibra frágil. O resultado é que hoje as meias 
são praticamente descartáveis, porque são produzidas com fios de 
baixíssima qualidade.  

Em 1927, Bernard Linchon tentou aprovar uma lei da 
obsolescência programada obrigatória nos Estados Unidos, 
momento em que a economia estava com dificuldades, e que já era 
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um prenúncio da grande depressão de 1929. Ele defendia que a 
obsolescência programada ajudaria o país sair da crise. Em 1928, 
uma revista norte americana muito influente publicou: “um artigo 
que não se desgasta é uma tragédia para os negócios”.  

A Obsolescência programada denunciada pelo filme leva a 
outro fator muito grave. Trata-se da acumulação desastrosa de lixo 
de toda natureza, que os países altamente consumidores começam 
a exportar para os países pobres. Há cenas de uma quantidade 
enorme de lixo exportado para o país africano, Gana. Tal lixo foi 
depositado às margens de um rio, antes, de água cristalina e 
navegável, hoje contaminado e quase morto pela quantidade de 
entulho eletrônico obsoleto.  

Latouche também diz que uma economia não pode crescer 
infinitamente em um planeta com recursos finitos. A obsolescência 
programada traz sérios problemas sociais e ambientais. Cada      
nova produção exige mais consumo de recursos naturais, como           
água, minérios e árvores. O professor da Universidade de       
Weimar, Krajewski (ator social do filme) mostra que a outra         
face da obsolescência programada se vincula à qualidade dos 
produtos, antes fabricados para serem reutilizados e consertados, 
mas no atual modelo são produzidos para serem substituídos o 
mais rápido possível. 

  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pode-se dizer que o documentário, com roteiro muito bem 
elaborado e com o somatório de recursos utilizados produz 
dinamicidade à narrativa,  além do equilíbrio entre texto,  imagens  
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filmadas pela cineasta, imagens de arquivo e entrevistas. Destaque 
para as locações em países diferentes.  

A utilização de imagens de arquivo (muitas imagens em 
preto e branco) produziu efeitos policromáticos (em cores e tons 
variados + preto e branco). A linguagem do documentário “abriga 
uma estética de codificação conceitual, em razões de variadas 
proposições críticas. Há também uma codificação histórica, na 
medida em que o filme narra a evolução da obsolescência 
programada e, ainda uma codificação factual, por focar em um 
tema. Neste sentido, o filme também soube contemplar numa 
mesma codificação os três formatos.  

Vê-se, por tudo que foi discutido que o propósito do 
documentário é denunciar a perversidade do processo da 
obsolescência programada, que é uma face fundamental do sistema 
de acumulação capitalista da chamada era pós-industrial, cujos 
mandatários dos meios de produção transferiram para os objetos 
os mesmos princípios que norteiam as nossas vidas, ou seja: 
nascem com um código que determina o tempo de vida útil.  

Tal processo instaurou também a perversão da ética, uma 
vez que a lógica qualitativa sobrepõe à lógica qualitativa. Dessa 
perversão, segundo Lucchesi (2015), também não escapou a esfera 
do saber. O conhecimento foi transformado em refém e cúmplice 
da “morte programada”, pois são cientistas e técnicos, que criam 
novos produtos regulados para viverem mais ou menos. Desde a 
Revolução Industrial, a relação entre consumo, indivíduo e 
sociedade tem gerado grandes impactos ambientais, uma               
das principais discussões sobre o assunto busca entender e    
explicar como o novo modo de produção transforma e afeta a 
sociedade moderna. 
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Apesar da gravidade do problema, o documentário deixa 
uma mensagem de esperança, mas pontua que é preciso lutar. 
Como pensa Latouche, o filme termina mostrando atitudes 
coletivas revertendo situações complicadas, mas, para tanto, é 
necessária a força de grupos emergentes da sociedade civil: como 
o jovem americano que conseguiu, por meio da internet, reunir 
pessoas e fazer a poderosa Apple recuar e aumentar a vida dos ipods; 
como o personagem de Gana que começa a denunciar o 
recebimento de lixo, a denunciar que Gana não pode ser a lixeira 
dos países desenvolvidos; como o personagem Marcos (que 
poderia ser qualquer outro) que, por meio de uma rede de pessoas 
com o mesmo problema, consegue, pela internet, encontrar o chip 
“destravador” da impressora Epson. 

As imagens de cobertura são todas contextualizadas,           
de modo que nada se “desperdiça” na e para a compreensão            
da mensagem. 
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A LEGITIMIDADE NORMATIVA DAS AGÊNCIAS 
REGULADORAS E OS SEUS LIMITES LEGAIS 
 
Julliana Lins Câmara Marinho Bezerra1 
 
 
RESUMO 

O Sistema Administrativo Brasileiro passou por transformações 
conjunturais nas últimas décadas. A falência do Estado como in-
terventor direto na economia fez surgir a figura das agências regu-
ladoras, autarquias de regime especial com independência e auto-
nomia gerencial, decisória, orçamentária e normativa. Nesse con-
texto, a legitimidade democrática do poder normativo dessas enti-
dades, em confronto com a legalidade, passou a ser tema de gran-
des discussões jurídicas. Com o fim, pois, de analisar a coerência 
de tais debates, o trabalho foi idealizado por intermédio de um es-
tudo descritivo e explicativo, de base teórica, com relevantes efei-
tos práticos no Direito Administrativo. Outrossim, a realização do 
artigo teve como base os métodos dedutivo e histórico, visto que, 
além de partir de premissas gerais da teoria do Direito e do Direito 
Constitucional para se alcançar a compreensão dos temas específi-
cos acerca das agências reguladoras, analisou-se o desenvolvimento 
evolutivo do Direito para compreender a nova lógica de determi-
nados fenômenos jurídicos. O artigo, portanto, possui o intuito de 
investigar se a reserva legal, no cenário jurídico da pós-moderni-
dade, é capaz de obstar a competência normativa dos órgãos admi-
nistrativos e, caso negativa a resposta, quais os limites desse poder 
dentro do complexo constitucional brasileiro. Realizada, então, a 

 
1 Pós-graduada em Direito Administrativo pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Graduada em Direito pelo Centro Universitário do 
Rio Grande do Norte (UNI-RN). Assessora Jurídica Ministerial da 3ª 
Procuradoria de Justiça do Rio Grande do Norte. Endereço eletrônico: 
julliana.marinho@mprn.mp.br. 
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pesquisa, chegou-se à conclusão de que tal poder normativo é com-
patível com os novos parâmetros do princípio da legalidade, tor-
nando-se – desde que atingidos seus fins públicos e compatibiliza-
das suas decisões com os ditames constitucionais e legais – impres-
cindível para a garantia de sua independência e autonomia no exer-
cício da atuação regulatória do Estado.  
 
Palavras-chave: Reforma estatal. Agências Reguladoras. Poder 
Normativo. Princípio da Legalidade.   
 
 
INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho tem por escopo apresentar uma   

análise crítica sobre o poder normativo das agências reguladoras    
e sua legitimidade constitucional frente ao Estado Democrático    
de Direito.  

A finalidade do artigo é verificar e investigar se, no atual 
estágio constitucional vivenciado, o poder normativo das agências 
reguladoras tem o condão de violar ou lesionar o princípio da 
legalidade, e se esse poder é amplo ou subordinado a limites.  

Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa será 
desenvolvida em três partes.  

Em um primeiro momento, serão feitas breves 
considerações sobre a evolução histórico-jurídica do tema 
estudado, passando, depois, pelo atual estágio constitucional, com 
suas implicações e influências no direito Administrativo, 
determinantes para estabelecer os moldes da reforma estatal 
brasileira, criadora dos órgãos de regulação das atividades 
econômicas e dos serviços públicos. 
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Ultrapassado esse momento, far-se-á, em seguida, uma 
análise do princípio da legalidade no contexto da pós-modernidade, 
e serão tecidas considerações sobre o fenômeno que vem 
ganhando força nas últimas décadas: a deslegalização.  

Finalmente, a parte três será reservada à análise da 
legitimidade constitucional das agências reguladoras e da sua 
autonomia normativa, em confronto com o princípio da legalidade 
e o princípio democrático.   

Frise-se que o presente trabalho não tem por objetivo 
esgotar o tema proposto, em virtude das limitações de espaço 
inerentes a um artigo científico. Contudo, o estudo buscará dar 
uma relevante contribuição à discussão jurídica acima referida. 

 
 

1  A REFORMA DO ESTADO E A CRIAÇÃO DAS 
AGÊNCIAS REGULADORAS 

 
Nas últimas décadas, principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial, a teoria geral do direito renovou-se, 
especialmente na Europa, passando por algumas modificações 
sentidas em todos os ramos da Ciência Jurídica,2 principalmente no 
Direito Administrativo. 

Precederam-se, contudo, duas fases importantes e diversas, 
fundamentais para compreensão das reformulações nos perfis do 
Estado de Direito acima mencionadas.  

 A primeira fase foi instituída a partir do século XVIII, com 
o surgimento do chamado Estado Liberal, no qual as funções 

 
2 CUNHA JÚNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. Salvador: Jus 
Podvim, 2010, p. 39.  



 

87 

estatais estavam reduzidas, confinadas à segurança, justiça e 
serviços essenciais. 3  Ao Estado, aqui, não era dado intervir na 
economia, tampouco na esfera particular dos indivíduos. 

Conferia-se, pois, ao mercado, sua própria disciplina, de 
forma que os direitos individuais se traduziam na liberdade de 
contrato, na propriedade privada e na livre iniciativa.   

Todavia, o modelo acima exposto não foi imune a críticas, 
de modo que, após a grande crise econômica de 1929, nos Estados 
Unidos, o mundo iniciou uma nova fase, caracterizada, sobretudo, 
pelo maior intervencionismo estatal. Consolidava-se, assim, o 
Estado de Bem-Estar Social, protagonista na atuação econômica e 
social. Foi, pois, a partir dessa fase, que o Estado passou a atuar 
diretamente na economia de forma bastante significativa. 

Ocorre, porém, que, devido a uma série de fatores, dentre 
os quais inclui-se a (muitas vezes presente) incapacidade 
empresarial do Poder Público e a sua impotência para atender às 
demandas sociais e as demandas agravadas principalmente em 
decorrência da Primeira Guerra Mundial4, a relação entre o Estado 
e a Sociedade passou a ser novamente reformulada, notadamente 
durante a segunda metade do século XX. 

Em tal período, surgiu uma nova fase estatal, a qual passou 
a revalorizar a livre iniciativa e a livre concorrência, afastando 
novamente o  Estado do  papel de empresário,  por intermédio do  
que o professor Edilson Pereira Nobre Júnior chamou de tríade, 

 
3 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, Ordem Econômica e Agências Reguladoras. 
Nº 1. In: Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico: Salvador, 
2005, p. 01. 
4 BEZERRA, Heitor Eduardo Cabral. Uma Análise Crítica Acerca dos Riscos do 
Constitucionalismo Contemporâneo. Revista Direito e Liberdade, Natal, v. 21, n. 3, p. 
127-165, set/dez. 2019. Quadrimestral. 
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composta pelos fenômenos da privatização, da liberalização e        
da desregulação.5 

Tal fato, contudo, não tornou o Estado desimportante na 
seara econômica, tendo sido modificados apenas seus mecanismos 
de atuação, uma vez que, nessa fase, seu modo ordinário de 
interferir na economia passou a ser o indireto, através da 
normatização e da regulação, intimamente relacionados à disciplina 
e à fiscalização dos mercados.  

Foi o que Eros Roberto Grau chamou de intervenção sobre 
o domínio econômico (por direção ou indução), que, para ele, se 
diferencia da intervenção no domínio econômico, expressão esta 
que o autor reserva  a utilização às hipóteses de atividade estatal 
como agente econômico propriamente dito (intervenção por 
absorção ou por participação)6. 

Já nos dizeres de Delgado, o novo modelo objetivou 
garantir o desenvolvimento da sociedade através da liberdade 
econômica, contando, entretanto, com uma participação estatal 
para evitar excessos e abusos do setor privado7. 

É, pois, com essa visão, que surgem as chamadas agências 
reguladoras, entidades autárquicas cujo regime jurídico especial 
pretende possibilitar uma regulação técnica, livre de ingerências 

 
5 Segundo o referido autor, a privatização consiste na alienação de empresas ou 
de capital ao setor privado, a liberalização consiste na extinção de monopólios, 
isto é, na abertura de determinados setores à livre concorrência, e a desregulação 
consiste em facilitar o ingresso de agentes econômicos no mercado através da 
imposição de requisitos e condições menos rígidos.  NOBRE JÚNIOR, Edilson 
Pereira. Direito Administrativo Contemporâneo: temas fundamentais. Salvador: Jus 
Podvim, 2016, p. 87.  
6 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (interpretação e 
crítica). 13. ed., rev e atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 147.  
7 DELGADO, Beatriz Macedo. A intervenção no domínio econômico via a atividade 
tributária do Estado. Revista Jurídica In Verbis, n. 33. Natal: 2013, p. 63.   
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indevidas, tanto do Estado, como do poder econômico privado, 
tendo, como principais características, a  independência política 
dos gestores, assegurada pela proibição de exoneração ad nutum dos 
diretores; a independência técnica ou de decisão, garantida na 
impossibilidade de revisão ou modificação de suas decisões pelo 
ente da Administração Pública Direta; a independência gerencial, 
orçamentária e financeira; e a independência normativa, 
consistente na expedição de normas sobre a prestação de serviços 
e atividade reguladas, complementares à lei. É justamente esta 
última que trataremos com mais afinco.  

 
 

2  DA INDEPENDÊNCIA NORMATIVA DAS 
AGÊNCIAS REGULADORAS  

 
As agências reguladoras, conforme já mencionado acima, 

surgiram no Brasil na década de 90, em meio a um contexto             
de desestatização e desregulamentação do Estado, com o intuito   
de se conferir maior eficiência e maior segurança nas relações 
público-privadas.  

Esse contexto regulatório, no cenário jurídico brasileiro, 
iniciou-se com a publicação da Lei nº 8.031/90, ao alinhar                 
as primeiras regras sobre o novo papel a ser desempenhado         
pelo Estado. 8  A Lei 9.491/97, posteriormente, apesar de                  
ter revogado aquele diploma normativo, aproveitou algumas 
diretrizes anteriormente traçadas e criou o Programa Nacional       
de Desestatização.  

 
8  CARVALHO FILHO, José dos Santos. O Poder Normativo das Agências 
Reguladoras. In ARAGÃO, Alexandre Santos de. (coord). O Poder Normativo das 
Agências Reguladoras. 2. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 62.   
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Tal programa teve por escopo aparelhar o Estado, agora 
gerencial, com o fim de exercer o controle sobre as empresas e 
entidades privadas responsáveis por executar os serviços públicos.  

Antes, o controle restringia-se à esfera interna, entre a 
Administração Direta e Indireta. Com a nova conjuntura 
administrativa, o Estado passou a ter que alargar sua esfera de 
controle, fiscalizando, com mais afinco, os prestadores de serviços 
públicos, agora todos do setor privado.  

Esse novo tipo de controle incentivou a criação normativa 
das agências reguladoras, tendo por finalidade precípua o exercício 
da função regulatória do Estado, de maneira a conferir maior 
eficiência na prestação de serviços públicos essenciais ao 
desenvolvimento social.  

Nesse sentido, a fim de se garantir maior autonomia a esses 
órgãos de regulação, foi-lhe conferido poder normativo próprio, 
com capacidade de expedir e editar normas de caráter geral, 
abstrato e impessoal, sobre o setor de seu controle.  

Como exemplo desse poder normativo temos a Lei 
9.472/97, instituidora da Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL), que, em seu art. 19, X, conferiu competência ao órgão 
regulatório para expedir normas sobre prestações de serviços de 
telecomunicações no regime privado. Os incisos XII e XIV do 
citado art. 19 também conferem poderes normativos de forma 
expressa a essa agência reguladora. Mais adiante, a Lei 9.478/97, ao 
regular a política energética nacional, conferiu à Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), através de seu art. 8º, competência para 
promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades 
econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e 
dos biocombustíveis.  
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Outras agências reguladoras foram criadas e todas      
tiveram, no âmbito de sua competência regulatória, o poder 
normativo próprio.  

Ademais, a competência normativa de tais agências 
também pode ser extraída da interpretação da Constituição Federal, 
mais precisamente do art. 21, XI, para a ANATEL, do art. 177, § 
2º, III, para a ANP, e, de forma mais genérica, dos arts. 174 e 49, 
V, da CF. 

Nesse contexto, surgiu interessante debate acerca da 
amplitude do poder normativo conferido às agências reguladoras e 
da sua compatibilidade com o princípio da legalidade, debate este 
acentuado após a edição da Lei nº 13.874/2019, que estabeleceu 
garantias ao livre mercado e estipulou regras a respeito da atuação 
regulatória do Estado.  

Sem o objetivo de analisar todas as vicissitudes do tema – 
posto que inviável em um artigo científico de poucas páginas – 
pretendemos tecer algumas considerações e dar nossa contribuição 
à discussão jurídica acima referida. 

 
 

3  A RELEITURA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E 
O FENÔMENO DA DESLEGALIZAÇÃO 

 
Certo é que, sendo uma das premissas básicas do Estado 

de Direito o princípio da legalidade, consagrou-se a ideia de que 
determinadas matérias, sobretudo aquelas capazes de gerar direitos 
e obrigações aos particulares, só poderiam ser disciplinadas por lei, 
editadas pelo Poder Legislativo.  
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Tal conclusão baseia-se na ideia de que as decisões do 
parlamento refletem a vontade popular e que somente o povo, 
direta ou indiretamente, possui legitimidade para decidir sobre 
determinados assuntos. Para Carlos Roberto Siqueira Castro, a 
legalidade apresenta-se, pois, como a primeira das limitações 
constitucionais ao poder estatal de disciplinar a liberdade                
dos cidadãos9.   

De fato, em tempos passados, a legalidade foi elevada a um 
status que limitava de forma significativa a delegação de 
competências normativas a órgãos estranhos ao Poder Legislativo.  

Diz Glauco Martins Guerra10 que o princípio da legalidade, 
a partir da teoria política de Montesquieu, foi desenvolvido para 
ser um instrumento indispensável de proteção aos direitos 
individuais em contraposição aos atos exorbitantes do Estado. O 
modelo clássico, portanto, não abria brecha para a inovação 
normativa fora dos anais legislativos. 

Com o passar do tempo e em razão das conjunturas 
jurídicas e políticas pós-modernas, a teoria legalista passou por 
transformações conceptivas e deu espaço a novas fontes 
normativas, como é o caso do direito regulamentar conferido aos 
chefes do Poder Executivo e da autonomia normativa dada às 
agências reguladoras.  

 

 
9  CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Função Normativa Regulatória e o Novo 
Princípio da Legalidade. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de. (coord). O Poder 
Normativo das Agências Reguladoras. 2. ed., rev.  e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2011, p. 58.   
10 GUERRA, Glauco Martins. Princípio da Legalidade e Poder Normativo: Dilemas da 
Autonomia Regulamentar. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de. (coord). O Poder 
Normativo das Agências Reguladoras. 2. ed., rev.  e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2011, p. 72.  
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Todavia, não se pode confundir o poder normativo com o 
poder  legiferante. Nem todo ato normativo consubstancia-se  em  
lei propriamente dita, havendo espaços reservados para atos 
normativos infralegais, como os regulamentos. 

Dessa forma, o princípio da legalidade não exclui – e nunca 
excluiu – a prerrogativa do Poder Público de editar atos normativos. 
Apenas condiciona o exercício desse poder-dever aos ditames 
impostos pela lei. 

De acordo com Fábio Barbalho Leite, a posição tradicional 
majoritária limitava a abrangência dos efeitos jurídicos dos 
regulamentos em nosso ordenamento, de modo que eles possuíam, 
basicamente, duas finalidades: homogeneizar a interpretação da lei 
no âmbito da Administração Pública e detalhar aspectos 
procedimentais e formalidades constantes na lei regulamentada.11  

Acontece que atualmente há uma ampliação tanto das 
matérias sujeitas à disciplina infralegal como dos efeitos jurídicos 
que podem advir dos chamados atos regulamentares. Já admite-se, 
inclusive, que os regulamentos podem inovar na ordem jurídica, 
ainda que em grau menor e de forma não originária, isto é, limitado 
pelos parâmetros legais.  

Não é outra a visão de Barbalho Leite, para quem o 
regulamento pode inovar, pode agregar opção jurídica não 
previamente definida em lei, sendo vedado, contudo, as opções 
contrárias aos dispositivos legais.12 

 

 
11 LEITE, Fábio Barbalho. O Controle Jurisdicional de Atos Regulamentares 
das Agências Reguladoras diante do Princípio da Moralidade Administrativa. In: 
ARAGÃO, Alexandre Santos de. (coord). O Poder Normativo das Agências 
Reguladoras. 2. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 321. 
12 Ibidem, p. 321.   
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José dos Santos Carvalho Filho também ressalta que não é 
totalmente correto dizer que os regulamentos não inovam na 
ordem jurídica ou não criam obrigações, sendo mais exato afirmar  
que suas novidades e obrigações devem ser sempre adequadas aos 
ditames legais.13  

No mesmo sentido leciona Edilson Pereira Nobre Júnior, 
afirmando ser inquestionável existir, embora em grau diminuto, 
uma capacidade de inovação legitimada pelas técnicas de remissão 
normativa e da deslegalização, desde que respeitadas as hipóteses 
para as quais a Constituição instituiu reserva legal14. 

De fato, uma série de fatores, dentre os quais destacam-se 
a crise de representatividade do Parlamento e a falência do Poder 
Legislativo, aliados ao cada vez mais elevado grau de complexidade 
das relações sociais e a velocidade de suas transformações, fez 
surgir um fenômeno que tem sido denominado de deslegalização, que 
nada mais é do que a transferência de determinadas matérias, antes 
afetas à disciplina legal, ao domínio normativo infralegal.15 

Há, hoje, uma fragmentação ou difusão do poder 
normativo estatal. Sustenta-se que o Legislativo, naturalmente mais 
lento e burocrático, não mais consegue disciplinar de forma efetiva 
determinados assuntos de índole mais técnica e que exigem uma 
normatização mais ágil para ser capaz de atender à dinâmica social16. 

 
13  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Agências Reguladoras e Poder 
Normativo. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de. (coord). O Poder Normativo das 
Agências Reguladoras. 2. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 61 e 62.   
14 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Direito Administrativo Contemporâneo: temas 
fundamentais. Salvador: Jus Podvim, 2016, p. 92 
15  BARROSO, Luís Roberto. Constituição, Ordem Econômica e Agências Reguladoras. 
Nº 1. In: Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico: Salvador, 
2005, p. 16.  
16 JÚNIOR, Ricardo César Ferreira Duarte. Democracia Participativa e Regulação 
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É nesse cenário que se encontra e se justifica o Poder 
Normativo Técnico das agências reguladoras, que possuem a função 
de regular serviços públicos e atividades econômicas. 

Dessa forma, conforme se demonstrará mais adiante, o 
atual contexto, ao mesmo tempo que garante um amplo poder 
normativo dos entes administrativos especiais, a exemplo das 
agências reguladoras, não deixa de submetê-los, cada vez mais, ao 
controle legal, de modo a ser necessário, nesse cenário, analisar até 
onde pode chegar o poder normativo dessas entidades.   

 
 

4  OS LIMITES NORMATIVOS DAS AGÊNCIAS 
REGULADORAS  

 
Considerando que as regulações administrativas 

representam uma intervenção imperativa na esfera particular        
dos indivíduos, é preciso, para não haver violações a direitos 
fundamentais, que sua atuação seja técnica e distante de  
ingerências políticas.17  

Assim, para que o Estado exerça a sua função regulatória, 
faz-se imprescindível conferir às agências certo grau                            
de independência e autonomia, daí sua competência para        
expedir resoluções e regulamentar as atividades submetidas ao     
seu controle.18 

 
Econômica: uma questão de legitimidade. 2013. 289 f. Tese (Mestrado em Direito 
Administrativo) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2013, 
P.108-109. 
17 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, Ordem Econômica e Agências Reguladoras. 
Nº 1. In: Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico: Salvador, 
2005, p. 9-10. 
18 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, Ordem Econômica e Agências Reguladoras. 
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 Parte da literatura brasileira, como informa Gustavo 
Binenbojm, ao interpretar essa função regulatória, entende que o 
poder normativo das agências reguladoras foi tão amplo que a elas 
seria permitido revogar leis anteriores.19  

Tal posicionamento, no entanto, não é imune a críticas. Ora, 
os atos normativos editados pelas agências reguladoras não podem 
se indispor contra atos legislativos formais aprovados de acordo 
com o processo legislativo previsto para a lei em sentido estrito.   

O que ocorre, em casos como os tais, é uma autorização 
legislativa para que a resolução disponha de modo contrário a uma 
lei anterior. O parâmetro de análise não recai entre uma resolução 
e uma lei, mas entre duas leis de mesma hierarquia. É a lei 
deslegalizadora, portanto, quem revoga a lei anterior.  

De fato, sabe-se que o princípio da legalidade ganha 
especial contorno no Direito Administrativo, posto que a função 
administrativa só pode ser exercida quando autorizada pelo Direito 
e dentro do âmbito por ela permitido.  

É dizer, as normas de caráter secundário, como o são as 
resoluções das agências reguladoras, só podem ir até onde o Direito 
permite que elas estejam.  

Dessa forma, não se pode permitir que os atos das agências 
reguladoras contrariem a ordem legal e constitucional, justamente 
porque seus atos, ainda que normativos, não deixam de refletir 
exercício de função administrativa e, portanto, subordinada à lei. 

 
Nº 1. In: Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico: Salvador, 
2005, p. 09.  
19 BINENBOJM, Gustavo. Agências Reguladoras, Legalidade e Direitos Fundamentais 
– Limites aos poderes normativo e sancionatório da ANVISA na Regulação de Produtos 
Fumígenos. In ARAGÃO, Alexandre Santos de. (coord). O Poder Normativo das 
Agências Reguladoras. 2ª ed., rev.  e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 485.   
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Em uma análise mais rápida, poder-se-ia estranhar a 
afirmação de que a edição de tais atos normativos consubstancia 
função administrativa. Contudo, Alexandre Santos de Aragão nos 
lembra que, no atual cenário de complexidade da organização 
estatal, a atividade administrativa não se esgota mais na                  
pura execução de leis, abrangendo uma série de atos de natureza 
díspar, como a expedição de atos normativos, a emissão                     
de recomendações, a aplicação de sanções, a composição de 
conflitos, etc.20   

No mesmo sentido é a visão de José dos Santos Carvalho 
Filho que, enfatizando a diferença entre o poder de normatizar e o 
poder de legislar, ressalta que o poder normativo conferido às 
agências reguladoras é exercício de função administrativa, e não 
legislativa, inclusive porque são as próprias leis que transferem 
vetores de caráter técnico para serem normatizados por tais 
entidades.21 Logo, sendo função administrativa, precisa observar os 
parâmetros existentes nas leis. 

Para o referido autor, os atos normativos das agências 
reguladoras possuem natureza idêntica aos decretos expedidos 
pelos Chefes do Poder Executivo, quando destinados a função 
regulamentar.22 Outra  não é  a  posição de Edilson Pereira Nobre  
  

 
20 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a evolução do Direito 
Administrativo Econômico. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013, p. 99. 
21 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Agências Reguladoras e Poder Normativo. 
In ARAGÃO, Alexandre Santos de. (coord). O Poder Normativo das Agências 
Reguladoras. 2ª ed., rev.  e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 65 e 66.   
22 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Agências Reguladoras e Poder Normativo. 
In ARAGÃO, Alexandre Santos de. (coord). O Poder Normativo das Agências 
Reguladoras. 2ª ed., rev.  e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 67.  
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Júnior, que afirma tratar-se de competência similar a que possui o 
Chefe do Executivo de expedir regulamentos de execução.23  

Nesse momento, importa fazermos a interessante distinção 
trazida por Siqueira Castro entre delegação normativa e abdicação 
normativa.24 Esta implica em uma espécie de cheque em branco dado 
pelo Parlamento às agências reguladoras, para que estas disciplinem 
o setor regulado da forma como bem entenderem, sem o 
estabelecimento de parâmetros (standarts) mínimos. Logicamente, a 
abdicação normativa deve ser vedada, por contrariar a tripartição 
funcional do Poder e o próprio princípio da legalidade.  

A delegação normativa, por outro lado, é aquela na qual a 
lei estabelece limites à normatização infralegal. É o que tem sido 
denominado de delegação com parâmetros, de sorte que, respeitados 
determinados limites e condições legais, é perfeitamente possível. 

 Não é de outra forma que vem decidindo os tribunais. Ao 
julgar a ADI n.º 1.668-DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu 
a competência normativa da ANATEL, desde que observados os 
preceitos legais aplicáveis. 

Além disso, a Lei nº 13.874, editada em 2019, sob a égide 
de um governo de cunho econômico mais liberal, estabeleceu 
limites expressos à competência normativa dos agentes reguladores 
do Estado, ao proibir, em seu art. 4º, a edição de enunciados que 
impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou 
estrangeiros no mercado ou retardem a inovação e a adoção de 

 
23 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Direito Administrativo Contemporâneo: temas 
fundamentais. Salvador: Editora Jus Podvim, 2016, p. 92. 
24  CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Função Normativa Regulatória e o Novo 
Princípio da Legalidade. In ARAGÃO, Alexandre Santos de. (coord). O Poder 
Normativo das Agências Reguladoras. 2ª ed., rev.  e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2011, p. 53 e 54.   
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novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas 
as situações consideradas em regulamento como de alto risco.  

O poder normativo das agências reguladoras passou, então, 
com a lei nº 13.874/2019 a ter que ser exercido de forma mais 
responsável em termos de consequências econômicas para a 
liberdade do mercado regulado, condicionando-se, inclusive, a um 
prévio estudo de impacto regulatório, nos termos do art. 5º da 
aludida lei.  

Dito isso, valendo-nos do caso examinado por Gustavo 
Binenbojm25  e da vigência da nova lei acima mencionada, fica 
bastante clara a submissão dos atos normativos das agências 
reguladoras aos ditames legais, posto que não se poderia conceber 
a edição de regulamentos alheios aos efeitos regulatórios na 
sociedade.    

Alguns autores, como é o caso de Alexandre Santos de 
Aragão, chegam a afirmar ainda que existe um déficit democrático 
no poder normativo das agências reguladoras, haja vista que seus 
dirigentes não possuem o respaldo do voto popular para legitimar 
seus atos. Todavia, é preciso lembrar que a democracia não se 
resume ao princípio majoritário, à eletividade. Aragão nos mostra 
que há outros meios de tornar a atuação das agências reguladoras 
democrática, como a participação popular na discussão da       
edição destes atos, através, por exemplo, de audiências públicas,       
e  a  motivação  das  decisões   por  elas  tomadas,  esclarecendo  à  
  

 
25 BINENBOJM, Gustavo. Agências Reguladoras, Legalidade e Direitos Fundamentais 
– Limites aos poderes normativo e sancionatório da ANVISA na Regulação de Produtos 
Fumígenos. In ARAGÃO, Alexandre Santos de. (coord). O Poder Normativo das 
Agências Reguladoras. 2ª ed., rev.  e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 491. 
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sociedade as razões pelas quais determinados posicionamentos 
foram adotados26. 

Marçal Justen Filho, por sua vez, também demonstra que 
muitas vezes se faz necessário a dissociação entre vontade popular 
e exercício de determinadas funções estatais, sendo a  legitimidade  
democrática muitas vezes auferida, nesses casos, pelos processos 
decisórios vigentes27. 

No que tange ainda à legitimidade democrática das agências 
reguladoras, após rica análise, Justen Filho conclui que existem 
mecanismos capazes de conferir legitimidade democrática, pelo 
menos em tese e em abstrato, a tais entes, através, por exemplo, da 
sua composição colegiada, da competência decisória pluripessoal, 
do modo de escolha dos dirigentes, da transferência limitada e 
condicionada de poderes, da participação popular ativa e do 
controle a ser exercido em diversos níveis da sociedade.28     

Vale salientar que esse modelo conferido às agências 
reguladoras, apesar de bem intencionado, pode ser desvirtuado 
diante da realidade brasileira que tende à captura de tais entidades 
independentes.    

Logo, é indispensável uma forte fiscalização e controle, 
inclusive jurisdicional, para que, nos dizeres de Nobre Júnior, uma 

 
26 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a evolução do Direito 
Administrativo Econômico. 3ªEd. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013, p. 105. 
27  JUSTEN FILHO, Marçal. Agências Reguladoras e Democracia: existe um déficit 
democrático na “regulação independente”? In ARAGÃO, Alexandre Santos de. (coord). 
O Poder Normativo das Agências Reguladoras. 2ª ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2011, p. 229-231.   
28  JUSTEN FILHO, Marçal. Agências Reguladoras e Democracia: existe um déficit 
democrático na “regulação independente”? In ARAGÃO, Alexandre Santos de. (coord). 
O Poder Normativo das Agências Reguladoras. 2ª ed., rev.  e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2011, p. 237-249.  
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suposta infalibilidade da discricionariedade técnica não acarrete 
arbitrariedades29. 

Isso significa dizer que o poder normativo conferido às 
agências reguladoras, apesar de autônomo, não pode ser imune ao 
controle judicial e legislativo30. 

Não se pode olvidar, ademais, que o ordenamento jurídico 
exige a harmonização do conteúdo de suas normas, permitindo-se 
a sua exclusão quando não condizentes com os fins democráticos 
e constitucionais. 

Nesse sentido, em que pese ser necessária à sua limitação, 
é certo que a autonomia normativa das agências reguladoras, 
inclusive para inovar no ordenamento jurídico, não afronta, por si 
só, os ditames legais e constitucionais. Enquadra-se, pois, em uma 
das funções atípicas permitidas ao Poder Executivo. Contudo, esse 
poder não pode ultrapassar a sua esfera de competência, limitado 
ao conteúdo da lei e, claro, da Constituição. 

Assim, pode-se dizer que o disciplinamento técnico de 
determinadas matérias por ato normativo de hierarquia inferior à 
lei em sentido estrito, ainda que apto a interferir na órbita jurídica 
dos cidadãos, não viola, em tese, o princípio constitucional da 
legalidade. Há a compatibilização in abstracto, diante de uma nova 
leitura do referido princípio.  

Contudo, na prática, é possível – e é até fácil – existirem 
distorções no modelo apresentado em teoria, o que evidencia a 
necessidade de a sociedade estar sempre atenta a exercer uma 
rigorosa fiscalização na atuação das agências reguladoras.             

 
29 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Direito Administrativo Contemporâneo: temas 
fundamentais. Salvador: Editora Jus Podvim, 2016, p. 92. 
30 Inafastabilidade da jurisdição, consagrado na Constituição da República em 
seu art. 5º, XXXV. 



 

102 

CONCLUSÕES 
  
Após todas as considerações realizadas ao longo da pes-

quisa, chegou-se à conclusão de que o poder normativo das agên-
cias reguladoras se coaduna com os novos parâmetros do princípio 
da legalidade e em nada confronta os valores constitucionais, tor-
nando-se imprescindível para a garantia de sua independência e au-
tonomia no exercício da atuação regulatória do Estado.  

Com isso, verificou-se que o poder normativo não consti-
tui inovação ou quebra ao princípio da legalidade, mas apenas con-
firma o exercício do poder regulamentar atribuído aos órgãos ad-
ministrativos, em especial ao Poder Executivo.  

De fato, sabe-se que o princípio da legalidade ganha 
especial contorno no Direito Administrativo, posto que a função 
administrativa só pode ser exercida quando autorizada pelo Direito 
e dentro do âmbito por ela permitido.  

As normas de caráter secundário, portanto, como o são as 
resoluções das agências reguladoras, só podem ir até onde o Direito 
permite que elas estejam.  

Assim, não se estaria afrontando a separação de poderes, 
tampouco usurpando a competência Legiferante do Estado.  

Esse entendimento se compatibiliza com a realidade 
brasileira pós-moderna, exigindo uma releitura dos conceitos 
jurídicos clássicos e permitindo o desenvolvimento de novas fontes 
normativas. 

Ademais, pode-se dizer que não há déficit democrático na 
atuação normativa das agências reguladoras, visto que a democracia 
não se resume ao princípio majoritário, à eletividade. Há, como 
visto, outros meios de tornar a atuação de tais agências democrática, 
seja pela a participação popular na discussão da edição destes atos, 
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através, por exemplo, de audiências públicas, seja pela motivação 
das decisões por elas tomadas, esclarecendo à sociedade as razões 
pelas quais determinados posicionamentos foram adotados. 

É que, mais do que a legitimidade normativa, é preciso ter 
em mente a necessidade de se conferir eficiência e segurança 
jurídica na prestação do serviço público à sociedade. O Estado 
precisa, portanto, garantir qualidade na consecução dos seus 
serviços. E é nesse contexto que surge a agência reguladora. 

Logo, atingindo os seus fins públicos e compatibilizando 
suas decisões com os ditames constitucionais e legais, não há que 
se falar em carência democrática ou usurpação de competência 
legislativa, mas, tão somente, em cumprimento de suas funções 
administrativas dentro de sua competência instituída pelo próprio 
ordenamento jurídico.  
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RESUMO 

A Constituição de 1988 definiu o Ministério Público como 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
defensora da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, a qual possui como 
uma das principais características o dever de agir ao identificar a 
possibilidade de lesão ou ameaça de lesão a um direito, em que estar 
presente a legitimidade do Parquet. Para isto, utiliza entre outras 
opções, a Ação Civil Pública. Contudo o STF reconheceu a não 
legitimidade do Ministério Público e considerou não-adequada a 
ação civil pública para veicular pleito envolvendo matéria tributária. 
Após isto, em 2001 entrou em vigor a Medida Provisória nº 2.180-
35 que alterou a Lei nº 7.347/1985, acrescentando o parágrafo 
único ao artigo 1º, vetando a propositura da Ação Civil Pública em 
matéria tributária. Isto acaba por entrar em conflito com o   
disposto no próprio artigo 1º, inciso IV da mesma lei, pois a 
expressão “qualquer outro interesse difuso ou coletivo” perde o 
sentido, em razão da imposição da citada medida provisória. 
Outrossim,  além de ofender o referido dispositivo legal, a inovação 
trazida pela medida provisória em questão entra em choque com a 

 
1 Estagiário da 29ª PmJ - Graduando de Direito – 10º Período – UFRN. 
2 Estagiário da 24ª PmJ - Graduando de Direito – 7º Período – UniNassau. 
3 Assistente Ministerial da 29ª Promotoria de Defesa do Consumidor. 
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hierarquia das leis, posto que uma publicação do porte de uma 
medida provisória não pode contrariar o que dispõe uma lei 
complementar à Constituição.   
 
Palavras-chave: Direito tributário. Legitimidade. 
Inconstitucionalidade. Hierarquia das Leis. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A Constituição de 1988 definiu o Ministério Público como 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
defensora da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme pode ser 
visto nos artigos 127 e 129 da Carta Magna brasileira. 

 
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério 
Público: 
[...] 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;  

 
Embora exerça atividades indispensáveis à função 

jurisdicional do Estado, o Ministério Público é um órgão autônomo, 
possuindo uma independência funcional que norteia sua 
organização. 
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O Ministério Público possui como uma das principais 
características o dever de agir, ou seja, ao identificar lesão ou 
ameaça de lesão, em sendo possibilitada a sua atuação, há 
obrigatoriedade e indisponibilidade de ação (MAZZILLI, 2004). 

Quanto aos interesses difusos e coletivos defendidos pelo 
Parquet, estes assemelham-se por serem indivisíveis e distinguem-se 
no que concerne à titularidade material e o fundamento. Ao passo 
que o interesse individual homogêneo é divisível, de origem 
comum, com sujeitos determináveis e com a disponibilidade de 
direito (GALVÃO, 2003).  

Estes interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos transcendem a individualidade, sendo identificados 
pela não determinação de seus titulares, do seu objeto e por serem 
mutáveis no tempo e no espaço. Nessa senda, Camargo Mancuso 
conceitua tais direitos da seguinte forma: 
 

[…] são interesses metaindividuais, que, não tendo 
atingido o grau de agregação e organização necessários 
à sua afetação institucional junto a certas entidades ou 
órgãos representativos dos interesses já socialmente 
definidos, restam em estado fluído, disperso pela 
sociedade civil como um todo […] podendo, por vezes, 
concernir a certas coletividades de conteúdo numérico 
indefinido […]. Caracterizam-se: pela indeterminação 
dos sujeitos, pela indivisibilidade do objeto, por sua 
intensa litigiosidade interna e por sua tendência à 
transição ou mutação no tempo e no espaço. 

  
 Especificamente sobre os direitos difusos, entende-se 
como sendo direitos comuns a uma coletividade de pessoas, mas 
ainda repousando sobre um vínculo jurídico definido que as 
congrega. A sociedade comercial, o condomínio, a família dão 
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margens ao surgimento de interesses comuns, nascidos em função 
da relação-base que congrega seus componentes, mas não se 
confundido com interesses individuais (GRINOVER, 1984).  
 Assim, em razão do seu dever de agir, o Ministério Público, 
ao identificar uma violação destes interesses difusos e coletivos, 
atua diretamente na sua defesa, legitimado pelo artigo 129 da 
CF/88, manejando o inquérito civil e a ação civil pública, sempre 
com vistas à proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 
 Trazendo à luz o artigo 129 da CF/88, bem como com a 
inteligência da Lei nº 7.347/1985, tem-se que a Ação Civil Pública 
consiste em peça processual proposta pelo Ministério Público, cuja 
definição pode ser dada como “instrumento de cidadania utilizado 
como o meio na defesa de interesses sociais e do patrimônio 
público, de direitos e interesses difusos e coletivos”. 
 Contudo, a utilização da Ação Civil Pública para promover 
a defesa do contribuinte sempre resultou em aspectos controversos, 
visto que não existia uma pacificação acerca do tema. 
 O STF reconheceu a ausência de legitimidade do Ministério 
Público e considerou não adequada a utilização da ação civil 
pública para veicular pleito envolvendo matéria tributária.  
 Com isso, em 2001 entrou em vigor a Medida Provisória nº 
2.180-35, que alterou a Lei nº. 7.347/1985, acrescentando o 
parágrafo único ao artigo 1º, vetando a propositura da Ação Civil 
Pública em matéria tributária: 
 

Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem 
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade 
por danos morais patrimoniais causados: 
[…]  
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IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 
[…] 
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para 
veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza 
institucional cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados. (Incluído pela Medida 
provisória nº 2.180-35, de 2001) .  

 
 Diante disto, o presente artigo se propõe a discutir se a 
expressão “qualquer outro interesse difuso ou coletivo” perdeu o 
sentido em razão da restrição imposta por meio da Medida 
Provisória nº 2.180-35, bem como analisar a compatibilidade da 
referida Medida provisória em face da hierarquia das leis. 
 
A Ação Civil Pública como ferramenta de defesa social 
 
 Com o surgimento do Estado Democrático de Direito, a 
utilização das ações coletivas para defesa de direitos ganhou um 
protagonismo ainda maior, uma vez que o Estado passou a ser 
ainda mais rigoroso e efetivo na proteção dos direitos 
fundamentais.  
 A Ação Civil Pública surgiu, de fato, com o advento da Lei 
nº. 7.347/1985, sendo este o marco legislativo para a tutela 
específica dos interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos. 
 É uma ação de natureza pública e não penal, servindo de 
instrumento processual para acionar o Poder Judiciário na tutela 
dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, 
demandando em nome próprio direito alheio, tendo por legitimado  
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o Ministério Público ou outro ente eleito pelo legislador, conforme 
o artigo 5º da Lei n. 7.347/1985.  
 

Art. 5o: Têm legitimidade para propor a ação principal e 
a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 
2007). 
I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 
11.448, de 2007). 
II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 
11.448, de 2007). 
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou 
sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 
11.448, de 2007). 
V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela 
Lei nº 11.448, de 2007). 
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos 
termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção 
ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao 
consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, 
aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou 
ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico. 

 
 Assim, observa-se que o Ministério Público não possui o 
monopólio de promoção desta Ação, assim, quando não atua como 
parte no processo, sua participação prossegue sendo obrigatória na 
qualidade de fiscal da lei, conforme o §1º, do art. 5º da Lei nº 
7.347/85. Em caso de abandono processual de uma das partes, o 
Ministério Público assume a titularidade ativa da lide:  
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Art. 5o […] 

§ 1º O Ministério Público, se não intervier no processo 
como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. 

[...] 

§ 3º Em caso de desistência infundada ou abandono da 
ação por associação legitimada, o Ministério Público ou 
outro legitimado assumirá a titularidade ativa. (Redação 
dada pela Lei nº 8.078, de 1990) 

 
 O artigo 3º da Lei nº 7.347/1985 deixa claro que o objeto 
da ação civil pública será a condenação em dinheiro ou o 
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.  
 

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação 
em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer 
ou não fazer.  

 
 Contudo, apesar da natureza de ação de conhecimento de 
caráter preponderantemente condenatório, conforme estipulado 
no dispositivo legal suso, a Ação Civil Pública busca a interrupção 
da atividade nociva ao interesse público, coletivo ou individual 
homogêneo, bem como a recomposição do bem lesado, 
retornando-se ao status quo ante (ALMEIDA, 2009). 
 Diante disto, vê-se que a Ação Civil Pública pode ser 
definida como  instrumento da cidadania, perfazendo-se como um 
meio de defesa de interesses sociais e interesses difusos e coletivos, 
cuja titularidade é atribuídaao Ministério Público e demais pessoas 
constitucionalmente legitimadas. 
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A legitimidade do Ministério Público em questões tributárias 
e a constitucionalidade de Medida provisória nº 2.180-35,       
de 2001 
 
 Até 1999, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a 
matéria ainda não estava pacificada, registrando-se julgados em 
ambos os sentidos, ora reconhecendo a legitimidade do Ministério 
Público para propor Ação Civil Pública diante de questões 
tributárias, ora negando-a. 
 Todavia, a partir do julgamento do RE nº 195.056-VPR, 
pelo Supremo Tribunal Federal, que tratava de questão relacionada 
ao IPTU do Município de Umuarama/PB, surgiu o entendimento 
no sentido da falta de legitimidade do Ministério Público para a 
Ação Civil Pública em matéria tributária e inadequação da via 
processual para a finalidade proposta:  
 

Constitucional. Ação Civil Pública. Impostos: IPTU. 
Ministério Público: Legitimidade. Lei n. 7.374, de 1985, 
artigo 1º, II, e artigo 21, com a redação do artigo 117 da 
Lei n. 8.078, de 1990 (Código do Consumidor); Lei n. 
8.625, de 1993, artigo 25. C.F., artigos 127 e 129, III. I - 
A ação civil pública presta-se à defesa de direitos 
individuais homogêneos, legitimado o Ministério 
Público para aforá-la, quando os titulares daqueles 
interesses ou direitos estiverem na situação ou na 
condição de consumidores, ou quando houver uma 
relação de consumo. Lei n. 7.374/85, artigo 1º, II, e 
artigo 21, com a redação do artigo 117 da Lei n. 
8.078/90 (Cód. do Consumidor); Lei n. 8.625, de 1993, 
artigo 25. II - Certos direitos individuais homogêneos 
podem ser classificados como interesses ou direitos 
coletivos, ou identificar-se com interesses sociais e 
individuais indisponíveis. Nesses casos, a ação civil 
pública presta-se à defesa desses direitos, legitimado o 
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Ministério Público para a causa. CF, artigo 127, caput, é 
artigo 129, III. III – O Ministério Público não tem 
legitimidade para aforar ação civil pública para o fim de 
impugnar a cobrança e pleitear a restituição de imposto 
- no caso o IPTU - pago indevidamente, nem essa ação 
seria cabível, dado que, tratando-se de tributos, não há, 
entre o sujeito ativo (poder público) e o sujeito passivo 
(contribuinte) uma relação de consumo (Lei n. 7.374/85, 
art. 1º, II, art. 21, redação do art. 117 da Lei n. 8.078/90 
- Cód. do Consumidor; Lei n. 8.625/93, art. 25, IV; C.F., 
art. 129, III), nem seria possível identificar o direito do 
contribuinte com ‘interesses sociais e individuais 
indisponíveis’ (CF, art. 127, caput). IV - RE não 
conhecido. (STF – RE n. 195.056-1/PR, Pleno, rel. Min. 
Carlos Velloso, j. 9.12.1999, v. m., DJU, de 17.12.99, 
acórdão ainda não publicado. No mesmo sentido, em 
caso envolvendo taxa de iluminação pública, RE n. 
213.631/MG, Pleno, rel. Min. limar Galvão, j. 9.12.1999, 
v. m., DJU, de 7.4.2000). 
 
 

 O entendimento do STF impõe a limitação da atuação do 
Ministério Público em casos tributários, visto que, na relação entre 
o Poder Público e o contribuinte não há uma relação de consumo, 
assim como não é possível identificar o interesse social e individual 
indisponível em casos tributários.  
 Assim, a Suprema Corte definiu que cada contribuinte   
deve individualmente ajuizar ação própria a fim de angariar uma 
revisão tributária. 
 Após isso, adveio a Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, 
que alterou significativamente a Lei 7.347/1985, impedindo 
propositura de Ações Civis Públicas nos casos elencados no 
parágrafo único, tais quais tributos, contribuições previdenciárias, 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros 
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fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados. 
 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem 
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade 
por danos morais e patrimoniais causados: (Redação 
dada pela Lei nº 12.529, de 2011).  
[…] 
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para 
veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza 
institucional cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados. (Incluído pela Medida 
provisória nº 2.180-35, de 2001)  

  
 Contudo, apesar da vedação da atuação em âmbito 
tributário, conforme exposto ao norte, deve-se observar que o 
artigo 129, inciso III, da CF, reconhece legitimação ao Ministério 
Público para promover a Ação Civil Pública na defesa do meio 
ambiente, do patrimônio público e social e de “outros interesses 
difusos ou coletivos”, enquadrando desta forma, os consumidores 
e os contribuintes. 
 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério 
Público: 
[...] 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
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Por sua vez, a Lei Complementar nº. 75/93, que dispõe 
sobre a organização, as atribuições e o estatuto do MP, em seu 
artigo 5º, inciso II, alínea “a”, define como uma das atribuições do 
Ministério Público zelar pela observância dos princípios 
constitucionais relativos ao sistema tributário e dos direitos dos 
contribuintes. 

 
Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público 
da União:  

II - zelar pela observância dos princípios constitucionais 
relativos: 

a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tribu-
tar, à repartição do poder impositivo e das receitas tri-
butárias e aos direitos do contribuinte; 

  
 O julgado do STF e o parágrafo primeiro do artigo 1º da 
Lei 7.347/1985 enfrentam diretamente o disposto no artigo 129 da 
Carta Magna, bem como a atribuição disposta no artigo 5º da Lei 
Complementar 75/93. 
 O Ministério Público deve assumir a defesa de quaisquer 
direitos ou interesses, sempre que revelada conveniência para a 
sociedade como um todo, independentemente de se tratar de 
interesses e direitos que podem, por igual, ser judicialmente 
defendidos por eventuais prejudicados facilmente identificáveis. 
 Nesta senda, havendo a necessidade de proteção dos 
interesses protegidos pelo Ministério Público e presentes a efetiva 
conveniência social, não há que se falar em restrição legal de 
matéria (GALVÃO 2003).  
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Portanto, a atuação do Parquet será avaliada de acordo com 
a natureza do dano, os sujeitos sobre os quais recaem estes danos 
e em razão do interesse social em reparar, impedir ou obstar a 
continuidade da lesão.  
 Na suspensão da cobrança do tributo indevido, no âmbito 
coletivo, há um interesse social patente, demonstrado por meio da 
dimensão e característica do dano, visto que a imposição de um 
tributo indevidamente atinge uma gama enorme de pessoas de 
determinado local. Dessa forma, resta presente a relevância social 
do bem jurídico que se busca proteger, a ordem jurídica tributária. 
 Diante disso, deve-se questionar a constitucionalidade da 
Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, que inseriu o parágrafo 
único ao artigo 1º da Lei 7.347/1985.  
 Com efeito, tal dispositivo obsta o acesso à justiça ao 
impossibilitar a propositura de Ação Civil Pública pelo Ministério 
Público. Cumpre destacar que as ações de natureza coletiva têm, 
dentre outras, a função de evitar que inúmeros processos 
individuais sobrecarreguem e travem o Poder Judiciário, além de 
impedir que decisões divergentes sobre a mesma matéria 
provoquem o descrédito na própria justiça (MAZZILLI, 2004). 
 Ao estabelecer restrição da atuação institucional do 
Ministério Público, na defesa de outros interesses difusos ou 
coletivos, inclusive a defesa do contribuinte em matéria tributária, 
prevista no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 
a referida medida provisória choca-se diretamente com a Lei Maior 
do Estado Brasileiro. 
 A edição da Medida Provisória nº. 2.180-35, de 2001, retira, 
ainda, do Ministério Público a incumbência de defesa da ordem 
jurídica e dos interesses sociais e  individuais indisponíveis e fere a  
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autonomia funcional da instituição garantida por meio do artigo 
127, parágrafo 2º da CF/88. 
 A Ação Civil Pública é uma garantia expressa de defesa de 
direitos fundamentais, uma vez que busca proteger a coletividade 
de práticas danosas que ofendem direitos difusos e coletivos.  
 O princípio da proibição do retrocesso dos Direitos 
Humanos, reconhecido no art. 30 da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, reconhece claramente a vedação do Estado de 
restringir um direito fundamental por outra forma que não seja por 
lei, expressão democrática da vontade do seu povo. Tentar de outra 
forma exercer tal competência caracteriza usurpação de poder que 
se traduz em flagrante inconstitucionalidade, por força do §3º do 
art. 5º, da Constituição Federal. 

O que não se aceita é que essa regulamentação seja feita 
por outra fonte normativa que não seja a lei em sentido estrito, 
sobretudo se essa regulamentação trouxer limitação a aplicação do 
direito fundamental regulamentado. 

Com efeito, o que se vê é que houve restrição do que pode 
ser objeto da Ação Civil Pública, imposta pela medida provisória 
nº 2.180-35/2001. Como já foi dito em linhas acima, a Ação Civil 
Pública é uma garantia expressa de defesa direitos fundamentais, 
vez que busca proteger a coletividade de práticas danosas que 
ofendem direitos difusos e coletivos.  

Sendo um mecanismo de defesa de direitos fundamentais, 
por lógico, a Ação Civil Pública não pode sofrer qualquer tipo de 
restrição em seu objeto por uma medida infralegal, a exemplo da 
medida provisória. 

No caso da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, o que faz 
sua vigência perdurar no tempo é fato de a Emenda Constitucional 
nº 32/2011 ter previsto em seu art. 2º que, enquanto outra medida 
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desta não a revogar explicitamente ou houver deliberação definitiva 
do Congresso Nacional sobre as matérias tratadas nela, a MP 
manterá sua vigência. Transcrevemos o dispositivo supracitado 
para melhor compreensão:  

 
Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior 
à da publicação desta emenda continuam em vigor até 
que medida provisória ulterior as revogue 
explicitamente ou até deliberação definitiva do 
Congresso Nacional.  

 
Fato é que, apesar da sua flagrante contrariedade ao texto 

constitucional, desde a edição da Citada Emenda Constitucional 
nº32, nunca houve deliberação do Congresso Nacional acerca da 
matéria e a medida provisória nº 2.180-35/2001 continua vigente e 
gerando efeitos negativos no tange à preservação dos direitos 
difusos e coletivos.  

Se a Constituição é cristalina ao afirmar que cabe aoParquet 
atuar na defesa de direitos difusos e coletivos, sem elencá-los, 
caberia apenas à lei delimitar a abrangência do que podem ser 
considerados esses direitos.  

Com isso, vê-se que apesar de os tribunais optarem por 
seguir fielmente o que foi determinado pela Medida Provisória nº. 
2.180-35/2001 e seguir aplicando o parágrafo único do art. 1º da 
Lei 7.347/85, tal norma é uma ofensa direta à Constituição Federal 
de 1988 por restringir o alcance da Ação Civil Pública por meio de 
uma medida provisória sobrepondo a Carta Magna brasileira. 
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CONCLUSÃO 
 

A Medida Provisória nº. 2.180-35/ 2001, que acrescentou 
o parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.347/1985, impede o 
ajuizamento de Ações Civis Públicas nos casos que envolvem 
questões tributárias, limitando a atuação do Ministério Público  
enquanto defensor dos interesses difusos ou coletivos. Esta 
restrição resultou na impossibilidade de o sistema jurídico pátrio 
assegurar a ampla defesa destes interesses.  
 Ocorre que a norma veiculada pela Medida Provisória em 
comento não pode limitar o acesso à justiça, princípio expresso no 
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Uma vez identificados 
todos os elementos constitucionais da ação, esta deve ser ajuizada 
e seu mérito apreciado.  
 A referida disposição limitadora inserida pela MP, ao ser 
aplicada pelos tribunais pátrios, acaba por ofender o princípio da 
hierarquia das leis, posto que uma publicação do porte de uma 
medida provisória não pode contrariar o que dispõe uma lei 
complementar à Constituição.  
 Por fim, em razão da clara inconstitucionalidade do 
parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.347/1985, mister se faz a 
contínua atuação do Ministério Público nos casos em que haja a 
efetiva conveniência social, bem como o dano ou a ameaça de dano 
a interesse transindividual, conforme garantido pela Constituição 
Federal, respeitando o fim a que se destina mencionado órgão. 
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A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE 
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES E CONLUIOS EM 
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS: UM ESTUDO  
DE CASO 
 
Hugo de Moura Lima1 
 
 
RESUMO 

Este artigo avalia a importância prática da apresentação e análise 
das composições de custos unitários no âmbito do certame 
licitatório, ajudando a identificar preventivamente tentativas de 
fraudes e conluios. É apresentada a conceituação e a natureza das 
composições de preços unitários, bem como revisão 
jurisprudencial e bibliográfica acerca da necessidade de sua 
apresentação. Como exemplo prático, é demonstrado estudo de 
caso onde foi possível impedir tentativa de fraude em 
procedimento licitatório, por meio da identificação de conluio 
entre empresas participantes a partir da análise de suas 
composições de custos. 
 
Palavras-chave: Licitação. Obras públicas. Fraudes. Composições 
de custos unitários. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Todos os anos, as obras públicas movimentam bilhões de 
reais no mercado brasileiro, gerando empregos diretos e indiretos 
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e contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do país. 
Devido ao alto volume de recursos e à diversidade dos entes 
envolvidos em obras de portes e orçamentos diversos, é essencial 
estarem rigorosamente vinculadas aos dispositivos legais aplicáveis, 
de modo a impedir irregularidades como direcionamento de 
licitações e superfaturamento de contratos. 

Os órgãos de controle atuam no combate à corrupção em 
obras públicas, evitando a consumação de atos ímprobos, mas não 
tem capilaridade suficiente para atuar em todos eles devido ao 
volume de licitações. Neste contexto, é primordial a atuação da 
Administração de cada ente de forma preventiva, fazendo cumprir-
se a legislação pertinente, de modo a combater de forma preventiva 
a corrupção na forma de fraudes e conluios entre empresas. 

Um dos mecanismos previstos na legislação, e que em 
muito auxilia no controle de ilícitos, é a exigência de que as 
empresas licitantes apresentem os projetos e demais 
documentações técnicas cabíveis. Dentre essas, destaca-se a 
obrigatoriedade de apresentação das composições de custos 
unitários, que apresentam a descrição e quantificação de todos os 
insumos a serem utilizados na execução da obra, inclusive mão de 
obra, gastos indiretos e tributos. Tais elementos tanto permitem 
uma fiscalização mais eficaz do objeto contratual por parte da 
Administração, quanto auxiliam na identificação de eventual desvio 
na contratação ou execução da obra. 

Teve-se como objetivo refletir acerca da importância da 
apresentação das composições de custo unitário dentro do escopo 
das licitações públicas, através de revisão jurisprudencial e 
bibliográfica sobre o tema, bem como apresentar estudo de caso 
onde foi possível prevenir a manipulação de procedimento 
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licitatório por propostas fraudulentas de empresas em conluio 
através da análise das composições de custo das licitantes. 

 
 

1 A IMPORTÂNCIA DAS COMPOSIÇÕES DE  
PREÇOS NO COMBATE À CORRUPÇÃO EM 
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE  
OBRAS PÚBLICAS 

 
O combate à corrupção é exercido em três frentes 

complementares, segundo Cunha Lima (2013, p. 54): 
 

O enfrentamento da corrupção opera-se, 
essencialmente, por meio de três estratégias distintas 
que se complementam: a) a de promoção: tem por 
finalidade estimular mudanças culturais, formar 
cidadãos e valorizar a ética e a moral; b) a de prevenção: 
corresponde ao conjunto de ações que buscam     
impedir a consumação de atos ímprobos; c) e a de 
repressão visa punir os infratores e recuperar o prejuízo 
causado ao erário. 

 
No âmbito das obras públicas no Brasil, o instrumento da 

repressão recebe naturalmente maior repercussão, nas atuações   
dos Tribunais de Contas em obras superfaturadas ou na Operação  
Lava Jato, através da revelação de cartel entre empreiteiras           
para direcionamento de licitações, inclusive com regulamento      
nos moldes de campeonatos de futebol (FABRINI;  
FERNANDES, 2014). 

Entretanto, ao considerar-se a alta quantidade de obras 
públicas e o grande volume de recursos que circulam entre órgãos 
e entes administrativos de naturezas distintas, nota-se que a 
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estratégia repressiva torna-se pouco efetiva (CUNHA LIMA, 2013, 
p. 55). Neste escopo, há que se concentrar os esforços em evitar a 
corrupção, através do instrumento preventivo e da introdução de 
mecanismos de controle (BANDEIRA, 2004, p. 27 e 28). 

Um dos elementos utilizados no âmbito da Engenharia 
Civil como mecanismos de controle administrativo são as 
composições de preços unitários. Fundamentalmente necessárias 
para detalhamento e contabilização de todos os gastos de uma obra, 
estes instrumentos também provaram-se essenciais na prevenção 
de fraudes em procedimentos licitatórios. 

O instrumento licitatório traz consigo a exigência de uma 
série de documentos das empresas participantes, sendo muitas 
vezes visto como um procedimento rígido e burocrático. 
Entretanto, esta documentação, estabelecida em edital de acordo 
com os critérios estabelecidos pela Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, é frequentemente utilizada no controle prévio de 
irregularidades. 

Cabe pontuar, ainda, que a documentação enviada pelas 
licitantes no âmbito do procedimento licitatório também possui 
papel sólido na repressão aos atos concretos de corrupção, sendo 
amplamente utilizada e analisada no âmbito dos Ministério 
Públicos e Tribunais de Contas para comprovação de ato ilícito ou 
estimação do dano ao erário público, bem como utilizadas, 
porventura, para comprovação de cartéis de empresas e 
direcionamento de licitações. 
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1.1  Conceituação e características das composições  
de preços unitários 

 
O Manual de Metodologias e Conceitos do SINAPI, 

principal base para a orçamentação de obras públicas no país, 
define as composições de custos unitários da seguinte forma: 

 
Uma Composição Unitária é a descrição e quantificação 
de cada insumo e composição auxiliar empregados para 
se executar uma unidade de serviço. Deve conter os 
nomes dos seus elementos, as unidades de quantificação 
e os indicadores de consumo e produtividade 
(coeficientes). O entendimento de uma composição é 
dado por:  
 
● Descrição: caracteriza o serviço, explicitando os 

fatores que impactam na formação de seus 
coeficientes e que diferenciam a composição unitária 
das demais; 

● Unidade de medida: unidade física de mensuração do 
serviço representados; 

● Insumos/composições auxiliares (Item): elementos 
considerados na execução de um serviço, podendo 
ser insumos (materiais, equipamentos ou mão de 
obra) e/ou composições auxiliares; 

● Coeficientes de consumo e produtividade: 
quantificação dos insumos e/ou composições 
auxiliares considerados na composição de custo de 
um determinado serviço.  

 
 

Os orçamentos são compostos por uma gama de serviços 
variados e específicos a cada obra (por exemplo: demolição, 
fundações, alvenarias, instalações elétricas, coberturas, 
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terraplanagem, pavimentação, limpeza, etc.), e as composições de 
custos, por sua vez, nada mais são do que o detalhamento de todos 
os insumos (materiais, equipamentos e mão de obra) a serem 
utilizados em cada um destes serviços. Do custo dos insumos e da 
produtividade com que são utilizados em cada serviço, resulta-se o 
preço unitário do serviço. 

De acordo com BRAUNERT (2010, p.121) "a composição 
dos serviços é o coração do orçamento. Através de levantamentos 
teóricos ou medições em obra, o serviço deve relacionar todos os 
insumos e respectivas quantidades que o compõe." 

Ao detalhar a Metodologia de Aferição, o Manual de 
Metodologias e Conceitos do SINAPI evidencia o caráter plural e 
diversificado das composições de preço, devido à complexidade da 
obtenção dos coeficientes de produtividades para cada insumo em 
cada serviço. 

  
ANEXO I – METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO 
SINAPI 
 
Como tratado anteriormente, aferir composições 
significa dimensionar produtividades de mão de obra e 
equipamentos, além de consumos e perdas de materiais 
envolvidas na execução dos diversos serviços da 
construção civil. 
No caso do SINAPI, esse dimensionamento é realizado 
por meio da metodologia descrita a seguir, e com base, 
preferencialmente, em dados obtidos em medições       
em obras. 
  
2. FATORES QUE INFLUENCIAM OS 
COEFICIENTES AFERIDOS 
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Os fatores que influenciam o consumo de materiais e a 
produtividade da mão de obra e dos equipamentos 
podem ser associados a: 
PRODUTO: relacionado ao tipo de serviço a ser 
medido, às especificações exigidas e detalhes de projeto 
que influenciam o esforço necessário para sua execução 
e as perdas a ele associadas. Por exemplo: no caso de 
revestimento cerâmico, o assentamento de placas 
grandes em ambientes pequenos tende a ocasionar 
perdas maiores devido à necessidade de maior número 
de cortes nas peças; 
PROCESSO: relacionado ao processo de execução de 
um dado serviço. Por exemplo: no caso de assentamento 
de blocos estruturais de concreto, a utilização da 
ferramenta palheta ou bisnaga leva a uma perda menor 
de material e melhor produtividade que a utilização de 
colher de pedreiro. 

 
Observa-se, portanto, que as composições unitárias são 

elementos personalíssimos de cada empresa, representando a 
produtividade dos trabalhadores contratados, das máquinas e 
técnicas à disposição, e dos preços praticados por cada companhia, 
como argumenta Ribeiro (2017): 

  
Alguns orçamentistas costumam utilizar bases como 
referência para a composição de custos, usando banco 
de dados como o Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), a 
Tabela de Composições e Preços para Orçamentos 
(TCPO), DNIT entre outras. A função delas é servir 
como referência, porém sem representar uma verdade 
única. Pois cada composição de custos é individual e 
necessita ser elaborada de acordo com suas 
condicionantes, tais como: experiência e motivação da 
equipe, clima, dificuldades de acesso, horário de 
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trabalho e etc. Quanto maior a experiência, por exemplo, 
maior é a habilidade e, consequentemente, melhor é a 
produtividade. Portanto, é recomendado se basear em 
dados da sua empresa, apurando os índices de 
produtividade de mão de obra e o consumo de materiais 
e equipamentos nos serviços executados, a fim de criar 
o seu próprio banco de dados. 

 
Não resta dúvida, portanto, quanto ao caráter individual 

das composições de preços unitários, sendo praticamente 
irreplicáveis de empresa a empresa, sem a combinação de 
propostas ou utilização de acordos ilegais. 
 
1.2  Decisões relacionadas à importância das  

composições de preços 
 
As composições de custos unitários são itens 

imprescindíveis nas licitações e contratações de obras públicas, 
reconhecidas de maneira inexorável pela Lei de Licitações (Lei n. 
8.666/93). Seu art. 7º, § 2º, inciso II foi claro ao afirmar que: 

 
Art. 7º, § 2o  As obras e os serviços somente poderão 
ser licitados quando: 
[...] 
II - existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos 
unitários; 

 
Da leitura do dispositivo legal mencionado, nota-se que 

não há previsão expressa para o envio das composições unitárias 
por parte das empresas participantes do procedimento licitatório. 
A despeito disso, o Tribunal de Contas da União, através de um 
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interpretação teleológica da norma, tem entendimento consolidado 
sobre o tema. 

Em 2010 o Tribunal editou a Súmula 258, onde ressalta a 
necessidade do envio das composições de custos unitários também 
das propostas das licitantes: 

 
As composições de custos unitários e o detalhamento 
de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que 
compõe o projeto básico da obra ou serviço de 
engenharia, devem constar dos anexos do edital de 
licitação e das propostas das licitantes e não podem ser 
indicados mediante uso da expressão "verba" ou de 
unidades genéricas. 

 
A percepção da importância das composições de preços 

como elementos que ajudam na identificação de fraudes licitatórias, 
e até mesmo na execução do objeto contratual, é evidenciada pelos 
reiterados acórdãos do Tribunal acerca da obrigatoriedade da 
apresentação destes documentos não apenas pela Administração, 
mas também de todos os licitações. 
 

Acórdão 2157/2012 - Plenário 
É ilegal a ausência das composições de custos unitários, 
do detalhamento dos encargos sociais e do BDI nos 
orçamentos de referência de licitações, assim como a 
ausência de previsão nos editais da obrigatoriedade de 
fornecimento dessas informações nas propostas dos 
licitantes (art. 6º, inciso IX, alínea f, art. 7º, § 2°, inciso 
II, e art. 40, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993 e Súmula 
TCU 258) 
 
Acórdão 550/2011 – Plenário TCU 
Nas licitações de obras públicas devem ser 
desclassificadas as propostas de licitantes que não 
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contenham a composição de todos os custos unitários 
dos itens. 
  
Acórdão 272/2011 – Plenário TCU 
A Administração deve fazer constar do processo de 
licitação as composições de todos os custos unitários 
dos serviços, o detalhamento do BDI e dos encargos 
sociais utilizados na formação dos preços, que devem 
constar nas planilhas de referência da licitação e na 
planilha de preço do contrato, exigindo da licitante 
vencedora, por meio do edital, a apresentação das 
mencionadas informações. 
 
Acórdão 2504/2010 do TCU - Plenário 
Em contratações de obras e serviços de engenharia, 
deve constar nos editais, além do critério de 
aceitabilidade de preços unitários, exigência para que os 
licitantes apresentem as composições dos preços 
unitários dos serviços ofertados (...) 
  
Acórdão 44/2003 do TCU - 2ª Câmara 
8. [...] somente poderá licitar obras e serviços quando 
existir orçamento detalhado em planilhas que expressem 
a composição de todos os seus custos unitários. Além 
disso, essas planilhas – decidiu o TCU – devem, de igual 
modo, ser exigidas das licitantes. 

 
A ausência das composições de preços, da Administração 

ou da empresa contratada, configura-se, portanto, em 
irregularidade grave perante a lei 8.666/93, no sentido em que 
impede a efetiva fiscalização da adequabilidade dos componentes, 
percentuais e qualidade de execução dos serviços contratados pela 
Administração. 

Sobre o tema, cabe ainda expor entendimento do Tribunal 
de Contas da União, em seu julgado TC 013.888/2002-7, acerca da 
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possibilidade de propostas idênticas, ou com vícios de difícil 
reprodução, ao acaso em licitações de obras públicas: 

 
Com efeito, as propostas continham identidade de sinais 
e vícios de grafia - em um total de oito - indicativos da 
adoção de uma mesma planilha orçamentária como 
referência, a qual era diversa daquela elaborada pela 
Administração. 
De realce a ocorrência simultânea dos seguintes erros 
ortográficos (...) Não há explicação para tais 
coincidências de erros, principalmente porque os 
mesmos não se encontram nos itens correspondentes 
da planilha orçamentária da prefeitura (embora esta 
contenha outros erros de grafia). 
É bastante improvável que propostas elaboradas por 
três empresas concorrentes entre si contenham esses 
mesmos tipos de erro de grafia, a não ser que tenham 
advindo de uma fonte comum. Assim, a conclusão a que 
se chega é que houve combinação de propostas entre as 
licitantes, em afronta ao princípio da competitividade. 
Os indícios de conluio acima descritos são suficientes 
para se concluir que houve fraude à licitação, ensejando 
a aplicação da penalidade de inidoneidade para licitar. 

 
Diante de tudo que foi exposto, observa-se que a 

apresentação das composições de preços unitários pelas licitantes 
tem respaldo na legislação e na jurisprudência, além de suma 
importância na identificação e prevenção de propostas 
fraudulentas ainda na fase classificatória do certame, agindo assim 
de forma a evitar a consumação do ato ilícito em estágio incipiente. 
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1.3  Legislação e jurisprudência relacionada a  
fraudes licitatórias 

 
Sob a égide legal, a própria Lei 8.666/1993 configura como 

crime a tentativa de combinação de resultados em procedimentos 
licitatórios: 

  
Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito 
de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 
da adjudicação do objeto da licitação: 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

  
A possibilidade ainda é classificada como hipótese de ato 

de improbidade administrativa conforme o art. 10, VIII da Lei 
8.429/1992. 
  

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de 
processo seletivo para celebração de parcerias com 
entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 
indevidamente; (Redação pela Lei nº 13.019/2014)   

 
O tema também é assunto da Lei 12.846/2013, que dispõe 

sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos lesivos contra a administração pública, e o faz 
da seguinte forma: 

  
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, 
nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos 
aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas 
no parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o 
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 
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princípios da administração pública ou contra os 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 
assim definidos: 
[...] 
IV - no tocante a licitações e contratos: 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 
qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 
procedimento licitatório público; 

 
Por fim, cabe ressaltar, complementarmente, o art. 36 da 

Lei 12.529/2011, lei esta que disciplina a defesa da concorrência 
no Brasil, e trata sobre assunto do conluio entre empresas da 
seguinte forma: 

  
Art. 36.  Constituem infração da ordem econômica, 
independentemente de culpa, os atos sob qualquer 
forma manifestados, que tenham por objeto ou possam 
produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam 
alcançados: 
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 
concorrência ou a livre iniciativa; 
[...] 
§ 3º  As seguintes condutas, além de outras, na medida 
em que configurem hipótese prevista no caput deste 
artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem 
econômica: 
I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com 
concorrente, sob qualquer forma: 
a) os preços de bens ou serviços ofertados 
individualmente; 
[...] 
d) preços, condições, vantagens ou abstenção em 
licitação pública; 
II - promover, obter ou influenciar a adoção de conduta 
comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; 
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Na mesma linha da legislação, o TCU entende que “a 
configuração da fraude à licitação não está associada ao seu 
resultado, ou seja, ao sucesso da empreitada” (Acórdão 48/2014 - 
Plenário), não sendo necessário que o fraudador vença a licitação 
ou que haja prejuízo aos cofres públicos para que se configure 
fraude ao instrumento licitatório. 

Este entendimento é decorrente da violação ao princípio 
da isonomia que rege as licitações públicas, visto que a tentativa de 
fraude ataca o caráter competitivo do certame, como observa 
Bianca Vaz Mondo (2019, p. 8): 

 
Temos, de um lado, o objetivo direto da fraude, isto é, a 
distorção da competição necessária para que a licitação 
atinja seus objetivos. Além da violação ao princípio da 
competição em si, verifica-se comumente, nos casos de 
fraude, a afronta a outros princípios básicos vinculantes 
para a licitação pública. 
De outro lado, temos um segundo objetivo, que apesar 
de indireto é, na maioria das vezes, o objetivo primário 
da fraude: a apropriação de recursos públicos por meio 
da contratação de bens e serviços com 
superfaturamento. Portanto, via de regra a distorção da 
competição visa proporcionar aos fraudadores o 
controle sobre o resultado do certame para garantir que 
a contratação lhes seja financeiramente mais vantajosa 
do que seria em condições de competitividade. 
 

Entretanto, as fraudes a procedimentos licitatórios nem 
sempre estão relacionadas a superfaturamento, como aponta 
novamente Bianca Vaz Mondo (2019, p. 10): 
 

Embora as situações de fraude em contratações públicas 
costumam estar associadas à apropriação de recursos 



 

138 

por meio de superfaturamento, existem situações em 
que as empresas parecem buscar outros objetivos. No 
projeto Obra Transparente, identificaram-se casos de 
fraudes na participação de empreiteiras em algumas 
licitações nas quais o preço ofertado foi 
significativamente mais baixo do que as estimativas dos 
órgãos contratantes e, muitas vezes, do que as propostas 
das outras competidoras. A princípio, isso contraria a 
lógica da vantagem pecuniária. Nesses casos, a estratégia 
parece refletir a atuação de empresas novas que buscam 
ingressar no mercado das obras públicas. Para isso, 
porém, muitas vezes é necessário apresentar 
documentação atestando experiência prévia na execução 
de obra semelhante àquela pleiteada, o que essas 
empresas de fato ainda não possuem, e a fraude ocorre 
na simulação ou falsificação desses atestados. Também 
há casos em que se trata de empresa aparentemente 
nova, porém constituída por empresários com histórico 
de atuação inidônea com outras empresas, que então se 
utilizam de empresas de fachada, muitas vezes 
registradas em nome de terceiros (“laranjas”) para dar 
continuidade ao seu negócio. Aqui, a empresa 
fraudadora não busca o superfaturamento, mas o 
contrário, isto é, oferecer um desconto alto para ampliar 
suas chances de obter contratos que serão sua porta de 
entrada para o negócio da execução de obras públicas. 

 
Observa-se, portanto a importância de prevenir as 

tentativas de fraude ao procedimento licitatório, mesmo que estas 
não logrem êxito, ou que não configurem dano ao erário em si. 
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2  ESTUDO DE CASO: IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDE 
LICITATÓRIO ATRAVÉS DE COMPOSIÇÃO DE 
PREÇOS UNITÁRIOS 

 
A seguir, apresentar-se-á estudo de caso onde as 

composições de preços - enviada pelas licitantes em cumprimento 
aos termos do edital - foram utilizadas para identificar conluio 
entre duas empresas e a tentativa de fraude ao certame licitatório 
foi impedida. Por tratar-se de investigação sigilosa e cujos 
resultados ainda não se tornaram públicos, os nomes das empresas, 
bem como do órgão, serão omitidos. 

No referido caso, o Setor de Obras do órgão, acionado para 
emitir análise técnica das propostas de preços recebidas no 
processo licitatório, identificou indícios de atuação conjunta 
devido a uma aparente correlação entre as propostas de duas 
empresas, caracterizando, possivelmente, conluio entre esses 
licitantes. A averiguação de conluio deu-se, principalmente, a partir 
das composições de preços unitários apresentadas pelas empresas, 
após suspeitas levantadas observando-se os custos globais das 
propostas das Empresas A e B, e como estas se encaixam no 
escopo global das demais ofertas. 

 
2.1  Indícios de conluio através da análise global dos  

preços unitários 
 
Inicialmente, foram analisados, de forma global, os custos 

unitários apresentados pelas empresas. Os custos unitários 
referem-se aos preços ofertados pelas licitantes para os serviços      
a serem contratados, sendo geralmente obtidos através                     
das composições de preços de cada um dos serviços. Desta forma, 
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a análise global funciona de modo a filtrar propostas              
suspeitas, quando se observa uma padronização acima do       
normal entre os preços. 

A análise pode ajudar tanto na identificação de propostas 
pouco competitivas - ou seja, que em pouco mudam o panorama 
do orçamento base do edital - ou mesmo na identificação de 
indícios de conluios entre as participantes, observando se há 
muitos preços iguais entre as participantes ou mesmo diferenças 
regulares entre os preços apresentados. 

Observou-se, comparando as propostas das empresas A       
e B ao orçamento base do Setor de Obras, que a ocorrência              
de preços iguais entre as empresas foi a regra nas duas propostas 
apresentadas. 

Dos 235 (duzentos e trinta e cinco) itens de serviço listados 
no orçamento base do Setor de Obras, 181 (cento e oitenta e um) 
deles, ou seja, 77% (setenta e sete por cento) foram iguais entre 
Empresa A e Empresa B, sendo apenas 16 (dezesseis) iguais ao 
preço base do edital. Ou seja, mais de dois terços dos preços 
ofertados foram rigorosamente iguais entre si e distintos daqueles 
apresentados pelo orçamento de referência do órgão. 

Ademais, em apenas 54 (cinquenta e quatro) oportunidades, 
ou seja 23% (vinte e três por cento) do total de itens as empresas 
apresentaram preços unitários distintos para um mesmo item de 
serviço. 
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Figura 1 – Ocorrência de preços unitários entre as licitantes  
e a Administração 

 
Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa. 

 
 

Tabela 1 – Ocorrências de preços unitários entre as licitantes  
e a Administração 

 

Preços globais - Empresa A x Empresa B x Setor de Obras 
(quantidade e percentual) 

Preços iguais entre as empresas e iguais ao do 
Setor de Obras 

16 6,81% 

Preços iguais entre as empresas e inferiores ao 
do Setor de Obras 

165 70,21% 

Preços distintos entre as empresas, e inferiores 
ao do Setor de Obras 

48 20,43% 

Preços iguais entre o Setor de Obras e Empresa 
A, e não entre Empresa B 

6 2,55% 

Fonte: elaborada pelo autor desta pesquisa.  
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Avaliando o panorama global, cabe questionar-se se esta 
situação ocorreu entre as outras cinco empresas habilitadas no 
processo licitatório. Todos os preços unitários ofertados foram 
catalogados e analisados para os 235 (duzentos e trinta e cinco) 
itens de serviços. Para evitar a distorção de resultados, foram 
excluídas as situações de preços ofertados iguais ao do edital, pois 
algumas empresas apresentaram propostas pouco competitivas, 
com até 90% (noventa por cento) dos preços propostos iguais aos 
de referência. A tabela a seguir permite que se observe em quais 
casos as propostas das empresas apresentaram preços iguais entre 
si e distintos dos valores de referência da Administração. 

 
Tabela 2 – Ocorrência de preços unitários iguais entre as licitantes, 

exceto preços iguais ao do edital 
 

Referência A B C D E F G 

Empresa A - 0 2 165 0 0 0 

Empresa B 0 - 1 0 0 0 0 

Empresa C 2 1 - 2 0 0 0 

Empresa D 165 0 2 - 0 0 0 

Empresa E 0 0 0 0 - 0 0 

Empresa F 0 0 0 0 0 - 0 

Empresa G 0 0 0 0 0 0 - 

Fonte: elaborada pelo autor desta pesquisa. 
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Foram identificados 170 (cento e setenta) casos dos 
chamados “preços únicos” – ou seja, aqueles apresentados pelas 
empresas e distintos do valor de referência do edital. Destes, 165 
(cento e sessenta e cinco) se verificaram entre Empresa A e 
Empresa B, e apenas 5 entre todas as vinte outras combinações de 
empresas. Observa-se, portanto, que este padrão de repetição é 
praticamente impossível de ser replicado ao acaso, trazendo à luz 
fortes indícios de conluio entre as Empresas A e B. 

 
2.2  Análise da composição de preços das  

propostas fraudulentas  
 
Uma vez identificados e evidenciados os indícios de 

conluio através da distribuição de preços unitários no escopo do 
certame licitatório, a análise pode ater-se às composições de preços 
apresentadas pelas Empresas A e B. Através deste estudo, 
naturalmente mais minucioso, é possível rastrear as diferenças 
entre as propostas apresentadas e comprovar ou não se os indícios 
observados configuram de fato atuação conjunta entre as empresas. 

A composição de um determinado item de serviço nada 
mais é do que a listagem de todos os insumos (materiais, 
equipamentos e mão de obra) que compõem um determinado 
serviço, inclusive com o preço praticado e a produtividade 
observada pela empresa para cada insumo no âmbito do 
determinado serviço. 
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Figura 2 – Composição de custo unitário do edital de referência para o 

item "locação convencional de obra" 
 

 
Fonte: Sigilosa (2018) 

 
Na composição acima, da planilha de referência do Setor 

de Obras, observa-se que para cada insumo do serviço são 
apresentados, em colunas e respectivamente: código, nome, 
unidade, coeficiente de consumo, preço unitário e preço final (este 
último sendo coeficiente de consumo x preço unitário). 

Para o mesmo item de serviço, comparando com as 
composições apresentadas pela Empresa A (Figura 3) e pela 
Empresa B (Figura 4), observa-se notória similaridade em diversos 
elementos – apenas com uma leve diferença no sombreado das 
células – e distinção da composição de referência do Setor de 
Obras em múltiplas oportunidades. 
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Figura 3 – Composição de custo unitário da Empresa A para  

o item "locação convencional de obra" 
 

 
Fonte: Sigilosa (2018) 

 
Figura 4 – Composição de custo unitário da Empresa B para  

o item "locação convencional de obra" 
 

 
Fonte: Sigilosa (2018) 
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Em especial, cabe destacar que são idênticos entre as 
empresas o nome e o código de todos os insumos, inclusive 
escritos de maneira diferente de como o faz o edital de referência. 
Também são idênticos a ordem de apresentação dos insumos - 
mais uma vez distinta do edital - e até a formatação e organização 
das tabelas. É notório que se trata da mesma planilha, apenas com 
duas apresentações visuais diferentes (sombreado na Empresa A e 
não sombreado na Empresa B) 

 Também são idênticos os preços unitários de todos os 
insumos, bem como os coeficientes de consumo. Conforme já 
exposto neste texto, os coeficientes de consumo são únicos, 
respectivos à organização interna e produtividade de cada empresa, 
sendo impossíveis de serem replicados ao acaso. Por último,       
cabe pontuar  que  também  é  comum  entre  as  empresas o cálculo  
implícito das leis sociais (dentro do custo do insumo), ao passo que 
o Setor de Obras o faz separadamente, junto ao BDI e outras taxas. 

Esta tendência de composições praticamente idênticas não 
foi observada isoladamente no item 01.04.01 (Figuras 2 a 4), mas 
sim em todas as oportunidades onde as empresas apresentaram 
preços iguais. De fato, a análise pormenorizada de todas as 
composições identificou 181 (cento e oitenta e uma) composições 
rigorosamente iguais, sem nenhuma diferença de código, nome, 
coeficiente e preço dos insumos, bem como com formatação 
praticamente idêntica. 
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Figura 5 – Ocorrências de composições de custos unitários similares 
entre as empresas 

 

 
Fonte: Própria (2019) 
 

Tabela 3 – Ocorrências de composições de custos unitários 
similares entre as empresas 

 

Composições de Preços - Empresa A x Empresa B (quantidade e percentual) 

Composições de preços rigorosamente idênticas 181 77,02% 

Composições praticamente iguais, com exceção de um único 
item 

34 14,47% 

Composições praticamente iguais, com exceção de dois itens 6 2,55% 

Composições praticamente iguais, com exceção de três itens 7 2,98% 

Composições praticamente iguais, com exceção de quatro ou 
mais itens 

7 2,98% 

Fonte: elaborada pelo autor desta pesquisa. (2019) 
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Nos 54 (cinquenta e quatro) demais itens, onde as empresas 
apresentaram preços distintos do entre si, verificou-se que estas 
composições também são praticamente idênticas, apresentando 
apenas um a quatro insumos com preços ou coeficientes de 
consumo distintos, e o restante da composição permanece 
rigorosamente igual. Observa-se, portanto, que muitos dos preços 
distintos oferecidos são, na verdade, obtidos através das mesmas 
composições de custos com mudança de apenas alguns itens 
pontuais, usualmente um único insumo. 

Ademais, em diversos casos observou-se que esta diferença 
é oriunda de alguns insumos em específico, reforçando a hipótese 
que as empresas compartilharam bancos de dados. Uma análise 
pormenorizada permitiu observar, por exemplo, que uma              
leve mudança de preço de apenas quatro materiais (cimento, brita 
nº2, brita nº3 e pedra rachão) acarretou propostas distintas em       
27 (vinte e sete) itens, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dos    
casos observados. 

 
Tabela 4 – Insumos cuja modificação de preço resultou em preços 

distintos para 27 itens de serviço. 
 

Insumo Empresa A Empresa B Diferença 

MA 1379 – Cimento Portland 
CP II-32 

R$ 0,34 R$ 0,35 R$ 0,01 

MA 4718 – Pedra Britada nº 2 R$ 70,00 R$ 75,00 R$ 5,00 

MA 4722 – Pedra Britada nº 3 R$ 70,00 R$ 75,00 R$ 5,00 

MA 4730 – Pedra de mão ou 
rachão 

R$ 50,00 R$ 67,96 R$ 17,96 

Fonte: elaborada pelo autor desta pesquisa. 
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Em outros termos, as empresas só precisaram mudar o 
preço de 4 (quatro) insumos apenas para fazer transparecer 
aparência de legalidade em 27 (vinte e sete) itens de serviço, 
permanecendo o restante da composição rigorosamente idêntica. 
Essa fraude seria imperceptível caso fossem apenas observados os 
custos unitários finais dos serviços, e não suas composições. 
 
2.3  Outros indícios de manipulação de propostas 

observados através da análise das composições  
de preços 

 
Poderia-se argumentar que o alto número de similaridades 

entre as propostas é fruto da utilização da tabela SINAPI como 
referência por ambas as empresas. Esta possibilidade, entretanto, 
pode ser afastada através da análise das composições próprias do 
órgão licitante. 

A tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil), de responsabilidade da Caixa e do 
IBGE, é adotada, por força do Decreto 7.983/2013, como 
referência de preços para serviços de engenharia contratados com 
recursos públicos federais. Sua utilização é compulsória para a 
Administração Pública, de modo que é comum – muito embora 
não recomendável – os licitantes copiarem as composições do 
SINAPI e as modificarem para apresentarem propostas 
competitivas. Nestes casos, é razoável que múltiplos licitantes 
mantenham o código original do item de serviço que os identifica 
na tabela de referência, e modifiquem apenas os preços e 
coeficientes de consumo dos insumos que os compõem, 
resultando assim em propostas distintas, mas com códigos iguais 
em determinados itens. 
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Na ocasião de não serem encontrados na tabela SINAPI 
itens de serviços adequados ao projeto básico que se deseja, o 
órgão público pode utilizar-se de composições próprias para 
complementar o orçamento de referência. No caso do órgão em 
questão, o Setor de Obras identifica estes serviços através do 
prefixo ADM e utiliza um total de 111 (cento e onze) destas 
composições próprias como insumos no orçamento de referência. 

De fato, resta ao licitante duas opções: copiar o código 
utilizado pelo Setor de Obras (ou seja: ADM0001, ADM0068, etc.) 
ou criar código próprio para identificar o referido insumo. No caso 
das propostas das Empresas A e B, ambas empresas optaram por 
não utilizar o código do Setor de Obras, mas sim por criar código 
de referência próprio. 

Em todos as 111 (cento e onze) ocorrências de 
composições próprias as empresas utilizaram códigos idênticos, 
como também os utilizaram para todos os demais 355 insumos 
identificados no orçamento. A própria conjectura de que as 
empresas utilizaram o mesmo software ou banco de composições 
de referência por acaso é absurda, dado a pluralidade e o volume 
alto de insumos utilizados - 466 (quatrocentos e sessenta e seis) 
tipos de insumos ou composições auxiliares diferentes - para obra 
tão complexa. 

É praticamente impossível existir banco de dados genérico 
tão diversificado e extenso a ponto de servir, por coincidência, de 
bibliografia para ambas as empresas. A conclusão lógica, somada 
aos demais fatos apresentados neste capítulo, é que as empresas 
utilizaram o mesmo banco de dados em suas propostas, 
caracterizando, assim, combinação de propostas entre os licitantes 
e afronta ao princípio da competitividade. 
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Outro mecanismo que pode ser utilizado na identificação 
de conluio em tentativa de fraude em procedimentos licitatórias é 
a ocorrência de erros comuns entre as propostas das licitantes. 
Deve-se atentar para a utilização de metodologias de cálculo 
erradas, documentos incoerentes ou ausentes, e até erros de 
português comuns entre as propostas. 

Foi ocorrência comum entre as Empresas A e B a oferta de 
preços iguais para itens distintos – e com preços distintos. Trata-se 
de itens de serviço similares, mas com diferenças sutis, por 
exemplo: escadas de marinheiro com e sem estruturas de proteção, 
pontos de lógica com tomada simples ou tomada dupla, dentre 
outros. Apenas as Empresas A e B apresentaram 5 (cinco) preços 
iguais para combinações de 13 (treze) itens de serviço semelhantes, 
ao passo que o edital, e todas as demais licitantes, ofereceram 13 
(treze) preços distintos. Ou seja, as empresas não apenas 
apresentaram composições praticamente idênticas, como também 
cometeram as mesmas falhas ao propor preços iguais para itens 
distintos no edital. 

 
 

CONCLUSÃO 
 
O mercado de obras públicas movimenta bilhões de reais 

todos os anos no Brasil entre empresas e órgãos e entes 
administrativos de naturezas diversas. Neste escopo, a estratégia da 
prevenção aos atos de corrupção é percebida como mais efetiva, 
através da introdução de mecanismos de controle. 

Um dos documentos exigidos no âmbito do procedimento 
licitatório e que se mostra essencial na prevenção de fraudes são as 
composições de preços unitários, que listam o custo de todos os 
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insumos e suas produtividades. Além de serem essenciais                 
no planejamento da obra, elas são elementos personalíssimo de 
cada empresa, praticamente irreplicáveis ao acaso entre       
empresas distintas. 

O Tribunal de Contas da União apresenta entendimento 
consolidado acerca da obrigatoriedade do fornecimento das 
composições de preços unitários não apenas pela Administração, 
mas também por todas as licitantes. Estes elementos provaram-se 
de grande importância na identificação de tentativas de fraude e na 
prevenção da corrupção contra cartéis de empresas no setor de 
obras públicas. Ainda, observa-se que não é necessário que o 
fraudador vença a licitação ou que haja prejuízo ao erário para que 
se configure fraude ao instrumento licitatório. 

Apresentou-se estudo de caso, onde uma análise inicial dos 
preços unitários propostos por duas empresas levou a 
Administração de tentativa de fraude a procedimento licitatório. As 
empresas apresentaram preços idênticos para 77% (setenta e sete 
por cento) dos itens de serviço. 

A suspeita de fraude pode ser confirmada através da análise 
das composições de preços unitários apresentadas por ambas as 
empresas no âmbito do procedimento licitatório. As licitantes 
apresentaram diversas composições com os mesmos coeficientes 
de produtividade, a mesma codificação de insumos, a mesma 
organização das planilhas e até os mesmos erros. 

Das 235 (duzentas e trinta e cinco) composições solicitadas, 
181 (cento e oitenta e uma) eram rigorosamente idênticas, ao passo 
que as 54 (cinquenta e quatro) possuíam apenas diferenças de preço 
em poucos itens, fazendo transparecer aparência de legalidade. A 
análise pormenorizada das composições permitiu, portanto, 
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comprovar que as empresas compartilharam banco de dados, na 
tentativa de apresentar propostas fraudulentas à licitação. 

Em conclusão, restou comprovada a importância das 
composições de preços unitários na identificação e comprovação 
de tentativa de fraude a procedimento licitatório. Apresentou-se 
exemplo prático da identificação de indícios de cartel entre 
empreiteiras, bem como estratégia que permite, através da análise 
das composições de preços unitários, comprovar da atuação em 
conjunta das empresas e atuar de forma preventiva, antes da 
consumação do ato ilícito. 

Por fim, não obstante a atuação repressiva dos órgãos e 
controle na esfera do combate à corrupção, é preciso promover a 
utilização de instrumentos preventivos ainda na esfera 
administrativa. A exigência, pelos entes e órgãos da Administração, 
para que os licitantes apresentem as composições de preços 
unitários dos serviços ofertados, conforme orienta repetidamente 
o TCU, mostra-se estratégia efetiva nesta seara. 
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RESUMO 

A atuação do Perito contábil, na elaboração do laudo ou parecer 
técnico pericial, objetiva suprir os promotores e demais partes 
interessadas quanto ao conteúdo da lide e respectiva tomada de 
decisão. Nesse sentido, o presente estudo objetiva analisar qual a 
percepção dos promotores do Ministério Público do Estado do 
Rio Grande do Norte (MPRN), quanto ao conteúdo do laudo 
pericial e a atuação profissional do Perito contábil. Para tanto, 
coube elaborar um questionário contendo perguntas relacionadas 
ao perfil dos respondentes, conteúdo do laudo pericial e atuação 
do Perito contábil, o que resultou em cinco respostas, que foram 
sistematizadas e analisadas descritivamente. Considerando os 
pontos enumerados, o estudo aponta que o conteúdo do laudo 
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pericial atende as demandas dos promotores e os auxilia na tomada 
de decisão, uma vez que serve de prova técnica para solucionar a 
lide. Quanto a atuação profissional, os promotores destacam que 
os Peritos contábeis demonstram ter conhecimentos práticos e 
teóricos adequados ao tratamento da lide, uma vez que 
fundamentam seus laudos de forma coerente, são persistentes na 
resolução das questões e assumem uma postura investigativa 
adequada ao exercício de suas funções, reunindo elementos que 
contribuem para a resolução da lide. 
 
Palavras-chave: Perícia contábil. Laudo pericial. Perito contábil. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os promotores do Ministério Público (MP), assumem 
atribuições em matérias cíveis, judiciais e extrajudiciais, com o 
intuito de defender o patrimônio público (DAVIS; FARREL; 
OGILBY, 2009). Nessa perspectiva, destaca-se que eles acionam a 
figura do Perito contábil, quando buscam identificar questões 
relacionadas as práticas de corrupção e improbidade administrativa 
de ordem contábil. Nessa conjuntura, salienta-se que esses 
profissionais, ao assumirem o encargo, fazem uso de seus 
conhecimentos técnicos, com a missão de identificar se foi 
cometido algum ato irregular ou fraude contábil (SANTOS; 
BIANCHI; SILVA, 2015). 

No âmbito do MP, o Perito contábil tem o dever de analisar 
os processos sob sua responsabilidade e emitir um laudo ou parecer 
técnico pericial, com o intuito de subsidiar a análise e tomada de 
decisão dos promotores (FILARDO et al., 2018). Via de regra, após 
o estudo cuidadoso dos autos do processo, ele deve emitir um 
laudo que possa respaldar a decisão judicial do promotor. As 
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Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), tratadas pela norma 
Técnica de Perícia (TP) NBC TP 01/2015 e as Profissionais do 
Perito Contábil (PP) NBC PP 01/2015 e NBC PP 02/2016, bem 
como o Código Civil (2002), apontam que a atuação do Perito 
contábil em uma lide, requer que ele tenha o mínimo de 
conhecimento técnico sobre a matéria a ser periciada. 

Segundo Cruz et al. (2016), para que o laudo pericial 
contábil propicie a melhor tomada de decisão possível, esse 
documento deve estar em conformidade com as normas jurídicas 
e profissionais. Tudo isso, de modo a garantir que ele realmente 
possa responder as demandas das partes interessadas e permitir aos 
tomadores de decisão, solucionar a lide. No âmbito do MP, esses 
documentos são produzidos pela equipe contábil que compõe os 
Centros de Apoio Operacional as Promotorias de Justiça (CAOP) 
ou o Núcleo de Apoio Técnico Especializado (NATE), ou ainda 
por Peritos externos ao MP e que são contratados para atender 
demandas mais complexas (FILARDO et al., 2018). 

Ao se analisar os estudos existentes sobre a Perícia contábil, 
nota-se que há uma preocupação com o conteúdo do laudo pericial 
(BLEIL; SANTIN, 2008; SILVA; MATIAS, 2011; NEVES JR et 
al., 2015; PINHATTI; SCHWEZ, 2017); FILARDO et al., 2018) e 
o Perito contábil em si (NEVES JR; BRITO, 2007; GONÇALVES, 
2013; GONÇALVES et al., 2014; PRATES, 2018). Considerando 
isso e os aspectos já enumerados, o presente estudo busca 
responder a seguinte questão de pesquisa: Qual a percepção dos 
promotores do MPRN quanto ao conteúdo do laudo pericial 
e a atuação profissional do Perito contábil? Nesse contexto, o 
estudo objetiva analisar qual a percepção dos promotores do MP-
RN, quanto ao conteúdo do laudo pericial e a atuação profissional 
do Perito contábil. Para tanto, adotou-se como objetivos 
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específicos: verificar se o conteúdo do laudo pericial atende as 
demandas dos promotores; e averiguar como se dá a atuação 
profissional do Perito contábil. 

A adoção da perícia como recorte temático do presente 
estudo, considera os pontos abordados por Dos Anjos et al. (2015) 
e Salles et al. (2016), quanto a carência no número de pesquisas que 
tratam a perícia como ponto central. Com base nesses aspectos e 
nas buscas realizadas nos bancos de pesquisa, o presente estudo se 
propõe a fomentar a pesquisa científica sobre perícia. Ademais, 
permite identificar se o Perito contábil está preparado para a 
missão, bem como avaliar se os pontos contidos nos laudos 
periciais atendem as normas vigentes e permitem identificar 
questões relacionadas a improbidade administrativa e corrupção. 

 
DESENVOLVIMENTO 
 

As NBC apontam que a Perícia contábil é constituída por 
um conjunto de procedimentos técnicos e científicos, capazes de 
valer como prova e subsidiar à justa solução do litígio. Para Alberto 
(2000), esse é um instrumento especial de constatação, prova ou 
demonstração, científica ou técnica, da veracidade de situações, 
coisas ou fatos. De forma complementar, Silva e Matias (2011), 
apontam que a Perícia contábil é uma das possibilidades de atuação 
do profissional, para os indivíduos que possuem formação na área 
e se mantém nos Programas de Educação Continuada, promovidos 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) ou Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC). 

Dentre as normas vigentes que interferem na atividade 
pericial, destacam-se: norma técnica NBC TP 01/2015, e as 
profissionais NBC PP 01/2015 e NBC PP 02/2016. Considerando 
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esses aspectos, cabe frisar que há quatro tipos de perícias, como 
ilustrado no Quadro 1, e que todas elas objetivam servir de meio 
de prova ou instrumento auxiliar a tomada de decisão. Gonçalves 
(2013), comenta que a perícia sempre é requerida em situações       
de conflito e tem a função de atestar a veracidade de situações, 
coisas e fatos. 
 

Quadro 1: Tipos de Perícias e principais características 
 

TIPOS DE PERÍCIAS CARACTERIZAÇÃO 

Perícia judicial 

Realizadas dentro dos procedimentos 
processuais do Poder Judiciário, por 
determinação, requerimento ou 
necessidade de seus agentes ativos. 

Perícia extrajudicial 

Realizada fora do Estado, por escolha de 
pessoas físicas e jurídicas, com a 
contratação direta do profissional para 
atuar na perícia. 

Perícia arbitral 

Realizada no juízo arbitral, de caráter 
extrajudicial, pela vontade das partes, para 
tanto funcionam nas câmaras de 
arbitragem. 

Perícia semijudicial 

Realizada dentro do aparato institucional 
do Estado, porém fora do Poder 
Judiciário, tais como as perícias 
necessárias em inquéritos policiais, 
parlamentares e administrativo tributários. 

Fonte: Adaptado de Alberto (2000). 
 
Considerando os pontos enumerados, destaca-se que o tipo 

de perícia depende diretamente do ambiente em que ela será 
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realizada (ALBERTO, 2000). Nessa perspectiva, destaca-se que no 
ambiente do MP é comum a realização de perícias com 
características pertinentes a extrajudicial. Neves Jr et al. (2015), 
comentam que nesse ambiente a Perícia contábil pode ser realizada 
em razão da instauração de inquérito civil ou de processo judicial 
oriundo de ação civil pública. Ademais, apontam que as demandas 
surgem em razão de problemas relacionados ao superfaturamento 
no valor de produtos ou serviços contratados pela Administração 
Pública, bem como da análise de prestação de contas e da evolução 
patrimonial de pessoas sob investigação. 

Neves Jr e Brito (2007) destacam que os Peritos Contábeis 
precisam levar em consideração os efeitos sociais que o conteúdo 
do laudo pericial gera, além de conhecimentos técnicos e 
científicos adequados a resolução do conflito. Tudo isso, de modo 
a criar um ambiente propício para a realização do serviço contábil 
e auxílio do juiz na resolução de um conflito (TRAVASSOS; 
ANDRADE, 2009). Nessa perspectiva, compreende-se que ao se 
registrar no CRC, o profissional da área Contábil, que deseja atuar 
como Perito deve manter-se sempre atualizado e agir conforme 
determina as normas vigentes (YOSHITAKE et al., 2006). 

O bacharel em Ciências Contábeis, segundo Almeida 
(2000), recebeu a formação acadêmica inicial para atuar como 
Perito, devendo ele buscar meios para manter seus conhecimentos 
e experiências condizentes com as demandas periciais que deseja 
assumir. O Código de Processo Civil (CPC, 2015) deixa claro que 
a figura do Perito contábil, que atua na resolução de conflitos, se 
faz necessária quando suas habilidades e o seu conhecimento 
técnico e científico forem essenciais para auxiliar o juiz no processo 
de tomada de decisão (BLEIL; SANTIN, 2008). Para tanto, é 
importante que esses profissionais também detenham experiência, 
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perspicácia, sagacidade, conhecimentos interdisciplinares 
(GONÇALVES et al., 2014), além de atenção (FERREIRA et al., 
2012) e alguns traços e características como ilustrado no Quadro 2. 
 

Quadro 2: Traços e características do Perito contábil 
 

TRAÇOS E CARACTERÍSTICAS 
1 Adaptativo 
2 Analítico/ Cauteloso/ Detalhista/Crítico 
3 Cético 
4 Confidente/ Sigiloso/Ético 
5 Criar ideias e cenários/ Criativo 
6 Crítico 
7 Fazer com que as pessoas se sintam à vontade 
8 Investigador 
9 Persistente 
10 Sabe trabalhar em grupo 
11 Sagaz/Malicioso 
12 Trabalha bem sob pressão 

Fonte: Adaptado de Gonçalves (2013) e Gonçalves et al. (2014). 
 
Além dos traços enumerados, o Perito contábil deve deter 

habilidades que lhes garantam as condições mínimas para atender 
as demandas dos juízes, quando da leitura e análise do laudo pericial 
(GONÇALVES et al., 2014; PRATES, 2018), como apresentado 
no Quadro 3. Para Sá (2000), as capacidades legais, profissionais, 
éticas e técnicas também são primordiais, uma vez que o conteúdo 
do laudo reflete muito da postura do profissional da área Contábil 
que atua como Perito. Para Pinhatti e Schwez (2017), todas essas 
capacidades são essenciais e devem ser complementadas com a 
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adoção de práticas que garantem o seu compromisso com a 
resolução do conflito. 
 

Quadro 3: Habilidades essenciais para a atuação do Perito contábil 
 

HABILIDADES 
FUNDAMENTAIS 

HABILIDADES 
APRIMORADAS 

1. Capacidade investigativa 
2. Compreender os objetivos 

de um caso 
3. Contar os fatos 
4. Eficiência na 

comunicação escrita 
5. Habilidades 

computacionais 
6. Habilidades de auditoria 
7. Habilidades de pesquisa 
8. Identificar as questões 

chaves 
9. Identificar situações 

relevantes 
10. Intuição/ Investigação 
11. Pensamento crítico/ 

estratégico 
12. Resolver problemas 

estruturados/ Responder 
os quesitos 

13. Simplificar a Informação 
14. Sintetizar os resultados 

das descobertas e das 
análises 

1. Analisar e interpretar as 
demonstrações e 
informações financeiras 

2. Conhecimento relevante 
das normas profissionais 

3. Controles interno 
4. Detecção de fraudes 
5. Evidência de auditoria 
6. Habilidade de entrevistar 
7. Negociação e resolução de 

conflitos 
8. Possuir conhecimentos 

técnicos especializados 
9. Rastreamento de 

dados/Informações 
eletrônicas 

10. Rastrear de ativos 

Fonte: Adaptado de Gonçalves (2013) e Pinhatti e Schwez (2017). 
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Neves Jr e Brito (2007) comentam que para exercerem sua 
competência, o profissional deve antes de tudo ser independente e 
expressar uma opinião estritamente técnica. Isso, porque, todos os 
pontos que levantar devem ter respaldo no exame dos documentos, 
sem receber qualquer influência de fatores externos, afetivos ou 
preconceituosos. Ademais, deve ter o compromisso de recusar  
uma tarefa, quando a matéria em questão não for de sua alçada ou 
se tiver conhecimentos limitados sobre o assunto. Para Pires (2015) 
e Prates (2018), tudo isso requer o uso de uma linguagem jurídica 
capaz de traduzir, esclarecer ou solucionar um conflito ou lide      
em particular. 

A perícia realizada pelos profissionais da área Contábil, no 
ambiente do MP, de acordo com Fagundes et al. (2008), atendem 
as demandas de magistrados, promotores, litigantes em processos 
judiciais, empresários, sócios e administradores. Isso revela que o 
conteúdo do laudo precisa ser eficaz e claro o suficiente para que 
todos eles possam ler e compreender o documento. Além disso, 
requer que esse profissional também mantenha seu registro no 
Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CFC, 2016) e fiquem 
atentos as mudanças ocorridas no ambiente, como preconiza a 
NBC PP 02/2016, no que concerne a participação em programas 
de capacitação, treinamentos, educação continuada e especialização. 
 
METODOLOGIA 
 

Com o intuito de responder ao problema de pesquisa, fez-
se uso do método dedutivo e da abordagem empírica. Isso, porque, 
parte-se de uma visão geral sobre a Perícia contábil, até observar 
questões pontuais sobre a atuação específica do Perito contábil. No 
que concerne a abordagem, justifica-se pela análise da percepção 
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dos promotores do MP-RN, quanto a sua relação profissional com 
o Perito contábil e a experiência percebida com a leitura e análise 
do laudo pericial, para a resolução de um conflito. 

No que diz respeito a estratégia, a pesquisa se enquadra 
como descritiva e estudo de caso. A pesquisa assume características 
descritivas, uma vez que mapeia o perfil dos promotores que 
participam do estudo, de modo a destacar a sua percepção quanto 
a atuação do Perito contábil e o conteúdo do laudo pericial. A 
concepção do estudo de caso se dá em razão de analisar apenas a 
percepção dos promotores que atuam no MP-RN e que fazem uso 
dos serviços periciais oferecidos pela unidade do NATE do 
Município de Mossoró. 

Quanto a abordagem do problema, a pesquisa detém 
características qualitativas, apesar de sistematizar e quantificar os 
dados coletados mediante o uso de um questionário, com questões 
fechadas (MALHOTRA, 2008). Nesse ínterim, fez-se uso da 
estatística descritiva, com o intuito de organizar os dados coletados 
e auxiliar na análise das informações obtidas. Dentre as medidas 
que serão utilizadas com o intuito de atender as prerrogativas da 
estatística descritiva e responder ao problema de pesquisa, 
destacam-se o uso da frequência e percentual. 

Os dados coletados para o estudo são do tipo primário, 
obtido com a aplicação de um questionário que objetiva reunir 
elementos que permitam responder ao problema de pesquisa 
proposto, como pode ser observado no Quadro 4. A adoção do 
questionário como técnica de pesquisa para a coleta de dados, 
considerou os achados de outros estudos a respeito da temática. 
Para tanto, ele foi construído e sistematizado em blocos, de      
modo a atender cada um dos objetivos específicos dispostos no 
presente trabalho. 
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Quadro 4: Instrumento de coleta de dados 
 
Bloco Objetivo específico Fonte 

Bloco 1: Sobre o 
laudo pericial 

Averiguar como se dá 
a atuação profissional 
do Perito contábil. 

Bleil e Santin (2008); 
Silva e Matias (2011); 
Neves Jr et al. (2015); 
Pinhatti e Schwez (2017); 
Filardo et al. (2018)  

Bloco 2: Sobre a 
atuação do Perito 
contábil 

Verificar se o 
conteúdo do laudo 
pericial atende as 
demandas. 

Neves Jr e Brito (2007); 
Gonçalves (2013); 
Gonçalves et al. (2014); 
Prates (2018) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 
Com o instrumento de coleta pronto, coube aplicá-lo junto 

aos promotores do MP-RN, que fazem uso dos serviços periciais 
realizados pelos indivíduos que compõem o CAOP, que está 
vinculado a Promotoria de Justiça situada no município de 
Mossoró e que totalizam seis promotores, dos quais cinco 
participaram da pesquisa. A definição dos respondentes do 
instrumento de coleta considerou a demanda e uso dos laudos 
periciais de natureza Contábil, no exercício de suas atividades, com 
vias a solucionar um conflito. Nessa perspectiva, salienta-se que a 
pesquisa foi realizada em um único momento e considerou a 
disponibilidade e interesse dos promotores em participarem ou 
desejarem contribuir com a pesquisa. 

Ao finalizar a coleta de dados, as repostas foram 
organizadas e tabuladas, com vias a subsidiar a construção de 
tabelas que permitissem descrever os achados. Tudo isso, mediante 
o auxílio do Microsoft® Office Excel (versão 365), para 
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sistematizar os dados. Finalizada essa etapa, procedeu-se com a 
análise descritiva dos dados e posterior inter-relação entre os 
achados observados com o estudo e aqueles já publicados 
observados em outros trabalhos que tratam sobre a mesma 
temática, de modo a analisar a percepção dos promotores quanto 
a figura do Perito contábil e o laudo pericial. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com o intuito de analisar qual a percepção dos promotores 
do MP-RN, quanto ao conteúdo do laudo pericial e a atuação 
profissional do Perito contábil, inicialmente foi verificada a sua 
percepção sobre esse instrumento, que para atender suas demandas 
são costumeiramente elaborados pelo Perito contador (4). Esse 
achado corrobora com os dados obtidos por Bleil e Santin (2008), 
que apontam prevalecer a participação de peritos contadores na 
elaboração dos laudos de natureza contábil (86%). Isso mostra que 
o Perito contábil exerce um importante papel no processo de 
tomada de decisão dos promotores que precisam ter meios de 
prova adequados para solucionarem uma situação de conflito. 

Ao considerar as respostas dos promotores quanto a 
utilização do laudo pericial para o auxiliar na determinação da 
sentença, nota-se que a maioria dos respondentes concordam com 
essa afirmação (4), como ilustrado na Tabela 1. Segundo Bleil e 
Santin (2008), isso mostra que a construção de um bom laudo 
pericial é essencial, uma vez que representa um ato decisório que 
contribui para a formação de uma sentença. Comparando com 
outros estudos que abordaram essa mesma questão, constata-se 
que o laudo pericial representa um instrumento contábil 
imprescindível para subsidiar um ato decisório e este é totalmente 
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levado em consideração pelos promotores, como destacado por 
Bleil e Santin (2008), ao apontarem que 29% dos laudos 
contribuem de forma definitiva para a determinação da sentença, e 
apenas 14% não são considerados pelos juízes. 
 

Tabela 1: Percepção dos promotores quanto ao laudo pericial 
 

Sobre o laudo pericial DT DP IND CP CT 
Na realização da sentença, é 
utilizado o laudo pericial - - 1 1 3 
O conteúdo constante no laudo é 
relevante no momento da decisão - - - 1 4 
Através da leitura do laudo 
pericial, é possível entender os 
fatos controvertidos no processo 
que ensejaram o pedido da prova 
técnica 

- - - 3 2 

Os laudos periciais oferecem uma 
leitura de fácil compreensão e 
objetividade 

- - - 4 1 

No laudo, os Peritos destacam os 
fatos processuais relevantes para o 
bom desenvolvimento do trabalho 

- 1 - 3 1 

As informações apresentadas nos 
laudos periciais contábeis, que 
sustentam as respostas dos 
quesitos, têm apresentado 
resultados confiáveis 

- - - 4 1 

Os pareceres periciais emitidos 
são de boa qualidade, precisos e 
satisfatórios 

- 1 - 3 1 

Nota: discordo totalmente (DT); discordo parcialmente (DP); indiferente 
(IND); concordo parcialmente (CP); concordo totalmente (CT). 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
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Quanto ao conteúdo do laudo pericial, os dados apontam 
que todos os promotores concordam com a ideia de que ele é 
relevante no processo de tomada de decisão. Logo, compreende-se 
que os Peritos têm se preocupado em construírem laudos que 
atendam as demandas dos promotores e os auxilie na resolução     
de um conflito ou lide (TRAVASSOS; ANDRADE, 2009).            
Os promotores também destacam que a leitura do laudo         
pericial permite compreender o quanto a prova técnica é necessária 
para solucionar a lide, principalmente em função desse 
instrumento ser considerado de fácil compreensão e objetivo 
(BLEIL; SANTIN, 2008). 

No que diz respeito aos fatos processuais (4) e informações 
dispostas nos laudos periciais (5), os promotores destacam que eles 
propiciam o bom desenvolvimento de seu trabalho, uma vez que 
lhes dar um maior respaldo técnico. Tal fato corrobora com o 
estudo de Filardo et al. (2018), ao apontar que os laudos periciais 
dão suporte ao desenvolvimento de seu trabalho, uma vez que 
fornecem informações técnicas de qualidade. Tal fato também 
sustenta a compreensão de quatro dos promotores pesquisados, 
quanto a qualificação dos laudos periciais, como eles sendo de boa 
qualidade, precisos e satisfatórios. 

Ao averiguar como se dá a atuação profissional do Perito 
contábil, na percepção dos promotores que participaram da 
pesquisa, os dados indicam que todos compreendem que os Peritos 
demonstram, no laudo pericial, que detém conhecimentos práticos 
e teóricos adequados ao tratamento da lide, como apresentado      
na Tabela 2. Isso confirma o que foi identificado no estudo de 
Neves Jr e Brito (2007), que aponta os peritos contábeis como 
detentores de conhecimentos técnico-prático e teórico suficientes 
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para subsidiar a elaboração do laudo e a tomada de decisão das 
partes interessadas. 
 

Tabela 2: Percepção dos promotores quanto a atuação do  
Perito contábil 

 
Atuação do Perito contábil DT DP IND CP CT 
Através da leitura do laudo 
pericial, V. Exa. entende que os 
Peritos têm conhecimentos 
práticos e teóricos dos trabalhos 
apresentados 

- - - 3 2 

Nos processos judiciais, os 
Peritos apresentam seus 
trabalhos de forma técnica, 
científica e fundamentada 

- - - 3 2 

V. Exa. entende que os Peritos 
são éticos nos trabalhos 
desenvolvidos 

- - - 1 4 

Nota: discordo totalmente (DT); discordo parcialmente (DP); indiferente 
(IND); concordo parcialmente (CP); concordo totalmente (CT). 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
 

No que concerne a tecnicidade, cientificidade e 
fundamentação do laudo apresentado nos processos judiciais, os 
promotores também consideram que estão adequados, bem como 
que os Peritos demostram ser éticos nos trabalhos que 
desenvolvem. Do mesmo modo, Neves Jr e Brito (2007), 
identificaram que os peritos apresentam seus trabalhos de forma 
técnica, científica e fundamentada, o que é decisivo para a 
resolução de uma lide. Ao se avaliar a percepção dos promotores 
quanto aos traços e características da figura do Perito contábil, os 
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dados indicam que eles costumam ser altamente confidentes, 
sigilosos e éticos, como pode ser observado na Tabela 3. 
 

Tabela 3: Traços e características do Perito contábil 
 

Traços e 
características 

Muita 
baixa Baixa Média Alta Muito 

alta 
Adaptativo 
 1 - - 3 1 
Analítico/ 
Cauteloso/ 
Detalhista/Crítico 

- - - 3 2 

Confidente/ 
Sigiloso/Ético - - -  - 5 
Sagaz/Malicioso 
 1 - -  2 2 
Trabalha bem sob 
pressão - 1 2  - 2 
Criar ideias e 
cenários/Criativo - - 1 1 3 
Investigador 
 - -  - 3 2 
Fazer com que as 
pessoas se sintam à 
vontade 

- 1 1 - 3 

Persistente 
     1 - 4 
Cético 
 1 1 - - 3 
Sabe trabalhar em 
grupo - 1 1 - 3 
Crítico 
 - -  2 1 2 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
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Os promotores também destacam que os Peritos contábeis 
são altamente persistentes (4), assumem uma postura investigativa 
(5), mostram-se adaptativos (4), bem como cautelosos, detalhistas 
e críticos, no exercício de suas funções, diferentemente do que foi 
observado por Gonçalves (2013). No que concerne a 
adaptabilidade, sagacidade e malícia (4), os respondentes apontam 
que os Peritos se apresentam como detentores dessas 
características, apesar de um deles destacar que não observam esse 
tipo de traço no Perito que elabora o laudo. Em se tratando do 
trabalho sob pressão (4), é importante fazer com que as pessoas se 
sintam à vontade com a perícia (3), saber trabalhar em grupo (3) e 
ser cético (3). 

Para os promotores, os Peritos revelam que criam ideias e 
cenários (4), bem como são persistentes (4) e críticos (3) ao 
desenvolverem suas atividades e trabalharem na construção do 
laudo pericial. Quanto as habilidades fundamentais, esperadas para 
o Perito contábil, os promotores destacam que eles possuem 
habilidades de auditoria, além de saberem identificar questões 
chaves, deterem capacidade investigativa, saberem identificar 
situações relevantes e solucionar os problemas estruturados nos 
quesitos, como pode ser observado na Tabela 4. 
 

Tabela 4: Habilidades fundamentais 
 

Habilidades Muita 
baixa Baixa Média Alta Muito 

alta 
Habilidades de 
auditoria - - -  - 5 
Pensamento 
crítico/ estratégico - - - 2 3 
Eficiência na - - - 2 3 
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comunicação 
escrita 
Identificar as 
questões chaves - - - - 5 
Capacidade 
investigativa - - - - 5 
Intuição/ 
Investigação - - - 1 4 
Habilidades de 
pesquisa - - - 1 4 
Identificar 
situações relevantes - - - -  5 
Simplificar a 
Informação - - - 1 4 
Resolver problemas 
estruturados/ 
Responder os 
quesitos 

- - - -  5 

Sintetizar os 
resultados das 
descobertas e das 
análises 

- - - 1 4 

Contar os fatos 1  - - 1 3 
Compreender os 
objetivos de um 
caso 

- - - 1 4 

Habilidades 
computacionais - - 1 3 1 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
 

Para quatro dos promotores, os Peritos são extremamente 
intuitivos e investigativos, ao passo em que demonstram ter 
habilidades de pesquisa, sabem simplificar informações, 
compreendem bem o objetivo da lide e sintetizam os resultados de 
forma adequada. Isso também é observado no estudo de Pinhatti 
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e Schwez (2017), quando apontam que as habilidades investigativas, 
de pesquisa são relevantes, ao mesmo tempo em que indicam que 
a habilidade intuitiva em simplificar informações, compreender 
bem o objetivo da lide e os resultados de forma adequada, não     
são relevantes. 

Dentre os promotores que participaram da pesquisa, um 
deles aponta que os Peritos não têm nenhuma habilidade em contar 
os fatos relacionados a lide. Quanto ao uso dos recursos 
tecnológicos, os promotores notam que os Peritos demonstram ter 
habilidades razoáveis quanto ao uso de recursos computacionais. 
No que diz respeito as respostas dos promotores quanto as 
habilidades aprimoradas dos Peritos contábeis, nota-se que todos 
eles identificam que os peritos sabem analisar e interpretar as 
demonstrações e informações financeiras, bem como que possuem 
conhecimentos técnicos especializados, como pode ser verificado 
na Tabela 5. 
 

Tabela 5: Habilidades aprimoradas 
 

Habilidades Muita 
baixa Baixa Média Alta Muito 

alta 
Analisar e interpretar 
as demonstrações e 
informações 
financeiras 

- - - - 5 

Rastrear de ativos 1 - - 2 2 
Evidência de auditoria - - - 1 4 
Negociação e 
resolução de conflitos - - 1 3 1 
Rastreamento de 
dados/Informações 
eletrônicas 

- - - 1 4 

Detecção de fraudes - - - 1 4 
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Controles internos - - 1 1 3 
Habilidade de 
entrevistar 1 - - 3 1 
Conhecimento 
relevante das normas 
profissionais 

- - - 1 4 

Possuir conhecimentos 
técnicos especializados - - - -  5 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
 

Dentre os promotores, um deles destaca que os Peritos 
contábeis têm dificuldades em rastrear ativos e não tem muita 
habilidade em entrevistar, apesar de a maioria observar isso de 
forma diferente. Ao considerar a percepção dos respondentes 
sobre outras habilidades aprimoradas que os Peritos contábeis 
deveriam ter, os dados apontam que eles evidenciam ter a 
habilidade de realizar auditoria, bem como rastrear os dados e 
informações eletrônicas, detectar fraudes e que conhecem bem as 
normas profissionais, assim como identificado por Gonçalves 
(2013). Quanto a negociação e resolução de conflitos, bem como 
controle interno, quatro dos promotores compreendem que os 
Peritos contábeis são altamente hábeis para tal. 

Ante ao exposto e com o intuito de atender ao objetivo da 
pesquisa, nota-se quanto ao conteúdo do laudo pericial, que ele é 
construído de forma satisfatória e é essencial para a determinação 
da sentença. Ademais, os peritos desenvolvem um bom trabalho, 
uma vez que constroem seus laudos de forma técnica, oferecendo 
informações de qualidade. Em relação a atuação profissional          
do Perito contábil, observa-se que ele possui uma gama                     
de características e habilidades fundamentais, assim como 
conhecimentos específicos, teóricos, tecnológicos e legislativos, 
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inerentes à profissão exercida. Isso mostra que o parecer/laudo 
pericial emitido pelo perito contábil no MPRN, contribui com o 
processo de tomada de decisão dos promotores. 

 
CONCLUSÕES 
 

O estudo objetivou analisar qual a percepção dos 
promotores do MPRN, quanto ao conteúdo do laudo pericial e a 
atuação profissional do Perito contábil. Para tanto, procedeu-se 
com a aplicação de um questionário junto aos promotores que 
fazem uso dos serviços periciais oferecidos pela unidade do NATE 
do Município de Mossoró. Tudo isso, de modo a avaliar como os 
peritos contábeis atuam e se as informações que fornecem nos 
laudos têm algum respaldo técnico que dê segurança ao promotor 
na resolução de um conflito. 

Em relação ao conteúdo do laudo pericial, os promotores 
revelam que ele atende as demandas dos Promotores uma vez que 
auxilia na tomada de decisão e serve de prova técnica para 
solucionar a lide. Quanto a atuação profissional do Perito contábil, 
os promotores destacam que eles demonstram ter conhecimentos 
práticos e teóricos adequados ao tratamento da lide, uma vez que 
fundamentam os laudos de forma coerente, são persistentes na 
resolução das questões e assumem uma postura investigativa 
adequada ao exercício de suas funções 

Ante ao exposto, nota-se que o laudo pericial tem uma 
função importante e serve como referência para a tomada de 
decisão dos promotores, em situações que requerem a 
interpretação de dados contábeis para a resolução de conflitos. 
Ademais, revela que o Perito contábil que se propõe a realizar a 
perícia está devidamente habilitado e preparado para a atuação 
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profissional e tem plenas condições de atender as demandas dos 
promotores na resolução de conflitos. Com isso, constatou-se a 
importância do laudo/parecer pericial no âmbito do MP-RN aos 
Promotores de justiça, revelando fazer parte da tomada de decisão 
mediante constatação de fatos e produção técnica dentro da 
legalidade, o que é determinante para a propositura de ação civil 
pública. Além disso, o Perito contador que atua no órgão 
demonstra está legalmente habilitado e produzem provas 
adequadas a resolução de conflitos. 

Considerando os achados da presente pesquisa e a 
limitação em termos de respondentes, recomenda-se que se amplie 
a amostra, de modo a contemplar mais unidades do CAOP do 
Estado do Rio Grande do Norte, como também de outros Estados, 
de modo a permitir fazer um estudo comparativo. A avaliação dos 
currículos de graduação, quanto ao perfil de egresso desejado para 
a atuação como Perito contador, de modo a averiguar se as 
instituições têm conseguido atender a demanda formativa exigida 
pelo MP e de outros órgãos que requerem o uso do laudo pericial 
para solucionar conflitos. Ademais, averiguar até que ponto os 
laudos emitidos pelos peritos realmente atendem as normas 
vigentes e as demandas de seus usuários. 
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CONSENSO E ACOLHIMENTO NAS RELAÇÕES 
 
Paulo Rogério dos S. Bezerra1  
Karina de O. C. Bezerra2 
 
 
RESUMO 

O presente artigo aborda a utilização das práticas 
autocompositivas, mormente a mediação de conflitos, no contexto 
em que empatia, acolhimento, divergência de opinião e tolerância 
já parecem não caminhar mais juntas. Considera a previsão legal 
trazida pela Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil),  Lei nº 
13.140 (Lei de Mediação), Resoluções nº 125/2010 – CNJ e 
118/2014 – CNMP,  as quais vieram fortalecer  o entendimento 
pela validade e pertinência da  mediação e da conciliação. Objetiva 
trazer ao leitor uma visão sobre algumas das técnicas utilizadas na 
atividade da mediação. Conclui que a mediação se apresenta como 
um procedimento válido e útil em todas as fases do conflito, e uma 
positiva alternativa à judicialização, buscando evitar a piora nos 
relacionamentos sociais, já tendo apresentado – no âmbito da 
atuação ministerial – sua efetividade e resolutividade na solução 
dos litígios, além de, por consequência, ajudar no 
descongestionamento do Judiciário e buscar reduzir as denúncias 
em Promotorias de Justiça, Ouvidorias e Defensorias Públicas  
contribuindo, assim, para a pacificação social e um novo 
aprendizado sobre “resolver diferenças”, por meio do consenso e 

 
1 Técnico do Ministério Público do RN, atuando no Núcleo Permanente de 
Incentivo à Autocomposição. Mediador em Ilícitos Tributários. Contador. 
Bacharelando em Direito (concluinte). Mestre em Administração (Gestão 
Organizacional). Especialista em Administração Pública. Docente em ensino 
superior desde 2004. 
2 Economista, Bacharelanda em Gestão Pública e em Formação Pedagógica. 
Mestre em Administração (Políticas Públicas). Docente em ensino superior 
desde 1999. 
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acolhimento, com vistas ao fortalecimento das relações 
interpessoais ou até mesmo institucionais. 
 
Palavras-chaves: Autocomposição. Mediação. Ministério Público. 
 
 

Num contexto em que as relações interpessoais se 
apresentam cada vez mais difíceis, em que faltam muitas vezes 
conceitos básicos como empatia, acolhimento, ouvir o 
contraditório ou a opinião em contrário e, em muitos casos, a 
tolerância, necessário se mostra encontrar caminhos para nutrir e 
manter relacionamentos. 

Uma dessas formas é a utilização das práticas 
autocompositivas que, numa forma simples de compreensão, 
significam composição entre pessoas (ou partes, em casos 
judicializados), acordos para convivência, ou seja, uma forma de 
que as pessoas possam conviver, mesmo diante de situações que as 
afastariam, num primeiro momento, mas que essas resolvem 
pactuar para que possam “andar na mesma rua, sem precisar mudar 
de calçada”. 

O Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 
traz, em seu artigos 3º, §§2º e 3º, 190, 165 ao 175, 334, 515, III e 
§2º, 695, 725, VIII – após verificação quanto ao crescente 
encaminhamento de situações para fins de tentativas de tratamento 
e resolução consensual e pacífica de conflitos – o incentivo à 
utilização de técnicas que adotem a primazia das soluções 
consensuais em conflitos. 

Tal proposição vem de encontro à necessidade social de 
solucionar suas lides, seus conflitos, com base em consenso 
espontâneo, ou seja, cada um abrindo mão, no todo ou em parte, 
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de seu próprio interesse para que o interesse comum seja 
viabilizado, de modo a não atender somente a um interessado, mas 
ao maior número possível de beneficiados. 

Ora, mas as partes não podem acordar entre si? Sim, claro. 
Mas, infelizmente, não é o que se observa nos dias atuais. 

E, nesse contexto, considerando a dificuldade de que uma 
parte procure particularmente a outra para solver o conflito, a 
autocomposição entra nesse espaço, em muitos casos, com a 
participação de terceiros (mediadores ou conciliadores) imparciais, 
que busquem facilitar o diálogo entre as partes envolvidas                
no conflito.  

Os métodos autocompositivos constituem-se, portanto, 
como formas legítimas e alternativas com vistas à pacificação 
social, antes ou depois dos conflitos serem ajuizados.  

Fazem parte de um processo autocompositivo a transação 
(quando as partes resolvem a lide por meio de concessões mútuas, 
cada um abrindo mão de parte de seu próprio interesse com vistas 
ao bem comum), a submissão (quando uma parte cede voluntária 
e totalmente seus interesses para que o conflito tenha fim) ou, 
quando o conflito já tenha sido ajuizado, pode acontecer sua 
resolução por meio de renúncia do autor (artigo 487, III, "c", CPC) 
ou do réu  (procedência do pedido, nos termos do artigo 487, III, 
"a", CPC).  

Conforme se pode verificar, o ordenamento jurídico, mais 
especificamente quanto ao direito processual civil brasileiro está, 
atualmente, voltado às práticas autocompositivas.  

O mediador enfrenta algumas situações em que realmente 
precisam da realização de audiências para tratamento de uma 
disputa, mormente quando se trata de tratamento autocompositivo  
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de conflitos, na perspectiva de ser a mediação um mecanismo para 
estreitar a relação entre os envolvidos. 

Para se conhecer um pouco do contexto, é importante 
destacar que, em novembro de 2010, o Conselho Nacional de 
Justiça editou a Resolução 125, regulamentando  procedimentos 
como a mediação e a conciliação no Brasil. A partir daí, foram 
criados núcleos nos tribunais de justiça em todo o país, 
funcionando como centrais de inteligência em cada tribunal, 
destinados à pratica da mediação da conciliação, com vistas a 
possibilitar uma solução consensual entre partes, de modo a dar 
celeridade e resolutividade aos processos ajuizados.  

Assim, com a instituição de uma política nacional voltada à 
resolução adequada de disputas, necessário se tornou, conforme o 
artigo 2º da Resolução 125-CNJ, fomentar essa participação social, 
bem como uma prestação de serviços autocompositivos com 
qualidade. Já o art. 4º preconiza a necessidade de instituição de 
programas de autocomposição que, como consequência, trazia a 
necessidade de capacitação dos mediadores e conciliadores, para 
utilizarem corretamente as técnicas, o que veio a se confirmar no 
novo Código Civil, em 2015.  

Nessa mesma direção, o Conselho Nacional do Ministério 
Público editou a Resolução nº 118/2014, com vistas a incrementar 
as práticas autocompositivas em âmbito nacional, daí sendo criados 
os Núcleos Permanentes de Autocomposição e, por conseguinte, a 
capacitação dos integrantes dos Ministérios Públicos, para fins de 
atuação autocompositiva, com vistas à solução resolutiva e célere 
das demandas recebidas. 

Esse entendimento vem ser sedimentado com a publicação 
da Lei de Mediação nº 13.140, em março de 2015, logo em seguida 
à sanção da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil, 
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ambas fortalecendo o entendimento pela validade e pertinência da  
mediação e da conciliação. 

Do exposto acima, tem-se que a mediação é, sem sua 
acepção, uma forma de negociação conduzida por um facilitador 
(o mediador), um terceiro imparcial.  O art. 165, § 3º, NCPC, 
esclarece que “a mediação é o processo autocompositivo, cuja 
atuação se dá nos casos em que as partes possuem vínculo anterior, 
em que o mediador, de forma indireta, os auxiliará a identificar por 
si próprios a solução consensual de seu conflito.”  

De acordo com Muszkat (2003, p. 34):  
 

A mediação como método pacífico de resolução ou 
administração de conflitos tem como finalidade oferecer 
às partes em litígio uma forma não adversária de tratar 
suas questões que a Justiça comum, pela sua lógica de 
ganhar ou perder, desestimula, privilegiando a disputa    
e o antagonismo. 

 
Em seu trabalho, o mediador poderá se valer de técnicas 

oriundas de outras áreas do conhecimento, tudo com o objetivo de 
que as partes possam fornecer ideias para solucionar a lide de 
forma autocompositiva e viável a ambas. 

A seguir, serão apresentadas ferramentas autocompositivas 
utilizadas em audiências de mediação. 
 
1 ESCUTA ATIVA 
 

Durante uma sessão de mediação, o mediador tem por 
meta trazer à mesa os conflitos existentes e sua percepção por parte 
de cada envolvido. Para tanto, uma das ferramentas utilizadas é a 
escuta ativa que, mais que simplesmente ouvir um relato, precisa 
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vir acompanhada de algumas ações durante o encontro, de forma 
que seu objetivo não se perca em meio a outros debates, bem como 
tentar manter a parte calma, sentindo-se acolhida, respeitada e 
participante ativa das soluções a serem viabilizadas. 

Assim agindo, o mediador tem boas chances de  estimular 
a disposição das partes para um diálogo com maior compromisso 
quanto à atenção recíproca, quando uma parte percebe que tanto 
o mediador quanto a parte oposta lhe externaram o interesse em 
ouvi-la, sentindo-se, via de regra, mais disponível e à vontade para 
também expor sua narrativa.  

Assim, importante atentar para as características que devem 
estar presentes quanto da escuta dos relatos:   

 
• Ouvir com atenção e foco (inclusive com cui-

dado à linguagem corporal) o relato de cada 
parte, mormente a que parece estar em situação 
menos privilegiada (no caso dos ilícitos tributá-
rios, o contribuinte), sem abrir espaços para diá-
logos paralelos, interrupções ou outros temas 
não atinentes à demanda em debate; 

• Evitar posicionamentos pessoais ou fazer juízo 
de valor sobre a narrativa; 

• Após ouvir, certificar (por meio da repetição) o 
que foi dito, de modo a confirmar a compreen-
são do que foi exposto junto à parte que o falou. 

 
 
2 RAPPORT 

 
“Rapport”, em uma abordagem conceitual, é o termo 

utilizado no ramo da psicologia que significa uma técnica usada 
para criar uma ligação de sintonia e empatia com outra pessoa. 
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Oriundo da língua francesa, o termo rapporter significa 
"trazer de volta". Assim, o objetivo – no caso das audiências de 
mediação em ilícito tributário – é “trazer de volta o contribuinte”, 
gerar com ele um espaço de sintonia, confiança, para que a 
proposição de acordo viável entre as partes possa fluir num 
contexto mais agradável possível.   

Até porque, ao ser convidado para uma audiência, muitos 
chegam tensos, advogados com posturas mais assertivas, nem 
sempre propositivas... então, caberá ao mediador “trazer para 
perto” esses atores, com vistas a proporcionar o melhor ambiente 
possível ao diálogo sobre o conflito. 

Trazendo para o caso da mediação, é importante destacar a 
necessidade de um espaço confiável para que as partes consigam 
sentir-se confiantes para expor suas narrativas, necessidades, 
interesses e propostas com vistas à busca da solução do conflito, 
sem que haja favorecimentos a quaisquer das partes envolvidas, 
devendo ser demonstrada empatia a ambas as partes. 

Finalmente, a despeito de que o rapport se constitui das 
atitudes acolhedoras, é feito – em alguns casos – por meio                
de oferecimento de balinhas, sucos, salgadinhos, ou outros itens, 
ou seja, uma forma gentil de acolher as partes em sua chegada para 
as audiências.  
 
 
3 RESUMO 

 
A utilização do resumo em uma audiência de mediação tem 

como objetivo repetir e confirmar o que foi dito pelas partes,          
no intuito de encontrar um ponto em comum nas narrativas,           
de modo a se tentar encontrar uma “ponte” que interligue o 
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interesse apresentado e as necessidades por trás do que foi dito, de 
ambas as partes.  

O mediador precisa compreender a essência do que é dito 
e, quando necessário, adaptar a forma como a ideia é exposta, de 
modo a evitar relatos longos, juízos de valor, falas agressivas e 
outras emoções que possam vir a prejudicar a tratativa da lide. 
Assim, o mediador deve contextualizar as falas, buscando resgatar 
o teor de uma perspectiva negativa, para trazê-lo a uma linguagem 
positiva e prospectiva, que favoreça o diálogo. 

Para tanto, o mediador pode lançar mão de termos como 
“verifico que o(a) senhor(a) informa que não pretende permanecer 
em situação desfavorável... e que, para resolver, a necessidade seria 
de que a outra parte...”, de modo que as partes possam deixar claras 
suas necessidades e, assim, o diálogo passar a convergir para a 
propositura de soluções viáveis a ambas. 

 
4 OUVIR INDIVIDUALMENTE (CAUCUS OU 

MEDIAÇÃO “DE PONTE”) 
 
Em alguns casos, quando se observa um nível de 

animosidade entre as partes e, em decorrência disso, há tentativas 
de   interrupção,  uso  de  termos  mais  acintosos,   é  possível  ao  
mediador aplicar o que se chama de “caucus” (sessão privada), em 
que o mediador ouvirá as partes individualmente.  

Nesse caso, o mediador suspende a audiência por um certo 
tempo (15, 20 minutos) e, em uma sala reservada, ouve em 
separado uma das partes, enquanto a outra aguarda, invertendo o 
procedimento em seguida.  

Necessário destacar que – como em todo o processo de 
mediação – deve estar presente o caráter da confidencialidade. 
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Assim, cabe ao mediador resguardar as partes quanto às 
informações que lhe são caras e que somente aquelas que possam 
ser compartilhadas com a outra parte sejam utilizadas. 

Durante a oitiva, o mediador deverá colher e identificar 
informações que possam servir como “ponte” para que, ao 
retornarem à sessão de mediação, sirvam como ponto de 
convergência com o fim de buscar consenso entre as partes. Porque 
isso? Porque as partes, embora cientes da necessidade de 
encontrarem uma solução para o conflito, nem sempre desejam 
expor situações que lhes constrangem, bem como informações 
financeiras, pessoais e, para não deixar clara tal motivação, por 
vezes podem utilizar-se de mecanismos de defesa, dentre eles, 
atitudes mais enérgicas ou agressivas. 

Com base nas técnicas acima apresentadas, sugere-se o 
aprofundamento no tema e a busca por atualização sobre essa 
forma de atuação no campo da autocomposição. 

Por fim, verifica-se que a mediação, utilizada como 
exemplo de prática autocompositiva no presente artigo, é um 
procedimento válido e útil em todas as fases do conflito, e uma 
positiva alternativa à judicialização, buscando evitar a piora nos 
relacionamentos sociais, já tendo apresentado – no âmbito da 
atuação ministerial – sua efetividade e resolutividade na solução 
dos litígios, além de, por consequência, ajudar no 
descongestionamento do Judiciário, reduzir as denúncias em 
Promotorias de Justiça, Ouvidorias e Defensorias Públicas  
contribuindo, assim, para a pacificação social e um novo 
aprendizado sobre “resolver diferenças”, por meio do consenso e  
acolhimento, com vistas ao fortalecimento das relações 
interpessoais ou até mesmo institucionais. 
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