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determinação da natureza jurídica do tributo 
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An analysis of the applicability of article 4 of the National Tax Code in determining the 

legal nature of the tax 

Alex Adriano Machado 

 
MACHADO. Alex Adriano. Distinção entre impostos e contribuições especiais: Uma análise da 

aplicabilidade do Art. 4 do Código Tributário Nacional na determinação da natureza jurídica 

do tributo. Revista Integralize, Ed.01, n.1, p. 07-10, Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO 

A Lei n. 5.172, de 25 de novembro de 1966 – o Código Tributário Nacional – é a norma geral 

que reúne e sistematiza a legislação tributária do país. Com mais de 50 anos de vigência, este 

instrumento normativo tem sido objeto de inúmeros debates acadêmicos, principalmente no 

que tange à sua aplicabilidade frente à Constituição Federal de 1988. Um dos dispositivos 

controversos é o artigo 4º, segundo o qual “a natureza jurídica específica do tributo é 

determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes, para qualificá-la, a 

denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto 

da sua arrecadação”. Esse critério de identificação da espécie tributária, baseado apenas no 

fato gerador, não permite um correto enquadramento das espécies tributárias atualmente 

existentes no ordenamento jurídico brasileiro, pois algumas delas apresentam fatos geradores 

idênticos, como é o caso de determinados impostos e contribuições sociais. Diante de tal 

situação, o presente artigo objetiva analisar brevemente a aplicabilidade do referido 

dispositivo legal, especialmente no tocante à distinção entre impostos e contribuições. 

Palavras-Chave: Tributos; impostos; contribuições; fato gerador; finalidade.   

 

ABSTRACT 

The Law n. 5.172, of November 25th, 1966 – the National Tax Code (CTN) – is the general 

rule that gathers and systematizes the country's tax legislation. This normative instrument, 

which has been valid for more than 50 years, has been the subject of numerous academic 

debates, especially concerning its applicability under the Federal Constitution of 1988. One 

of the controversial provisions in Article 4th. According to it, the specific legal nature of the 

tax is determined by the fact giving rise to the respective obligation, the denomination and 

other formal characteristics adopted by law, and the legal destination of the proceeds of its 

collection, being irrelevant to qualify it. This criterion of identification of the tax species, 

based only on the taxable event, does not allow a correct classification of the tax species 

currently existing in the Brazilian legal system, since some species have identical taxable 

facts, like some taxes and social contributions. Given this situation, this article aims to briefly 

analyze the applicability of that legal provision, especially about the distinction between taxes 

and contributions. 

Keywords: Taxes; contributions; taxable events; purpose.   

 

INTRODUÇÃO 
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Desde que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) incluiu o empréstimo compulsório 

e a contribuição especial no rol de espécies tributárias, conforme artigos 148 e 149, a 

aplicabilidade dos artigos 4º e 5º do Código Tributário Nacional (CTN) tem sido severamente 

questionada. Afinal, o critério de identificação da espécie tributária com base apenas no fato 

gerador, como determina o artigo 4º do CTN, não permite um correto enquadramento das 

espécies tributárias existentes, pois há espécies que apresentam fatos geradores idênticos, 

como é o caso de determinados impostos e contribuições sociais. 

 O CTN define imposto como “tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 

situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. 

Carvalho (2004, p. 36) conceitua imposto como “o tributo que tem por hipótese de incidência 

um fato alheio a qualquer atuação do Poder Público”. Alexandre (2015, p. 22) explica que os 

impostos “não incorporam, no seu conceito, a destinação de sua arrecadação a esta ou àquela 

atividade estatal”. Tem-se, portanto, que os impostos são tributos não vinculados que incidem 

sobre a manifestação de riqueza do sujeito passivo. Seu fato gerador não supõe nem se conecta 

a nenhuma atividade do Estado dirigida ao contribuinte. 

No que tange às contribuições especiais, o legislador constitucional tornou possível a 

existência de contribuições cujo fato gerador seja idêntico ao de impostos. A Carta Magna 

apenas se preocupou em incluir esses tributos na sua destinação. Em consonância com tal 

entendimento, Sabbag (2017, p. 503) define as contribuições como tributos “destinados ao 

financiamento de gastos específicos, sobrevindo no contexto de intervenção do Estado no 

campo social e econômico, sempre no cumprimento dos ditames da política de governo”. Tais 

tributos, portanto, caracterizam-se pela finalidade específica para que são instituídos e 

cobrados – fato que contraria o disposto no artigo 4º do CTN. 

 Diante do exposto, analisar-se-á a aplicabilidade do artigo 4º do CTN para distinguir 

impostos de contribuições. 

 

A DETERMINAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA ESPECÍFICA DO TRIBUTO 

Conforme já observado, o artigo 4º do CTN assevera que a natureza jurídica específica 

do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para 

qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei, bem como a 

destinação legal do produto de sua arrecadação. 

 O fato gerador deve ser analisado sob a ótica da classificação dos tributos como 

vinculados ou não vinculados. Em relação aos impostos, tratam-se de tributos não vinculados, 



 Revista Integralize Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
11 

ou seja, sua cobrança não está vinculada a uma atividade estatal especificamente voltada ao 

contribuinte. Diz-se, portanto, que o imposto é um tributo que não goza de referibilidade, 

conforme assevera a doutrina (ALEXANDRE, 2015, p. 53). Tal característica se harmoniza 

com a definição constante no artigo 16 do CTN, segundo o qual imposto é o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte. 

 Com o advento da CF/88 e a adoção da teoria pentapartida, algumas espécies 

tributárias passaram a ter idêntico fato gerador, tornando o artigo 4º do CTN insuficiente para 

determinar a natureza jurídica específica do tributo. Machado (2010, p. 128) cita, como 

exemplo, a diferença entre impostos e contribuições para financiamento da seguridade social. 

O fato gerador do Imposto de Renda Das Pessoas Jurídicas (IRPJ) é idêntico ao da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), não servindo, portanto, de elemento de 

distinção das duas figuras tributárias. As diferenças notórias são, apenas, o nome e a 

destinação do produto da arrecadação,critérios considerados irrelevantes pelo mencionado 

artigo 4º do CTN. 

 Diante disso, a única forma de diferenciá-los, salvaguardando a adoção da teoria 

pentapartida, é julgando que a normatividade do artigo 4º foi parcialmente não recepcionada 

pela CF/88, não sendo, portanto, aplicável às contribuições especiais e aos empréstimos 

compulsórios – espécies tributárias finalísticas (PAULSEN, 2017, p. 48). 

Este parece ser o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vez que, segundo sua 

jurisprudência, adotando a teoria pentapartida, declarou que os empréstimos compulsórios e 

as contribuições especiais são espécies tributárias autônomas, ostentando natureza jurídica 

própria que as distingue dos impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

Finalmente, é mister destacar que, em virtude da CF/88, no art. 145, § 2.º, proibir que 

as taxas tenham bases de cálculo próprias de imposto, conclui-se que, além do fato gerador, 

faz-se necessária também a análise da base de cálculo para identificar a natureza jurídica do 

tributo. Tem-se, portanto, que a natureza jurídica específica de um tributo é dada pelo cotejo 

entre o seu fato gerador e a sua base de cálculo – fato que ratifica a insuficiência e 

inaplicabilidade do artigo 4º do CTN na determinação da natureza jurídica específica do 

tributo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional, 

estabeleceu o fato gerador como critério de identificação da espécie tributária, sendo 

irrelevantes, para esse fim, a denominação e demais características formais adotadas pela lei 

e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Tal critério estava em consonância com a 

tripartição das espécies tributárias – teoria adotada pela doutrina majoritária naquele período. 

A partir do momento em que a CF/88 definiu novas espécies tributárias (empréstimos 

compulsórios e contribuições especiais), cujo fato gerador era idêntico ao de impostos, tornou-

se evidente a superação do artigo 4º do CTN, razão pela qual a doutrina entende que a 

normatividade do citado artigo não foi totalmente recepcionada pela Carta Magna. Ademais, 

o texto constitucional, no art. 145, § 2º, tornou relevante a consideração da base de cálculo 

para identificação das espécies tributárias, já que a natureza jurídica específica de um tributo 

pode ser decifrada através do cotejo entre o seu fato gerador e a sua base de cálculo. 

Sendo assim, tendo em vista a existência de impostos e contribuições com idêntico 

fato gerador, conclui-se que a distinção dos referidos tributos e a determinação de sua natureza 

jurídica deve levar em consideração a destinação do produto da arrecadação, não se aplicando, 

portanto, o disposto no artigo 4º do CTN. 
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MACHADO. Alex Adriano. Imunidade e isenção: Aspectos diferenciados dos institutos 

tributários. Revista Integralize, Ed.01, n.1, p. 11-16, Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

 

RESUMO 

É bastante comum, nos mais diversos meios de comunicação, o uso inadequado dos termos 

imunidade e isenção tributária. Tal fato, recorrente inclusive entre operadores do Direito, 

evidencia a falta de compreensão acerca desses importantes institutos. Este artigo objetiva, de 

maneira sucinta, destacar as principais características da imunidade e da isenção tributária e 

realçar suas principais diferenças.  

Palavras-Chave: Isenção; imunidade; incidência; tributo. 

 

ABSTRACT 

It is quite common, in the most diverse means of communication, the inappropriate use of the 

terms immunity and tax exemption. This fact, recurring even among legal operators, shows 

the lack of understanding about these important institutes. This article aims, in a succinct way, 

to highlight the main characteristics of immunity and tax exemption and their main 

differences. 

Keywords: Exemption; immunity; incidence; tribute.   

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os termos imunidade e isenção, no âmbito do Direito Tributário, são corriqueiramente 

utilizados de maneira inadequada nos mais diversos meios de comunicação. Tal fato evidencia 

o amplo desconhecimento que paira, inclusive entre os operadores do Direito, na distinção 

desses institutos. 

Como base dos direitos fundamentais, a imunidade tributária surgiu a partir do 

Iluminismo, visando afastar certas atividades, em virtude de seu caráter social, das esferas do 

poder de tributar. Pode-se dizer que houve, a partir desse momento, uma verdadeira 

“democratização das imunidades” (TORRES, 1995, p. 27). 

 Essa forma de desoneração, constitucionalmente definida, foi prevista desde a 

Constituição do Império de 1824, mas foi a Constituição de 1891 que tratou do tema de forma 

mais expressiva. Embora abarcasse apenas o instituto da imunidade recíproca, essa 

Constituição foi o ponto de partida para diversas outras imunidades presentes nas 

Constituições posteriores (1934, 1937, 1945, 1946, 1967 e 1988). A Carta Magna atual 

apresenta trinta e três hipóteses de imunidade tributária. 



 Revista Integralize Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
14 

Já a isenção, embora objetive também o cumprimento de certas finalidades estatais, 

diferencia-se da imunidade, pois não se evita a criação do tributo sobre os fatos previstos na 

regra isentiva. Sendo assim, tem-se a ocorrência do fato gerador e, consequentemente, a 

constituição da obrigação tributária e do seu crédito, mas este é excluído por expressa previsão 

legal. Portanto, percebe-se que a diferença entre um e outro instituto vai além do simples fato 

de a imunidade encontrar-se na Constituição e a isenção apresentar-se na lei. 

O presente trabalho elucidará as principais características e diferenças existentes entre 

esses dois institutos. 

 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

Para melhor compreensão do conceito de imunidade tributária, faz-se necessária uma 

breve descrição do fenômeno da incidência tributária. Ao instituir um tributo, a lei prevê os 

elementos essenciais para que seja possível sua cobrança (hipótese de incidência, sujeitos 

ativo e passivo, base de cálculo e alíquota). A hipótese de incidência, como elemento essencial 

na instituição dos tributos, prevê na lei uma situação que, ocorrida no mundo real, dará origem 

ao fato gerador do tributo. Assim, quando a situação prevista em lei se concretizar, haverá 

incidência tributária, ou seja, ocorrerá o fato gerador. 

Há situações, no entanto, em que não há incidência tributária: a) Quando a pessoa 

política deixa de usar a competência tributária que lhe foi conferida (exemplo: um tributo 

instituído de maneira “incompleta”, em que o ente não prevê todas as hipóteses de incidência 

capazes de gerar a tributação); b) Quando a pessoa política não possui competência tributária 

para determinar algumas situações fáticas como hipótese de incidência (exemplo: a 

impossibilidade de o IPVA incidir sobre bicicletas); c) Quando a pessoa política é “impedida” 

pela CF/88.  

De todas as situações de não incidência supracitadas, somente a última é considerada 

hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, caracterizando a denominada 

imunidade tributária. Amaro (2003, p. 149) define imunidade tributária como a “qualidade da 

situação que não pode ser atingida pelo tributo, em razão de norma constitucional”. Assim, a 

imunidade consiste em uma limitação constitucional ao poder de tributar, obstando não 

somente a incidência de tributo, ou a constituição da obrigação tributária, mas o próprio 

exercício da competência tributária, tornando impossível a ocorrência do fato gerador já que 

o tributo não chega sequer a existir no universo jurídico. 
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Vale destacar que o instituto da imunidade não visa apenas coagir o Estado, mas age 

também comissivamente no âmbito social, econômico e político, atraindo os cidadãos a 

colaborarem com o Estado, nas suas atividades essenciais (PAULSEN, 2017, p. 185). Dessa 

maneira, resgatando o seu sentido teleológico e superando o teor abstencionista sugerido pela 

terminologia, a imunidade tributária deve ser entendida não apenas como limitação 

constitucional ao poder de tributar, mas também como um instrumento de alcance às 

finalidades do Estado. 

  

ISENÇÃO 

Com a ocorrência do fato gerador, surge a obrigação tributária, sendo esta o liame entre 

o sujeito passivo e o fisco. Porém, nem sempre a dívida chega a se tornar exigível pelo 

lançamento (ALEXANDRE, 2013, p. 152). Isso ocorre porque a sua constituição é impedida 

pela exclusão do crédito tributário. De acordo com o artigo 175, incisos I e II, do Código 

Tributário Nacional (CTN), a exclusão do crédito tributário pode ocorrer por meio da isenção 

(dispensa do tributo) ou da anistia (dispensa da multa). 

A isenção é um benefício fiscal concedido pelo ente político por intermédio de lei 

(PAULSEN, 2017, p. 270). É a dispensa legal do pagamento de tributo devido, sendo 

considerada uma decisão política, ou seja, o ente poderia cobrar determinado tributo, mas 

decide isentar os contribuintes por meio da edição de uma lei. 

 Assim como ocorre com outros incentivos fiscais, a isenção pode ser concedida em 

caráter individual (quando o benefício é restrito a determinadas pessoas) ou em caráter geral 

(quando a lei generaliza os sujeitos passivos que serão beneficiados).  

O artigo 178 do CTN estabelece a regra da precariedade das isenções. As isenções 

possuem caráter precário, permitindo que, a qualquer tempo, novas leis venham revogar as 

isenções anteriormente concedidas. Porém, as denominadas isenções onerosas (aquelas 

concedidas com prazo certo e em função de determinadas condições) não podem ser 

livremente suprimidas. Nesse sentido, quem cumpre com as determinações da lei para gozar 

da isenção, possui direito adquirido ao benefício, ainda que a lei concessória seja 

posteriormente revogada.  

Em resumo, a isenção é uma mera dispensa legal de pagamento de tributo devido, 

verificando-se em uma situação na qual há legítima incidência, porquanto “se deu um fato 

gerador, e o legislador, por expressa disposição legal, optou por dispensar o pagamento do 

imposto” (FALCÃO, 2002, p. 66). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como é possível observar, é nítida a diferença entre imunidade e isenção. Tais 

institutos não se confundem pois, enquanto a imunidade opera no contexto da definição da 

competência, a isenção opera no âmbito da definição da incidência (AMARO, 2003, p. 227). 

A imunidade tributária deve ser entendida como exoneração, fixada pela Constituição; já a 

isenção tem por fonte a lei, configurando norma impeditiva do exercício dessa mesma 

competência tributária em determinados casos específicos. 

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as imunidades tributárias são 

versadas sempre no texto constitucional, enquanto as isenções são instituídas por normas 

infraconstitucionais: 

A criação de imunidade tributária é matéria típica do texto constitucional enquanto 

a de isenção é versada na lei ordinária; não há, pois, invasão da área reservada à 

emenda constitucional quando a lei ordinária cria isenção. O Poder Público tem 
legitimidade para isentar contribuições por ele instituídas, nos limites das suas 

atribuições (artigo 149 da Constituição). 
  

No Capítulo do Sistema Tributário Nacional, a Carta Magna elencou as seguintes 

imunidades tributárias, além de outras espalhadas no texto constitucional: Imunidade 

Recíproca; Imunidade Religiosa; Imunidade dos Partidos Políticos, Entidades Sindicais dos 

Trabalhadores, Instituições de Educação e de Assistência Social; Imunidade Cultural e 

Imunidade Musical.  

Segundo Carvalho (2003, p. 119), os institutos da imunidade e da isenção são 

“categorias jurídicas distintas, que não se interpenetram, mantendo qualquer tipo de 

relacionamento no processo de derivação ou de fundamentação, a não ser em termos muito 

oblíquos e indiretos”. O jurista baseia sua afirmação no fato de que as imunidades tributárias 

estão fundamentadas em princípios constitucionais, enquanto as isenções tributárias 

prescindem desse alicerce. Assim, em todos os casos em que a Carta Magna limita o poder de 

tributar, impossibilitando a incidência tributária, tem-se uma imunidade, independentemente 

da terminologia adotada (PAULSEN, 2017, p. 269). Tal fato é relevante em virtude de a 

Constituição Federal utilizar erroneamente a expressão “isentas” em dispositivos que tratam 

indubitavelmente de imunidades. Neste sentido, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal 

(RMS 22.192/DF) já decidiu que, embora o art. 195, § 7°, da CF/88, menciona a palavra 

“isentas”, a interpretação que deve ser dada é a de que se trata de verdadeira imunidade. 

Percebe-se, a partir de tais definições, que as imunidades têm sua origem em razões 

mais graves, sob o ponto de vista teórico, enquanto as isenções se prestam a fazer ajustes de 

caráter concreto no sistema de tributação, podendo, via de regra, a qualquer momento, sofrer 
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revogações, tornando o tributo imediatamente exigível. Tais considerações evidenciam as 

principais diferenças entre os dois institutos, de acordo com a doutrina majoritária. 

Segue abaixo um quadro comparativo que sintetiza o assunto tratado:  

  

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ISENÇÃO 

Previsão no texto da Constituição. Previsão em normas infraconstitucionais. 

Limitação ao poder de tributar. Opção política do ente tributante. 

Hipótese de não incidência 

constitucionalmente qualificada. 

Embora haja incidência, existe uma dispensa legal 

do pagamento do tributo. 

Não ocorre o fato gerador. Ocorre o fato gerador. 

Atua no plano da definição da 

competência. 

Atua no plano do exercício da competência. 

Em regra, não pode ser revogada. Em regra, pode ser revogada a qualquer momento, 

tornando o tributo imediatamente exigível. 

Fonte: Elaboração do autor(2021) 
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RESUMO 

Por se tratar da principal fonte de arrecadação dos Estados e do Distrito Federal, o imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação – ICMS – tem sido alvo de 

acaloradas discussões acadêmicas, especialmente após a recente Emenda Constitucional n. 87, 

de 16 de abril de 2015 (EC 87/15), que trouxe significativas alterações em sua sistemática de 

cobrança. Esse importante tributo objetiva regular a circulação de mercadorias e serviços 

dentro e fora dos Estados da federação. Segundo a Constituição Federal de 1988, cada Estado 

tem autonomia para estabelecer suas próprias regras de cobrança do imposto, desde que 

observadas as normas gerais estabelecidas pela Lei Complementar nº 87/1996 – lei que 

regulamenta o ICMS. Embora discorra brevemente sobre o desenvolvimento histórico e as 

principais características do referido tributo, o presente trabalho objetiva, especialmente, 

analisar os aspectos positivos e negativos das alterações decorrentes da vigência da citada EC 

87/15 

Palavras-Chave: EC 87/15, ICMS, imposto, alíquota, contribuinte, consumidor. 

 

ABSTRACT 

Because it is the main source of tax collection for the states and the Federal District, the tax 

on operations related to the movement of goods and on services of interstate, intermunicipal 

and communication services (ICMS) has been the subject of heated academic discussions, 

especially after the recent Constitutional Amendment n. 87, dated April 16, 2015 (EC 87/15), 

which brought significant changes in its collection system.This important tribute aims to 

regulate the circulation of goods and services inside and outside the states of the federation. 

According to the Federal Constitution of 1988, each State has the autonomy to establish its 

own tax collection rules, provided that the general rules established by Complementary Law 

n. 87/1996 - law that regulates ICMS. Although it briefly discusses the historical development 

and the main characteristics of this tax, the present work aims, in particular, to analyze the 

positive and negative aspects of the changes resulting from the validity of EC 87/15. 

Keywords: EC 87/15, ICMS, tax, tax rate, taxpayer, consumer. 
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INTRODUÇÃO  

 O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) é um dos 

impostos mais complexos do sistema tributário brasileiro. Esse tributo estadual, sucessor do 

antigo Imposto de Vendas e Consignações (IVC), representa cerca de 80% da arrecadação dos 

Estados. 

 Embora discorra brevemente sobre o desenvolvimento histórico e as principais 

características desse imposto, o presente trabalho objetiva, especialmente, analisar a relevante 

alteração do artigo 155 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), através da Emenda 

Constitucional nº 87, de 16 de abril de 2015 (EC 87/15), regulamentada pelo Convênio 

ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015.  

O estudo consiste em informações colhidas mediante pesquisa bibliográfica, 

compreendendo consulta a legislações pertinentes ao tema e trabalhos acadêmicos. A 

apresentação do trabalho está dividida em três partes: a primeira diz respeito ao breve histórico 

do ICMS; a segunda trata dos aspectos gerais do imposto sob análise; a terceira aborda o 

surgimento e as principais alterações advindas da EC/87, incluindo sua regulamentação por 

meio do Convênio ICMS 93/15, destacando seus aspectos positivos e negativos. 

Em suma, ao tratar de relevante tema, cujas implicações refletem no cotidiano de 

empresários e consumidores, a presente pesquisa pretende contribuir para a seara tributária e 

servir de fomento para novos estudos sobre o assunto. 

 

SÍNTESE HISTÓRICA DO ICMS 

O Imposto sobre Vendas e Consignações dos Estados Federados, comumente chamado 

IVC, era um tributo cobrado de forma cumulativa, não permitindo, portanto, que houvesse o 

abatimento do imposto pago na operação anterior. Objetivando aprimorar os mecanismos do 

imposto e impulsionar as atividades econômicas, em 1964, durante o movimento militar, foi 

instituído o ICM – Imposto sobre Circulação de Mercadorias (CARVALHO, 2013, p. 119). 

Embora apresentasse a característica da “não cumulatividade”, um significativo avanço à 

época, houve um acentuado descontentamento entre os Estados, pois a legislação estava toda 

centralizada na União, impedindo qualquer autonomia dos entes federados. Tal fato, além de 

outros decorrentes de problemas específicos do mencionado imposto, culminou em um novo 

sistema tributário instituído pela Constituição Federal de 1988, extinguindo o ICM e 

originando o atual ICMS. 
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Entre as alterações mais significativas trazidas pela Constituição Federal de 1988, 

destacam-se duas: autonomia para os Estados fixarem as alíquotas internas de seu principal 

imposto e ampliação da base de incidência do antigo ICM, na qual foi incorporada à produção 

de petróleo e derivados, de energia elétrica, e os serviços de telecomunicações e de transporte 

interestadual, até então objeto de um regime tributário próprio (BALEEIRO, 2007, p. 367). 

Em suma, o surgimento do ICMS permitiu a fusão de, pelos menos, cinco impostos 

diferentes, conforme esboça Carrazza (2003, p.34): 

A sigla ICMS alberga pelo menos cinco impostos diferentes, a saber: a) o imposto 

sobre operações mercantis (operações relativas à circulação de mercadorias), que, 

de algum modo, compreende o que nasce da entrada de mercadorias importadas do 

exterior; b) o imposto sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal; c) 

o imposto sobre serviços de comunicação; d) o imposto sobre produção, importação, 

circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e 
gasosos e de energia elétrica; e) o imposto sobre a extração, circulação, distribuição 

ou consumo de minerais. 
 

 Quanto à forma como o tributo em análise está disposto no ordenamento jurídico 

vigente, tem-se que a CF/88 atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal a competência para a 

instituição do imposto; a LC 87/96, também conhecida como “Lei de Kandir”, estabeleceu as 

normas gerais do ICMS; lei e decreto estaduais são responsáveis, respectivamente, pela 

instituição e regulamentação do tributo no âmbito de seu próprio Estado. 

 

REGRAS GERAIS SOBRE O ICMS 

Como a competência tributária para instituir o ICMS foi delegada aos Estados e ao 

Distrito Federal, fez-se necessário o estabelecimento de diversas regras a fim de evitar a guerra 

fiscal entre os entes federados. Assim, foram dedicados a esse imposto os §§ 2°, 3°, 4° e 5° 

do art. 155 da CF/88. 

O ICMS é um imposto com nítida finalidade fiscal, até porque é a principal fonte de 

receita dos Estados (ALEXANDRE, 2018, p. 704). Além disso, trata-se de um tributo real – 

incidente sobre “coisas”, independentemente das características subjetivas dos contribuintes. 

É também considerado proporcional, pois suas alíquotas não variam em função da base de 

cálculo. Ressalta-se que o referido imposto também é, como regra, plurifásico, ou seja, incide 

sobre todas as etapas de circulação das mercadorias (exceto o ICMS-Combustíveis, cuja 

incidência é monofásica). Essa incidência plurifásica tem por consequência o princípio da não 

cumulatividade (SABBAG, 2017, p. 1283). 
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Fato gerador 

De acordo com o artigo 146, inciso III, alínea a, da CF/88, cabe à lei complementar definir os 

fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos discriminados na Carta Magna. 

Em relação ao ICMS, tais elementos não foram previstos no Código Tributário Nacional, mas 

sim na Lei Complementar 87/96, também conhecida como “Lei Kandir”. Eis o que dita o 

artigo 2º da referida lei no tocante à incidência do tributo em questão: 

 
O imposto incide sobre: 
I – operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 
II – prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer 

via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 
III – prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive 

a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a 

ampliação de comunicação de qualquer natureza; 
IV – fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na 
competência tributária dos Municípios; 
V – fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto 

sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar 

aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. 
§ 1º O imposto incide também: 
I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física 

ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja 

a sua finalidade; 
II – sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior; 
III – sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive 
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, 

quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de 

operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o 

adquirente. 
§ 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação 

que o constitua. 
 

O artigo 155, inciso II, da CF/88, também aborda sinteticamente sobre a incidência do ICMS: 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior. 

 

Primeiramente, faz-se necessário saber que o conceito de mercadorias diz respeito aos 

bens móveis relacionados a uma finalidade comercial. Ressalta-se que a energia elétrica pode 

ser entendida como mercadoria para fins de incidência de ICMS (PAULSEN, 2017, p. 599). 

O conceito de circulação, por sua vez, está relacionado à circulação jurídica da 

mercadoria, e não à mera movimentação física, de um lugar para outro. Assim, deve haver 

mudança de propriedade para que se caracterize o fato gerador do ICMS. Nesse contexto, de 

acordo com o STF, em operações de comodato não ocorre o fato gerador do ICMS. Partindo-
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se do mesmo pressuposto, pode-se dizer que também não constitui fato gerador do ICMS o 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica. 

É importante destacar que a LC 87/96 estabeleceu como contribuintes as pessoas 

físicas ou jurídicas que realizam, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito 

comercial, as operações descritas no artigo 155, inciso II, da CF/88. Dessa maneira, quando 

um indivíduo vende, por exemplo, sua bicicleta antiga, não haverá incidência do ICMS, pois 

se trata de uma venda esporádica. O mesmo ocorre quando uma empresa vende suas máquinas 

antigas para adquirir equipamentos mais modernos. 

Em se tratando de importação, o ICMS incidirá sobre bem ou mercadoria, ainda que 

não haja finalidade comercial. Em consonância com tal ideia, a Lei de Kandir estendeu o 

conceito de contribuinte do imposto: 

 

É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou 

intuito comercial: 
I - importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. 

 

Além das mercadorias, o ICMS também incide sobre a prestação de serviços de 

transporte ou de comunicação. No tocante aos serviços de transporte, há que se ressaltar que 

a incidência do ICMS ocorre em relação aos transportes interestaduais e intermunicipais. Os 

serviços de transportes intermunicipais ou inframunicipais sujeitam-se à incidência do ISS. 

Quanto aos serviços de comunicação, haverá incidência sobre comunicação e 

telecomunicação desde que a prestação do serviço ocorra a título oneroso, pois a CF/88 

imunizou a prestação de serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens de recepção livre e gratuita. 

 

Base de cálculo 

Segundo o dispositivo constitucional, a base de cálculo do ICMS integra o montante 

do próprio imposto. Trata-se da denominada tributação “por dentro”, ou seja, o valor do tributo 

já se encontra embutido no valor das mercadorias. É de se destacar que essa forma de cálculo 

é aplicável tanto nas operações internas como nas importações, até porque esse tem sido o 

entendimento do STF, que é demonstrado a seguir: 

 
[...] Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do 
imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, 

naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado 

dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional, a Lei 

Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base 
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de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, 

de modo que o ICMS será calculado “por dentro” em ambos os casos. 
 

A LC 87/96 atendeu ao comando constitucional em relação à necessidade de lei 

complementar para definir a base de cálculo dos impostos. De maneira geral, a base de cálculo 

do imposto é o valor da operação ou o preço do serviço prestado (MACHADO, 2017, p. 385). 

Há ainda outra disposição na CF/88 sobre a base de cálculo do ICMS: 

 
Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos 

industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a 

produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador 

dos dois impostos. 
 

Para Coelho (2016, p. 477), a interpretação da citada norma é a de que o IPI não 

integrará a base de cálculo do ICMS, quando ocorrer cumulativamente: (a) operação entre 

contribuintes, (b) relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização, (c)que 

configure fato gerador dos dois impostos (IPI e ICMS). É o caso, por exemplo, da 

comercialização de mercadorias de uma indústria para um estabelecimento comercial 

(contribuintes do ICMS), pois ocorre o fato gerador do ICMS e do IPI. 

 

 

 

 

 

 

Alíquotas 

Para o estudo das alíquotas do ICMS é importante destacar o teor inserto no § 2º do 

artigo 155 da CF/88: 

Art. 155. [...] 
§ 2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] 
IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 

um terço dos senadores, aprovada pela maioria absoluta dos seus membros, 

estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de 
exportação. 
V – é facultado ao Senado Federal: 
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de 

iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros; 
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico 

que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria 

absoluta e aprovada por dois terços de seus membros.  
 

A Carta Magna atrela às resoluções do Senado Federal o estabelecimento de alíquotas 

de ICMS, aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. De acordo com 
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a Resolução do Senado Federal 22/89, existem dois tipos de alíquotas: as internas – livremente 

estipuladas pelos Estados-membros (usualmente 17 ou 18%) – e as interestaduais. No 

estabelecimento de alíquotas, os Estados devem observar o disposto pelo Senado Federal, que 

fixará alíquotas mínimas ou máximas, por meio de resolução e nos termos da Constituição 

Federal. Enquanto tais alíquotas não forem fixadas pelo Senado Federal, os Estados poderão 

estabelecê-las no âmbito das respectivas competências. 

A princípio a alíquota do ICMS fora definida em 17% para operações internas. 

Atualmente, a alíquota interna na maior parte dos Estados equivale a 18%. No tocante às 

operações externas, os estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo 

tiveram a alíquota definida em 7%, enquanto os demais Estados da federação, considerados 

mais abastados, tiveram a alíquota fixada em 12%. Percebe-se, por meio da determinação de 

alíquotas diferenciadas para as regiões menos desenvolvidas, uma nítida tentativa de aplicação 

da justiça tributária. Infelizmente, tais medidas foram insuficientes para equalizar os 

problemas relacionados às desigualdades regionais – situação que se agravou ainda mais com 

o advento das operações interestaduais realizadas de forma não presencial (e-commerce, 

telemarketing, etc.). É nesse contexto que a EC 87/2015 possui significativa relevância. 

 

 

 

 

EMENDA CONSTITUCIONAL 87 DE 16 DE ABRIL DE 2015 

A EC 87/15 alterou a sistemática de incidência do ICMS nas vendas de mercadorias e 

nas prestações de serviços a consumidores finais, não contribuintes, localizados em outros 

Estados, conferindo nova redação ao art. 155, § 2º, VII e VIII, da CF/88. Também estabeleceu 

disposições transitórias em relação à partilha das receitas correlatas.  

Para melhor visualização das mudanças oriundas da referida Emenda, faz-se 

necessário analisar as regras constantes no texto originário da CF/88, ou seja, antes da EC 

87/15. 

 

Regras constantes na redação originária da CF/88 

No texto original da CF/88, nas operações interestaduais, se alguém adquire produto 

ou serviço como consumidor final, caso seja contribuinte do ICMS, a arrecadação do tributo 

deve ser dividida entre o Estado de origem e o de destino da mercadoria ou serviço. Dessa 

maneira, o ICMS será cobrado duas vezes: a) quando a mercadoria sair do estabelecimento do 
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vendedor (nesse caso, aplica-se a alíquota interestadual de ICMS, devendo o valor obtido ficar 

com o Estado de origem); e b) quando ocorrer a entrada da mercadoria no estabelecimento 

que a comprou (nesse caso, aplica-se a diferença entre a alíquota interna do Estado de destino 

e a alíquota interestadual, devendo o valor obtido ficar com o Estado de destino). Na prática, 

essa situação não é muito frequente. 

Ainda no contexto da redação originária, em operações interestaduais, se o adquirente 

for consumidor final da mercadoria comprada e não for contribuinte do ICMS, aplica-se a 

alíquota interna do Estado vendedor e o valor fica todo com o Estado de origem (Estado onde 

se localiza o vendedor). Dessa forma, o Estado onde mora o comprador não ganha nada. Essa 

situação tornou- se muito comum em virtude do aumento das compras pela internet, o 

chamado e-commerce (MINATO, 2014, p. 101). 

Nas operações interestaduais, há ainda uma terceira situação relacionada a operações 

interestaduais, bastante corriqueira na prática: quando o adquirente não for o consumidor final 

do produto adquirido. A solução dada pela CF/88, em seu texto original, consistiu na aplicação 

da alíquota interestadual, devendo todo o valor ficar com o Estado de origem. 

Para melhor visualização das regras acima expostas, constantes na redação originária 

da CF/88, segue abaixo um quadro sintético: 

 

 

 

REGRAS PREVISTAS ORIGINALMENTE PELA CF/88 

SITUAÇÃO ALÍQUOTAS  

APLICÁVEIS 

QUEM FICA COM O ICMS 

OBTIDO 

 

1) Quando o adquirente do 

produto/serviço for 

consumidor final 

e  contribuinte do ICMS. 

São duas: 

 

a) Alíquota 

interestadual; 

 

b) Diferença entre a 

alíquota interna e a 

interestadual. 

Os dois Estados: 

a) O Estado de origem fica com 

o valor obtido com a alíquota 

interestadual; 

b) O Estado de destino fica com 

o valor obtido com a diferença 

entre a sua alíquota interna e a 

alíquota interestadual. 

2) Quando o adquirente do 

produto/serviço for 

consumidor final e 

não  contribuinte do ICMS. 

Só uma: a interna do 

Estado de origem. 

Estado de origem: aplica-se a 

alíquota interna do Estado 

vendedor e o valor fica com ele. 

3) Quando o adquirente do 

produto/serviço não 

for  consumidor final do 

produto adquirido. 

 

Só uma: a 

interestadual. 

Estado de origem: aplica-se a 

alíquota interestadual, mas todo 

o valor ficará com o Estado de 

origem. 
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O Protocolo ICMS 21/2011 

Diversos Estados (Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Ceará, entre outros) 

evidenciaram descontentamento com a sistemática do ICMS apresentada pelo texto original 

da CF/88. De fato, a dinâmica do tributo nas operações interestaduais era injusta, pois excluía 

os Estados consumidores (especialmente, as regiões Norte e Nordeste) e privilegiava os 

Estados produtores (em especial, as regiões Sul e Sudeste) que já gozavam de significativo 

desenvolvimento econômico, o que favorecia o aumento das desigualdades regionais.  

Na expectativa de equalizar a arrecadação tributária e favorecer o crescimento das 

regiões menos desenvolvidas, os Estados do Norte e Nordeste conseguiram aprovar, no 

Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o Protocolo ICMS 21/2011. De acordo 

com Carvalho (2013, p. 240), o documento permitia a cobrança do ICMS sobre as operações 

interestaduais nos casos em que o destinatário da mercadoria estivesse localizado em seu 

território, independentemente de se tratar de consumidor final ou de mero intermediário. 

Entendendo que tal situação somente poderia ser viabilizada por meio de alteração da própria 

Constituição, o STF declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS pelo Estado de 

destino baseada no protocolo ICMS 21/2011 do Confaz. 

 

 

 

Alterações advindas da EC 87/15 

Após a derrota perante o STF, os Estados consumidores conquistaram importante 

vitória mediante a aprovação da EC 87/2015, que alterou a dinâmica de arrecadação do 

referido tributo nas operações interestaduais. Eis o texto da referida emenda: 

 
VII - Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, 

contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota 

interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto 

correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a 

alíquota interestadual; 
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença 

entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: 
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; 
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. 

 

Os percentuais, por meio dos quais o resultado da operação será dividido entre o Estado 

de origem e o Estado de destino, foram explicitados no artigo 99 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias – ADCT, conforme segue: 
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Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2º do art. 155, no caso de 

operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não 

contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre 

a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de 
destino, na seguinte proporção: 
I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80% (oitenta 

por cento) para o Estado de origem; 
II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% 

(sessenta por cento) para o Estado de origem; 
III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% 

(quarenta por cento) para o Estado de origem; 
IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% 

(vinte por cento) para o Estado de origem; 
V - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino. 

 

Nota-se que a mudança na sistemática de destinação da arrecadação do tributo 

alcançou somente os casos em que o adquirente é consumidor final da mercadoria comprada, 

mas não é contribuinte do ICMS – situação que tem crescido exponencialmente por causa da 

popularização das compras pela internet. Em tais situações, a partir da EC 87/2015, há 

incidência de duas alíquotas: alíquota interestadual e alíquota diferencial (diferença entre a 

alíquota interna e a interestadual). O valor arrecadado será dividido entre o Estado de origem 

e o de destino, conforme sintetizado abaixo: 

a) O valor arrecadado com a aplicação da alíquota interestadual ficará todo para o Estado de 

origem. 

b) O valor arrecadado com a aplicação da diferença entre a alíquota interna do Estado de 

destino e a interestadual será dividido entre o Estado de origem e o Estado de destino, segundo 

os percentuais gradativos estabelecidos no artigo 99 do ADCT. 

Finalmente, no tocante às demais situações relacionadas às operações interestaduais 

(I. caso em que o adquirente é consumidor final e contribuinte do ICMS; e II. caso em que o 

adquirente não é consumidor final), não houve mudanças com o advento da EC 87/2015. 

Para melhor elucidação segue abaixo um quadro sintético das regras existentes após a 

EC 87/15: 

 

REGRAS PREVISTAS PELA CF/88 APÓS A EC 87/2015 

SITUAÇÃO ALÍQUOTAS  

APLICÁVEIS 

QUEM FICA COM O ICMS 

 

1) Quando a pessoa tiver 

adquirido o produto/serviço 

 

São duas: 

Os dois Estados: 
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como consumidor final e 

for contribuinte do ICMS. 

a) Alíquota 

interestadual; 

 

b) Diferença entre a 

alíquota interna e a 

interestadual. 

a) O Estado de origem fica com o 

valor obtido com a alíquota 

interestadual; 

b) O Estado de destino fica com o 

valor obtido com a diferença entre a 

sua alíquota interna e a alíquota 

interestadual. 

Obs.: o adquirente do produto ou serviço é 

quem deverá fazer o recolhimento do imposto 

correspondente à diferença entre a alíquota 

interna e a interestadual. 

 

2) Quando o adquirente for 

consumidor final da 

mercadoria comprada e não 

for contribuinte do ICMS. 

São duas: 

a) Alíquota 

interestadual; 

 

b) Diferença entre a 

alíquota interna e a 

interestadual. 

Os dois Estados: 

a) O Estado de origem fica com o 

valor obtido com a alíquota 

interestadual; 

b) O Estado de destino fica com o 

valor obtido com a diferença entre a 

sua alíquota interna e a alíquota 

interestadual. 

Obs.: Deve-se observar a tabela de transição 
prevista no artigo 99 do ADCT. O remetente 

do produto ou serviço é quem deverá fazer o 

recolhimento do imposto correspondente à 

diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual. 

3) Quando o adquirente não 

for o consumidor final do 

produto adquirido. 

Só uma: a 

Interestadual 

Estado de origem – aplica-se a 

alíquota interestadual, mas o valor 

ficará todo com o Estado de origem. 

 

NORMAS COMPLEMENTARES À EC 87/15 

Visando regulamentar a nova sistemática instituída pela EC 87/15, o Conselho 

Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, órgão responsável por promover a uniformização 

de procedimentos e normas inerentes ao exercício da competência tributária dos Estados e do 

Distrito Federal na concessão, revogação e regulamentação de benefícios fiscais referentes ao 

ICMS, editou o Convênio ICMS 93/2015 que disciplina os procedimentos referentes ao 

diferencial de alíquotas do ICMS – modalidade que ficou conhecida como DIFAL – quando 

o destinatário final não for contribuinte. 
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Esse convênio também tratou do Fundo de Combate à Pobreza - FCP, que tem amparo 

constitucional e pode ser adotado de forma opcional pelos Estados. O FCP é um adicional ao 

ICMS de, no máximo, 2% (dois por cento) nas operações com determinados produtos, 

devendo o valor arrecadado a este título ser utilizado pelo Estado para programas públicos 

voltados à nutrição, habitação, educação e saúde. A lista de produtos cobertos pelo FCP 

depende da legislação de cada Estado. 

O Convênio ICMS 93/2015 atribuiu a responsabilidade ao remetente ou prestador de 

serviço pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e 

interestadual, e também definiu a forma como o cálculo deve ser realizado. 

A grande polêmica deste convênio encontra-se presente na Cláusula nona, onde se diz: 
 

Aplicam-se as disposições deste convênio aos contribuintes optantes pelo Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação ao imposto 

devido à unidade federada de destino. 
 

Segundo tal dispositivo, a sistemática do cálculo aplica-se tanto às empresas optantes 

pelo Regime Periódico de Apuração, bem como àquelas acobertadas e optantes pelo Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos, comumente chamado de Simples Nacional. 

Como consequência das alterações esboçadas na cláusula acima, inúmeras empresas, 

cuja atividade consiste predominantemente em vendas para consumidores localizados fora do 

Estado via e-commerce, devido à excessiva tributação, tiveram declínio financeiro e 

econômico, chegando, em alguns casos, a encerrar suas atividades. 

 No tocante às micro e pequenas empresas, a sistemática de recolhimento dos tributos 

ocorre apenas uma vez dentro do período mensal, de maneira que aplica-se uma alíquota única 

sobre o montante do seu faturamento. Mas com o advento do Convênio 93/2015, tal processo 

sofreu significativa interferência, pois essas empresas passaram a ter o dever de calcular o 

imposto e emitir sua guia de recolhimento a cada emissão de nota para outra unidade da 

federação – fato que onera significativamente as empresas, além de resultar na morosidade de 

suas práticas habituais.  

Esse impacto negativo motivou diversas ações, como as ADI’s 5464 e 5469, o que 

motivou o STF a se pronunciar recentemente sobre a questão. Nos termos dos votos dos 

relatores, a ADI 5469 foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal das 

cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do Convênio ICMS 93/2015. Ademais, foi fixada a seguinte tese de 

repercussão geral: "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme 
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introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando 

normas gerais".  

Ademais, em Liminar na ADI 5464, o STF suspendeu a eficácia da Cláusula nona. 

Portanto, até que o mérito dessa ação seja definitivamente julgado, está suspensa a 

obrigatoriedade de a empresa optante pelo Simples Nacional recolher, em operação 

interestadual, para o Estado de destino, o diferencial de alíquota referente às operações e 

prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final nele localizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A EC 87/15 foi elaborada com o objetivo de diminuir os efeitos da guerra fiscal dos 

Estados, especificamente no que tange ao ICMS, alterando a sistemática de incidência deste 

imposto nas vendas de mercadorias e prestações de serviços a consumidores finais não 

contribuintes localizados em Estados distintos. Antes dessa Emenda, o ICMS era devido 

integralmente ao Estado de origem, calculado pela alíquota interna deste. Com a entrada em 

vigor da EC 87/15, o Estado de destino passou a receber, em casos específicos, parte do 

diferencial de alíquota. 

Este novo sistema estabeleceu o diferencial de alíquotas de ICMS, que consiste na 

diferença entre as alíquotas incidentes nas operações do Estado de origem e de destino do 

ICMS, como um mecanismo de proteção ao ente federado no qual o adquirente ou tomador 

de serviços não contribuinte do ICMS reside. Entre os aspectos positivos da referida Emenda, 

esse é o que mais se destaca, pois encara o lamentável problema dos Estados ditos 

“consumidores”, sobretudo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são atingidos pela 

perda de arrecadação, especialmente com o comércio eletrônico (e-commerce), cujos 

principais estabelecimentos estão sediados nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde, 

até então, era devido o imposto pelas operações dessa natureza. Sob tal ótica, a EC 87/15 é 

um importante instrumento viabilizador ao atendimento das previsões Constitucionais, 

especialmente ao artigo 3º da CF/88, que se refere à erradicação da pobreza e a redução das 

desigualdades sociais e regionais, configurando, nesse sentido, um avanço em termos de 

justiça tributária. 

Não obstante essa tentativa de distribuição mais equânime do produto da arrecadação 

do imposto, não se pode ignorar os aspectos negativos que requer urgente regulamentação a 

fim de se evitar novas disputas administrativas e judiciais, que vão de encontro aos objetivos 

da emenda. Como já se observou, o Convênio 93/2015, ao regulamentar a EC 87/15, tornou 

mais complexa a apuração e pagamento do ICMS. As micro e pequenas empresas estão entre 
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as que sofreram o impacto negativo do referido convênio. A responsabilidade do remetente 

no recolhimento do diferencial de alíquota devido ao Estado destino ocorrerá em cada 

operação, situação em que a guia deverá acompanhar a mercadoria até o destino, exigindo que 

o contribuinte seja também inscrito no Estado destino na condição de substituto tributário. 

Essa responsabilidade do remetente ainda precisa ser regulamentada. Obviamente, essa 

burocracia vai alterar os custos operacionais das empresas, pois será preciso pesquisar e 

aplicar as diferentes alíquotas entre os estados – fato que inevitavelmente refletirá no preço 

dos produtos. Embora tenham decorridos quase seis anos desde a promulgação da EC 87/15, 

tais questões ainda requerem efetiva regulamentação.  

O presente artigo evidencia a urgente necessidade de medidas que minimizem os 

“efeitos colaterais” resultantes das tentativas de regulamentação da EC 87/15 e concretizem o 

ideal de redução das desigualdades regionais, alcançando a tão almejada justiça tributária. 

Afinal, de nada vale a boa intenção da Emenda ora analisada se as suas normas 

regulamentadoras oneram ainda mais a atividade empresarial e, consequentemente, afetam o 

bolso do consumidor. Nosso sistema tributário apresenta problemas crônicos que não podem 

ser tratados com medidas paliativas. 
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RESUMO 

O compliance é termo advindo do inglês que se refere ao ato de cumprir, de estar em 

conformidade e de executar regulamentos internos e externos, com vista a mitigar o risco 

atrelado à reputação e ao regulamento legal. Desde a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, Lei 

Anticorrupção, o termo vem sendo bastante difundido e discutido. Neste artigo, são discutidos 

pontos inerentes à lei e em específico a aplicação do compliance em dois estados brasileiros, 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
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Mato Grosso e Espírito Santo. Para tanto, vale-se de pesquisa bibliográfica, respaldada pela 

lei e por autores que se voltaram ao tema.   

Palavras-chave: Compliance; Administração Pública; Lei Anticorrupção.  

 

ABSTRACT 

Compliance is a term derived from English that refers to the act of complying, being in 

compliance and executing internal and external regulations, in order to mitigate the risk linked 

to reputation and legal regulation. Since Law 12.846, of August 1, 2013, the Anti-Corruption 

Law, the term has been widely disseminated and discussed. This article discusses points 

inherent to the law and specifically the application of compliance in two Brazilian states, Mato 

Grosso and Espírito Santo. For that, it uses bibliographic research, supported by the law and 

by authors who turned to the theme. 

Keywords: Compliance; Public administration; Anticorruption Law. 

 

INTRODUÇÃO  

O termo compliance está associado ao verbo em inglês to comply, que significa 

cumprir, realizar algo imposto por determinações legais. Ao instituir um programa de 

compliance, busca-se a conformidade dos atos e processos administrativos com a legislação 

em vigor, a partir da avaliação e monitoramento dos riscos, treinamento contínuo dos 

colaboradores e a designação dos responsáveis pela execução do programa no âmbito de cada 

instituição, seja pública ou privada. 

Neste sentido, compliance é o ato de cumprir, de estar em conformidade e de executar 

regulamentos internos e externos buscando, assim, mitigar o risco atrelado à reputação e ao 

regulamento legal (RIBEIRO; DINIZ, 2015). É importante ressaltar que a instituição que 

adota um programa de integridade e segue-o em todas as suas atividades constitui-se em 

atenuante quanto à aplicação de responsabilidade administrativa descrita no artigo 6º, da Lei 

nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção- LAC: I - multa, no 

valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último 

exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual 

nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e II - publicação 

extraordinária da decisão condenatória, conforme se encontra assentados no artigo 7º, VIII: 

Art. 7o Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 
I - a gravidade da infração; 
II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26890805/artigo-6-da-lei-n-12846-de-01-de-agosto-de-2013
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
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III - a consumação ou não da infração; 
IV - o grau de lesão ou perigo de lesão; 
V - o efeito negativo produzido pela infração; 
VI - a situação econômica do infrator; 
VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações; 
VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de 

integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a 

aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa 

jurídica; 
IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou 

entidade pública lesados. (g.n.) 
 

Dessa forma, conforme o artigo citado acima, para fazer jus ao benefício inscrito no 

inciso VIII, como condição atenuante, deve ser implantado e efetivado em todos os seus 

requisitos um programa de integridade no âmbito da instituição. 

 

COMPLIANCE NO SERVIÇO PÚBLICO 

O conceito de compliance surgiu na doutrina se referindo à atividade privada, e em 

âmbito nacional, em decorrência da Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção 

Empresarial, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 

pela prática de atos contra a Administração Pública nacional ou estrangeira, e que, dessa 

forma, tem o objetivo de reduzir a corrupção no relacionamento entre instituições privadas e 

setor público, buscando assim, melhorar o ambiente de negócios e garantir que os recursos 

públicos sejam aplicados em sua finalidade, evitando possíveis desvios e fraudes. 

Para corroborar o exposto, Luchione e Carneiro (2016, p. 86) ensinam que o tema 

compliance não é relacionado à Administração Pública, estando este instituto voltado às 

sociedades privadas e sua conformidade com a legislação vigente. Porém, conforme os 

autores, essa visão é distorcida, em razão de que o setor público deve sim se submeter a 

legislação em vigor, em obediência ao princípio constitucional inscrito no 

artigo 37 da Constituição Federal, assim como deve dar o exemplo de boa-fé, legalidade e boa 

governança. 

A esse respeito, a Constituição Federal prescreve a observância dos princípios da 

Administração Pública, conforme artigo 37 da Carta, quais sejam: a legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Insta mencionar, inclusive, os 

demais fundamentos que influenciam a atividade estatal de forma direta ou indireta, tais como: 

a ética, a transparência e a integridade. Em função disso, “sistema de gestão do compliance 

também pode ser chamado de programa de integridade” (LUCHIONE; CARNEIRO, 2016, p. 

86-87). 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Na visão do Gonçalves e Carneiro (2016), o instituto do compliance está relacionado 

ao contexto da regulação econômica, uma vez que esta se encontra atrelada a uma política 

penal expansiva destinada a reforçar critérios preventivos de condutas delitivas, onde se 

localiza a temática do compliance e seus desdobramentos, e que demonstra numa visão mais 

abrangente, a necessidade de prevenção de eventos sistêmicos.  

Sobre esse assunto, insta mencionar a identificação e monitoramento de riscos como 

uma das ferramentas fundamentais de um programa de integridade e de compliance, uma vez 

que, sem o conhecimento dos riscos a que a instituição ou o segmento de mercado está 

exposto, não se pode estabelecer um programa de integridade eficaz, que garanta a mitigação 

de riscos e a prevenção de fraudes. 

O tema governança pública se originou da governança corporativa (corporate 

governance), que está relacionada ao setor privado. Nesse sentido, a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define a governança corporativa como 

o conjunto de relações entre a administração de uma empresa, seu conselho de administração, 

seus acionistas e outras partes interessadas, ou seja, “é um conjunto de práticas que têm por 

objetivo regular a administração e o controle das instituições” (LUCHIONE; CARNEIRO, 

2016, p. 87). 

A instalação de um programa de “compliance” e integridade está inserida no contexto 

da LAC – Lei Anticorrupção, conforme referido acima, para a adoção em instituições 

privadas, a fim de fazerem jus aos benefícios inscritos na referida lei, tais como redução de 

multas, sobretudo, para que as instituições adotem práticas de mitigação de riscos e de 

adequação às leis e regulamentos, notadamente os relacionados ao combate à corrupção no 

relacionamento com a Administração Pública. 

Nesse sentido, conforme lição de Blok (2017, p. 97), a antiga CGU, atualmente 

integrante do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, em conjunto com o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão promulgaram a Instrução Normativa 

Conjunta nº 01, de 10 de maio de 2016, estabelecendo medidas para a sistematização e 

implantação da governança, gestão de riscos e controles internos no setor público. A referida 

norma preconiza que os responsáveis pelos órgãos da Administração Pública passam a ser os 

responsáveis pela implantação da gestão estratégica da organização, com foco na estruturação 

da gestão dos riscos, além do acompanhamento e aperfeiçoamento dos seus controles internos. 

A esse propósito foi publicado no Diário Oficial da União, a Portaria nº 784 de 28 de 

abril de 2016, que instituiu o Programa de Fomento da Integridade Pública- PROFIP – para a 

sua aplicação à administração pública, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
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O objetivo da referida portaria é nortear e habilitar a Administração Pública para a 

implementação de programas de compliance, de forma que “os órgãos federais passem a ter 

um processo de gestão da integridade, com o objetivo de detectar e sanar, desvios, fraudes e 

irregularidades, assim como, combater a corrupção de forma contundente” (BLOK, 2017, p. 

97-98). 

Dessa forma, o programa de compliance dos entes públicos federais deve ser 

desenvolvido com base nos seguintes fundamentos: comprometimento e apoio da alta direção 

do órgão, a definição e o fortalecimento das instâncias de integridade, a análise e gestão dos 

riscos, bem como da instituição de estratégias para a realização de monitoramento contínuo. 

Nesse sentido, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle declarou a realização 

de um projeto piloto para instituição do PROFIP, por meio da Portaria nº 750 de 20 de abril 

de 2016, que instituiu o referido programa no âmbito do próprio Ministério, como “um projeto 

de gestão estratégica do órgão, de acordo com as ações e medidas fundamentais acima 

referidas” (BLOCK, 2017, p. 98-99). 

Ressalta-se que foi promulgada a Lei nº13.303, de 30 de junho de 2016, a Lei das 

Estatais, que regulamentou o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, e que também 

estabeleceu em seu artigo 9º que as estatais definidas em seu preâmbulo adotarão regras e 

políticas de integridade, gestão de riscos e de controle interno, bem como adotarão Código de 

Conduta e Integridade, conforme parágrafo 1º, do artigo citado, in verbis:  

Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de 

estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam: 

I - ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana 

de práticas de controle interno; 

II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de 
riscos; 

III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário. 

§ 1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que 

disponha sobre: 

I - princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia 

mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação 

de atos de corrupção e fraude; 

II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de 

Conduta e Integridade; 

III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e 

externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das 

demais normas internas de ética e obrigacionais; 
IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa 

que utilize o canal de denúncias; 

V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e 

Integridade; 

VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta 

e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, 

a administradores.  

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/356570084/lei-13303-16
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660176/artigo-173-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660088/par%C3%A1grafo-1-artigo-173-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/116449086/artigo-9-da-lei-n-13303-de-30-de-junho-de-2016
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A partir de Giovanini (2016, p. 459), verifica-se que são elementos de um programa 

de integridade, conforme segue: - Comprometimento da Alta Direção; - Criação de políticas, 

procedimentos e controles de referência para o Compliance; - Aplicação de um programa 

efetivo de comunicação, treinamento e sensibilização; - Avaliação, monitoramento e auditoria 

para assegurar a efetividade do programa; - Aplicação adequada das medidas disciplinares e 

ações corretivas pertinentes; - Adequação na delegação das responsabilidades; e,  - Melhoria 

contínua. 

Dessa forma, os principais elementos de um programa de integridade aplicado ao setor 

público são: Código de Conduta; Canal de Denúncias; Gestão de Riscos e Treinamento 

Contínuo. Entretanto, não basta instituir o programa de integridade e compliance sem a 

sensibilização e conscientização de todos os colaboradores e líderes da entidade, ou seja, o 

programa tem que ser efetivo, adotado em sua integralidade, com o apoio da alta 

administração e a aplicação em todas as atividades da instituição. É necessário, portanto, 

instituir uma cultura de conformidade no âmbito da organização. 

No âmbito dos entes da federação, foram envidados esforços para a regulamentação 

da LAC, a exemplo da minuta padrão adotada pelo Conselho Nacional de Controle Interno- 

CONACI, que instituiu, na 14ª reunião técnica, um grupo de trabalho composto pela Secretaria 

de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo (SECONT/ES), Ouvidoria Geral do 

Estado de São Paulo (PGE/SP), Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM/SP) e 

Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais (CGE/MG); a fim de elaborar uma minuta 

padrão de Decreto para regulamentar a Lei nº 12846/13, e dessa forma, todos os Estados e 

Municípios do país adotarem, dentro de suas realidades, e respeitando a autonomia de cada 

um, as mesmas regras. 

No Estado de Mato Grosso, a LAC foi regulamentada por meio do Decreto nº 522, de 

15 de abril de 2016, que disciplinou o processo administrativo, a aplicação de sanções e 

demais medidas de responsabilização de pessoas jurídicas, pela prática de atos contra a 

Administração Pública Estadual Direta e Indireta. 

Conforme o referido Decreto, a apuração de irregularidades decorrentes de relação 

contratual com o Estado de Mato Grosso previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002 será 

efetuada por meio de Processo Administrativo por Irregularidade Contratual. 

No caso concreto, a aplicação das sanções previstas nos artigos 86 e 87, incisos I e II, 

da Lei 8.666/93, será realizada pelo órgão contratante, após notificação à contratada para 

tentativa de acordo para solução do problema. Após a instauração do procedimento para 

aplicação das sanções supracitadas, o órgão contratante deverá instaurar o processo 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99856/lei-10520-02
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11296765/artigo-86-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11296616/artigo-87-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11296568/inciso-i-do-artigo-87-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11296529/inciso-ii-do-artigo-87-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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administrativo, que será julgado pela autoridade máxima do órgão, respeitando sempre o 

contraditório e a ampla defesa, com a devida notificação à contratada, em todas as fases do 

procedimento (notificação; defesa; instrução; relatório; parecer jurídico e julgamento). 

O procedimento para aplicação das sanções previstas no artigo 87, III e IV, da 

Lei 8.666/93, será iniciado e julgado por ato do gestor da pasta contratante, respeitando o 

contraditório e a ampla defesa, e conterá as seguintes fases: intimação; defesa; instrução; 

relatório; parecer jurídico e julgamento, que, conforme o caso, por conseguinte, poderá 

acarretar a publicação e cadastro no CEIS – Cadastro de Empresas Impedidas e Suspensas. 

As sanções previstas na Lei 8.666/93, cujas respectivas infrações administrativas 

guardem subsunção com os atos lesivos previstos na Lei 12.846/13, serão aplicadas 

conjuntamente, nos mesmos autos, mediante o procedimento do PAR – Processo 

Administrativo de Responsabilização, de acordo com o artigo 5º do Decreto supracitado. 

Nesse sentido, a instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração 

de responsabilidades de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade 

do Poder Executivo, de ofício ou mediante provocação, sendo que essa competência poderá 

ser delegada. 

A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso terá competência concorrente para 

instaurar processos administrativos de responsabilização ou mesmo para avocar os processos 

instaurados com fundamento na LAC, para verificar a sua regularidade ou para reparar o 

andamento dos mesmos. Dessa forma, a CGE atuará como órgão gestor e de revisão dos 

processos de apuração com base na Lei 12.846/13. 

Insta salientar que a existência de um Programa de Integridade no âmbito da pessoa 

jurídica processada poderá ser considerada como fator atenuante de possíveis penalidades a 

ser aplicadas com base na LAC, assim como na aplicação de sanções (art. 20, parágrafo único 

c/c art. 35, VIII). 

A Comissão processante também levará em consideração a existência de um Programa 

de Integridade no âmbito da pessoa jurídica processada, quando da elaboração do relatório 

final (art. 25, V). 

Conforme o Decreto 522/16, Programa de Integridade consiste no conjunto de 

mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 

irregularidades, bem como na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e 

diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes e irregularidades, assim como atos 

ilícitos praticados contra a administração pública estadual. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11296616/artigo-87-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11296495/inciso-iii-do-artigo-87-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11296457/inciso-iv-do-artigo-87-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
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O Programa de Integridade será avaliado pelo Gabinete de Transparência e Combate 

à Corrupção do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, quanto a sua existência e 

aplicação, obedecendo aos parâmetros predeterminados, em conformidade com o artigo 48 e 

incisos do referido Decreto, “in verbis”: 

Art. 48 Para fins do disposto no artigo 20, parágrafo único, o programa de 

integridade será avaliado pelo Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, 

quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros: 

I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, 

evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa; 

II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, 

aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo 

ou função exercidos; 

III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, 
quando necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, 

agentes intermediários e associados; 

IV - treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; 

V - análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de 

integridade; 

(...) 

X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a 

funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de 

boa-fé; XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade; 

XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou 

infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados; 

(...) 
XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu 

aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos 

previstos no artigo 5o da Lei no 12.846, de 2013; e 

(...) 

 

Além dos parâmetros acima mencionados, será avaliada a efetividade do programa de 

integridade, ou seja, não basta formalizar um programa de integridade, tem que demonstrar 

que o mesmo é eficaz, crível e existente. As microempresas e empresas de pequeno porte, em 

razão de suas limitações econômicas e financeiras, terão exigências diferentes, não se exigindo 

das mesmas os incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e XV do artigo 48, em razão do alto custo de 

implantação. 

Em relação aos acordos de leniência, o Decreto estabelece que a Controladoria Geral 

do Estado, de forma isolada ou em conjunto com o Ministério Público e a Procuradoria-Geral 

do Estado serão responsáveis pelo processamento e a celebração de acordo de leniência com 

as pessoas jurídicas responsáveis pela prática de atos contra a Administração Pública Estadual, 

conforme Capítulo V da Lei 12.846/13, que colaborem com as investigações e com o processo 

administrativo, de forma que a colaboração resulte na identificação dos demais envolvidos na 

infração; a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou 

sob investigação; a cooperação da pessoa jurídica com as investigações em face de sua 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26890860/artigo-5-da-lei-n-12846-de-01-de-agosto-de-2013
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
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responsabilidade objetiva; e o comprometimento da pessoa jurídica na implementação ou na 

melhoria de mecanismos internos de integridade (art. 49). 

Os requisitos para a que a empresa possa celebrar o acordo de leniência estão previstos 

no artigo 50, parágrafo único, quais sejam: ter cessado completamente seu envolvimento no 

ato lesivo a partir da data da propositura do acordo; cooperar plena e permanentemente com 

as investigações e o processo administrativo e comparecer, sob suas expensas e sempre que 

solicitada, aos atos processuais, até o seu encerramento; e, enfim, que a pessoa jurídica se 

comprometa a implementar ou a melhorar os mecanismos internos de integridade, auditoria, 

incentivo às denúncias de irregularidades e à aplicação efetiva do código de ética e de conduta. 

Em relação ao acordo de leniência propriamente dito, este deverá ter algumas cláusulas 

obrigatórias, de acordo com o que estabelece o artigo 61 do Decreto 522, conforme segue: I - 

o compromisso de cumprimento dos requisitos previstos nos incisos II a V do parágrafo único 

do artigo 50; II - a perda dos benefícios pactuados, em caso de descumprimento do acordo; III 

- a natureza de título executivo extrajudicial do instrumento do acordo, nos termos do inciso 

II do caput do artigo 585 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973; e IV - a adoção, aplicação 

ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no 

Capítulo VIII. 

Os acordos de leniência firmados poderão ensejar a abertura de novos processos que 

apuram infrações administrativas, conforme previsão nas Leis 12.846/13 e 8.666/93, ou em 

outras normas de licitações e contratos, sob condução e julgamento a cargo da Controladoria 

Geral do Estado. 

Análise do Modelo Adotado no Estado do Espírito Santo 

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a LAC foi regulamentada por meio do Decreto 

nº 3.727-R, de 11 de dezembro de 2014, sendo regulamentada, desse modo, antes da 

regulamentação federal. Contudo, não foi previsto no referido normativo qualquer estrutura 

administrativa para efetivar a aplicação da norma. 

Nesse sentido, em janeiro de 2015, foi alterada a estrutura organizacional da Secretaria 

de Estado de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo - SECONT/ES, sendo 

criada a Subsecretaria de Estado de Integridade Governamental e Empresarial – SUBINT, 

com a incumbência de planejar e executar as ações de prevenção e combate à corrupção, 

implementar os preceitos da LAC, assim como “o acompanhamento e supervisão das 

atividades de apuração e a tramitação dos PAR – Processo de Apuração de Responsabilidade” 

(ALTOÉ, 2016, p. 328). 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/113524/decreto-522-92
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10672317/artigo-585-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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Após a edição do Decreto nº 3.774-R, a estrutura da SUBINT passou a ser composta 

pela Ouvidoria Geral do Estado (OGE), pelo Núcleo de Investigação Preliminar (NIP) e 

Núcleo de Processo Administrativo Disciplinar (NUPAR). 

De acordo com Altoé (2016, p. 329), a Ouvidoria é o principal canal de recebimento 

de denúncias, já o NIP, “composto por 3 auditores, é o responsável pela condução dos 

procedimentos a fim de averiguar a ocorrência de indícios de autoria e materialidade de atos 

lesivos praticados em prejuízo da Administração Pública”. A NUPAR, que conta também com 

3 auditores, é o responsável pela tramitação e instrução do PAR, tendo a incumbência de 

elaborar o relatório conclusivo. 

Quanto aos resultados, a partir da estruturação da SECONT/ES, e com a criação da 

SUBINT, foram instauradas 64 (sessenta e quatro) denúncias, sendo que 82 (oitenta e duas) 

pessoas jurídicas foram investigadas pelo núcleo de investigação preliminar. Dessa forma, o 

SECONT instaurou 17 (dezessete) processos administrativos de responsabilização, sendo que 

23 (vinte e três) pessoas jurídicas pela existência de indícios de prática corrupta, sendo que o 

ato lesivo mais comum para a instauração do PAR foi o cometimento de fraude em licitação 

ou no contrato administrativo. 

Nesse passo, dos processos administrativos instaurados, houve decisão condenatória 

em 03 (três) processos, sendo que em um dos casos a empresa foi condenada ao pagamento 

de multa administrativa correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), por perturbar pregões 

eletrônicos, ato lesivo tipificado no artigo 5º, inciso IV, alínea b da LAC; em outro caso, a 

empresa foi condenada ao pagamento de multa administrativa no valor aproximado de R$ 

750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), por ter oferecido vantagem indevida a agente 

público, ato que ofende o artigo 5º, inciso I da LAC. Nos casos citados, as empresas também 

foram condenadas a realizar a publicação extraordinária da ementa das decisões condenatórias 

no Diário Oficial da Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo e em jornais de grande 

circulação. Dos 3 (três) processos citados, em dois houve decisão judicial com trânsito em 

julgado, sendo que os nomes das mesmas foram lançados no Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas – CNEP, conforme prevê o artigo 22 da Lei nº 12.846/2013 (ALTOÉ, 2016, p. 330-

331). 

 

CONSIDERAÇÕE FINAIS  

Pelo exposto, percebe-se que a aplicação da LAC no Estado de Espírito Santo está 

devidamente regulamentada e o órgão responsável está aparelhado para executar as 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/101013/decreto-3774-01
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26890582/artigo-22-da-lei-n-12846-de-01-de-agosto-de-2013
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
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atribuições atinentes à efetivação da lei no âmbito estadual. Este modelo pode ser aplicado 

como paradigma para outros entes da federação, a exemplo do Estado de Mato Grosso.  

No Estado de Mato Grosso o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção foi 

extinto pela Lei Complementar nº 612/2019, que dispôs sobre a organização administrativa 

do Poder Executivo Estadual e dá outras providências. Nesse sentido, pela nova estrutura do 

Poder Executivo Estadual a Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso absorveu as 

competências do antigo Gabinete.  

Atualmente a CGE-MT estruturou uma unidade administrativa para atuar na aplicação 

da LAC, bem como está em elaboração uma proposta para que os órgãos do Estado 

desenvolvam um programa de integridade que alie os conceitos da LAC e da governança 

administrativa, reduzindo os casos de desvios no âmbito de cada órgão.  

Todos os esforços devem ser envidados para que tenhamos o fortalecimento da 

transparência; da conduta ética e do accountability na esfera pública, assim como está se 

desenvolvendo na esfera privada. É um caminho sem volta, não haverá empresa sólida sem o 

estabelecimento de um programa efetivo de integridade, com todos os requisitos legais, 

tampouco haverá um Estado eficiente sem a devida transparência e prestação de contas à 

sociedade.  Por fim, convém ressaltar que a prestação de serviços públicos passa pela gestão 

eficaz de recursos, sem desvios ou desperdícios, uma vez que as demandas sociais são 

crescentes e os recursos disponíveis decrescentes. 
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RESUMO 

Este artigo discute a corrupção, a qual se configura como a adoção de comportamento 

comissivo ou omissivo, com vista à obtenção de benefícios ilícitos ou indevidos. Nesse 

sentido, em respeito ao princípio da moralidade que, de acordo com a lição de José Afonso da 

Silva (2009), tem eficácia plena, nota-se que as normas relativas ao combate à corrupção não 

possuem plena efetividade. De tal modo, discute-se neste artigo os crimes cometidos contra a 

Administração Pública, com base nas leis que punem tal crime.  

Palavras-chave: Administração Pública; Funcionalismo Público; Improbidade 

Administrativa. 

 

ABSTRACT 
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This article discusses corruption, which is configured as the adoption of commissive or 

omissive behavior, with a view to obtaining illicit or undue benefits. In this sense, respecting 

the principle of morality, which, according to the lesson of José Afonso da Silva (2009), is 

fully effective, it is noted that the rules related to the fight against corruption are not fully 

effective. In this way, this article discusses the crimes committed against the Public 

Administration, based on the laws that punish such a crime.  

Keywords: Public administration; Public Functionalism; Administrative dishonesty. 

 

INTRODUÇÃO  

 A corrupção pode ser conceituada como a adoção de comportamento comissivo ou 

omissivo, visando à obtenção de benefícios ilícitos ou indevidos. Nesse sentido, em respeito 

ao princípio da moralidade que, de acordo com a lição de José Afonso da Silva (2009), tem 

eficácia plena, nota-se que as normas relativas ao combate à corrupção não possuem plena 

efetividade. 

A efetividade das normas diz respeito à produção dos resultados visados pela norma, 

ou seja, a verificação, no plano ontológico, daquilo que é previsto no plano deontológico, 

enquanto a eficácia diz respeito à aptidão genérica de as leis produzirem seus efeitos.  

Antes de discutir os crimes cometidos contra a Administração Pública, convém 

mencionar o conceito de administrar que, na lição de Hely Lopes Meirelles (2010), em sentido 

lato, é gerir interesses, segundo a lei, a moral e a finalidade dos bens entregues à guarda e à 

conservação alheia. Se os bens e interesses geridos são individuais, realiza-se a administração 

particular; se são da coletividade, realiza-se administração pública.  

De tal modo, a Administração pública é a gestão de bens e interesses qualificados da 

comunidade no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do Direito e da 

moral, visando ao bem comum. No Direito Público — do qual o Direito Administrativo é um 

dos ramos — a locução Administração Pública tanto designa pessoas e órgãos governamentais 

como a atividade administrativa em si mesma. Assim sendo, “pode-se falar de administração 

pública aludindo-se aos instrumentos de governo como a gestão mesma dos interesses da 

coletividade” (MEIRELLES, 2010, p. 85). 

Administrar a coisa pública é gerir os recursos com vista ao interesse da coletividade, 

não basta ao administrador público buscar a eficiência administrativa, cabe também buscar a 

eficácia e a efetividade das ações no sentido de atender ao interesse público. Ao povo 

interessa, além da economia financeira, a excelência na prestação de serviços de saúde, 
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educação e segurança pública, na aplicação correta dos investimentos em infraestrutura e na 

geração de empregos via fomento da economia. 

  

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O Título XI, do Código Penal, conforme Capez (2012, p. 528), prevê condutas 

criminosas praticadas por funcionário público (entranhei) ou por particular (extranei) que 

afetam o regular funcionamento da Administração Pública, entendida em sentido amplo. É o 

que ocorre, por exemplo, quando há apropriação de verbas públicas pelo funcionário (CP, art. 

312); ou quando este deixa de praticar ato de ofício ou causa seu retardamento com o fim de 

satisfazer algum interesse ou sentimento pessoal (CP, art. 319); ou quando ele abandona o 

cargo público, fora dos casos permitidos em lei (CP, art. 323); ou quando o particular 

desobedece à ordem legal de funcionário público (CP, art. 330); ou quando o particular oferece 

ou promete vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 

retardar ato de ofício (CP, art. 333); ou quando há comunicação falsa de crime ou 

contravenção para provocar a ação da autoridade (CP, art. 340); ou quando se faz coação no 

curso de processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral etc. 

Todas essas ações criminosas, de alguma forma, prejudicam a Administração Pública 

e, por conseguinte, toda a coletividade, pois a atuação estatal visa beneficiar esta última. 

Assim, tanto aquele que se apodera do dinheiro público como aquele que coage outrem no 

curso de um processo impedem que a Administração Pública desenvolva sua atividade de 

forma eficiente. 

Nesse passo, a legislação penal prevê as condutas que atentem contra a Administração 

Pública; contudo, ainda persiste uma sensação de impunidade em relação aos agentes que 

cometem atos contrários aos interesses públicos. 

É certo que a Administração Pública possui instrumentos internos aptos a punir o 

funcionário público que infringe as normas de funcionamento do serviço público em geral. 

Tal poder punitivo decorre dos poderes hierárquico e disciplinar.  

Segundo Hely Lopes Meirelles (2006, p. 124): 

  
Poder disciplinar é a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos 
servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da 

Administração (...). Não se deve confundir o poder disciplinar da Administração 

com o poder punitivo do Estado, realizado através da Justiça Penal. O poder 

disciplinar é exercido com a faculdade punitiva interna da Administração e, por isso 

mesmo, só abrange as infrações relacionadas com o serviço; a punição criminal é 

aplicada com finalidade social, visando à repressão de crimes e contravenções 

definidas nas leis penais, e por esse motivo é realizada fora da Administração ativa, 

pelo Poder Judiciário. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599181/artigo-312-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10598500/artigo-319-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10598283/artigo-323-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10597531/artigo-330-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10597330/artigo-333-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10595912/artigo-340-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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O fato praticado pelo funcionário público que tipifique um ilícito administrativo ou 

um ato de improbidade, previsto nos arts. 9, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, nem sempre 

configuram um fato típico no âmbito penal. Capez (2012) ensina que, sendo a esfera criminal 

a mais rigorosa de todas, as exigências legais para o aperfeiçoamento típico são muito maiores. 

Assim, à luz de considerações de Fábio Medina Osório, Capez (2012) assinala que nem todo 

bem jurídico da Administração será protegido simultaneamente pelo direito administrativo e 

penal. Havendo condenação no âmbito criminal, embora sejam independentes as esferas, 

como a exigência para a imposição da sanção penal é bem maior do que para a punição 

administrativa, inviabiliza-se nessa instância o arquivamento ou absolvição por insuficiência 

de provas. Havendo absolvição, dependendo do fundamento, está beneficiará o sujeito no 

âmbito da sindicância ou processo interno.  

Dessa forma, se ficou provada na Justiça Criminal à inexistência material do fato (cf. 

CPP, art. 66) ou que o funcionário atuou no estrito cumprimento do dever legal (cf. CPP, art. 

65), não há como subsistir a condenação administrativa. Por outro lado, se a absolvição 

criminal foi proferida em face da atipicidade do fato, nada impedirá a imposição da sanção 

administrativa, uma vez que pode suceder que um fato não criminoso seja residualmente falta 

disciplinar (CPP, art. 67, III). 

 

Cita-se o exemplo de Noronha: 

Não provada a prevaricação (art. 319), pela ausência da satisfação de interesse ou 

sentimento pessoal, permaneça a falta administrativa consistente na desídia ou 

retardamento do ato de ofício, como preveem os arts. 241, III, e 253 da Lei n. 10.261, 

de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de 

São Paulo). Onde não houve o mais, pode haver o menos (CAPEZ, 2012, p. 529). 

  

Verifica-se que, embora não exista uma supremacia em relação às esferas 

administrativa, penal ou civil, a absolvição ocorrida no âmbito penal, nas situações acima 

destacadas (CPP, art. 65 e 66), provoca a absolvição administrativa, via processo 

administrativo disciplinar. 

Há crimes previstos neste Título XI que somente podem ser praticados por funcionário 

público (por exemplo: peculato, concussão, abandono de função etc.), outros somente por 

particular (por exemplo: usurpação de função pública, corrupção ativa, resistência etc.). Os 

primeiros constituem delitos próprios, já que são praticados exclusivamente por aqueles que 

detêm uma qualidade especial, qual seja: ser funcionário público. São, por isso, denominados 

crimes funcionais e se dividem em próprios e impróprios.   
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Quanto aos crimes funcionais próprios, a função pública é elemento essencial do 

crime. A ausência da qualidade de funcionário público torna o fato atípico (atipicidade 

absoluta), por exemplo, crime de prevaricação (CP, art. 319), condescendência criminosa (CP, 

art. 320), abandono de função (CP, art. 323), isto é, todos os delitos que integram o Capítulo 

I do Título XI. 

Em relação aos crimes funcionais impróprios, nessa hipótese, a ausência da qualidade 

de funcionário público não torna o fato atípico, pois poderá constituir outro crime (atipicidade 

relativa), por exemplo, o delito de peculato nada mais é que um crime de apropriação indébita 

ou furto, praticado por funcionário público em razão do cargo. Se o agente, ao tempo da prática 

delitiva, havia, por exemplo, se exonerado do serviço público, o delito por ele cometido contra 

a Administração Pública poderá configurar um dos crimes contra o patrimônio (CP, arts. 155 

e 180). 

Dispõe o art. 30 do Código Penal: “Não se comunicam as circunstâncias e as condições 

de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. Contudo, a condição de funcionário 

público constitui elemento nos crimes previstos no Capítulo I do Título XI. Ausente essa 

condição, o crime desaparece (atipicidade absoluta) ou se transforma em outro (atipicidade 

relativa). Esse elementar, por ter caráter pessoal, comunica-se ao coautor ou partícipe do 

crime. O particular, portanto, estranho à Administração Pública, que colabore de qualquer 

forma para o crime cometido por funcionário público, por exemplo, peculato, responderá por 

esse delito na qualidade de coautor ou partícipe, embora não detenha a qualidade especial de 

funcionário público. Obviamente o particular deve ter conhecimento dessa condição pessoal 

do coagente, isto é, o dolo deve abranger a elementar do tipo penal.  

Dessa forma, o conceito de funcionário público é essencial para a caracterização do 

tipo penal (CAPEZ, 2012, p. 530). No âmbito administrativo: “é bastante restrito o conceito 

de funcionário público, consistindo em mera espécie de agente administrativo, o qual, por sua 

vez, também pertence a um gênero mais amplo, denominado agente público”, de acordo com 

Capez (2012, p. 531). Desse modo, o conceito mais amplo é o de agente público, entendendo-

se como tal qualquer pessoa que exerça, a qualquer título, ainda que transitoriamente e sem 

remuneração, função pública.  

O conceito de agente público pode ser subdividido em: a) Agentes políticos: são 

aqueles dotados de ampla discricionariedade funcional e que detêm o exercício de parcela do 

poder soberano do Estado, integrando os primeiros escalões do Poder Executivo e 

compreendendo ainda os parlamentares, magistrados e membros do Ministério Público; b) 

Agentes administrativos: são os servidores públicos em seu sentido mais amplo, os quais 
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desempenham funções que, a despeito de relevantes, não representam exercício de soberania, 

uma vez que não prestam jurisdição, não legislam, não exercitam o jus puniendi do Estado 

nem estabelecem as diretrizes administrativas governamentais. São os chamados servidores 

públicos em sentido amplo; c) agentes delegados: são aqueles que recebem, por delegação do 

Poder Público, consubstanciada em concessões ou permissões, a função de realizar obras e 

serviços públicos, originariamente atribuídos à concedente, sob sua fiscalização. São os 

agentes de concessionárias e permissionárias de serviços públicos, bem como os titulares de 

cartórios extrajudiciais; d) agentes honoríficos: trata-se de particulares que colaboram com a 

Administração, mediante convocação ou nomeação para prestar, transitoriamente e sem 

remuneração, serviços em favor do Estado, sem vínculo empregatício ou estatutário (CAPEZ, 

2012, p. 531). 

Conforme se percebe, funcionário público é apenas uma das espécies de agente 

administrativo inserida no amplo rol de servidores pertencentes ao gênero agente público. Para 

efeitos penais, no entanto, o conceito foi ampliado. 

Assim dispõe o art. 327 do Código Penal: “Considera-se funcionário público, para os 

efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego 

ou função pública”. Alcança, de tal maneira, todas as espécies de agentes públicos, pois o que 

importa para o CP é o exercício, pela pessoa, de uma função de natureza e interesse público. 

Não importa se o servidor é ocupante de cargo ou se foi apenas investido no exercício de uma 

função. Do mesmo modo, é irrelevante se seu vínculo com a Administração é remunerado ou 

não, definitivo ou transitório. Dessa maneira, “são denominados funcionários públicos todos 

os que desempenham, de algum modo, função na Administração direta ou indireta do Estado” 

(CAPEZ, 2012, p. 532). 

A Administração indireta faz que sejam compreendidos todos os agentes que 

desempenhem funções em autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, 

fundações e agências reguladoras. 

De modo extensivo, são também atingidas pelo conceito emitido pelo CP as pessoas 

que trabalham em entidades paraestatais, atualmente denominadas entidades do terceiro setor, 

e que se situam, portanto, fora da Administração indireta (compreende os serviços sociais 

autônomos, entidades de apoio e organizações não governamentais, as chamadas ONGs), 

tendo em vista que manejam recursos públicos, por meio de transferências voluntárias. 

Como se não bastasse, estão também compreendidos no amplo conceito penal até os 

que prestam serviços para empresas privadas contratadas ou conveniadas, para o fim de 
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execução de atividade típica da Administração (CP, art. 327, em seu § 1º, acrescentado pela 

Lei n. 9.983/2000). 

Adotou, portanto, o Código Penal um conceito bastante extensivo de funcionário 

público, assinala Nélson Hungria (apud CAPEZ, 2012, p. 534) que: 

 Não é propriamente a qualidade de funcionário que caracteriza o crime 

funcional, mas o fato de que é praticado por quem se acha no exercício de função 

pública, seja esta permanente ou temporária, remunerada ou gratuita, exercida 

profissionalmente ou não, efetiva ou interinamente, ou per accidens (ex.: o jurado, 

a cujo respeito achou de ser expresso o art. 438 do Código de Processo Penal; o 

depositário nomeado pelo juiz etc.). 

  

Importante, nesse sentido, fazer a distinção entre cargo, emprego ou função. De acordo 

com Fernando Capez (2012, p. 535), denomina-se “provimento ou investidura a vinculação 

do agente público à Administração para o exercício de seu cargo, função, mandato ou 

emprego”. A investidura pode ser originária, quando se refere ao primeiro vínculo 

estabelecido com o Poder Público (CF, art. 37, II), ou derivada ou decorrente, quando 

pressupõe anterior vinculação (promoção, remoção, reversão, reintegração etc.). Classifica-se 

ainda como: política, quando resultante de eleição para cargo do Legislativo ou chefia do 

Executivo, ou designação mediante livre escolha de Chefe de Poder; ou administrativa, a qual 

consiste na contratação mediante prévio concurso ou processo seletivo (CAPEZ, 2012, p. 

535).  

Ainda com base em Capez (2012, p. 535), consideram-se funcionários públicos por 

equiparação legal os agentes públicos que: 

  
Exercem cargo, emprego ou função pública em entidade paraestatal (ou terceiro 

setor): paraestatal é a entidade que se posta paralelamente ao Estado, com a 
finalidade de prestar serviços de relevância pública. São pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, que integram o chamado terceiro setor (o primeiro é o 

Estado, detentor do Poder Público, e o segundo as empresas que estão no mercado, 

visando lucro). Não pertencem à Administração indireta, pois não integram a 

estrutura do Estado, com o seu próprio nome já sugere (“para”, isto é, ao lado — 

estatal). Com o mexem pelos podem ser citados o SESC, o SENAI e o SESI. 

 

Trabalham para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a 

execução de atividade típica da Administração Pública: essa segunda parte do § 1º foi 

acrescentada pela referida Lei n. 9.983/2000. A lei primeiramente se refere àqueles que 

trabalham em empresa prestadora de serviço contratada para a execução de atividade típica da 

Administração Pública (por exemplo: serviço de iluminação, hospitalar, segurança, coleta de 

lixo etc.). Cuida-se aqui de empresas privadas que executam serviços de natureza pública por 

delegação estatal, a qual poderá ser feita mediante concessão, permissão ou autorização. A lei 
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também se refere àqueles que trabalham em empresa prestadora de serviço conveniada para a 

execução de atividade típica da Administração Pública. 

Percebe-se, dessa forma, que o conceito de agentes públicos para a lei penal é 

extensivo àqueles que exercem atividades em entidades paraestatais, tais como as 

organizações da sociedade civil, a exemplo das entidades sem fins lucrativos, as sociedades 

cooperativas e as entidades religiosas que prestam serviços públicos por meio de parcerias nos 

termos da Lei 13.019/2014. Também, conforme citado, os agentes que prestam serviços às 

entidades do sistema S (SESI, SENAI, SESC, SENAC), recebem recursos públicos oriundos 

de contribuições sociais. 

Segundo definição de Hely Lopes Meirelles (2010, p. 214): 

  
Convênios administrativos são acordos firmados por entidades públicas de qualquer 

espécie, ou entre estas e organizações particulares, para realização de objetivos de 

interesse comum dos partícipes”. O convênio difere do contrato de prestação de 

serviço público. Com efeito, ressalta o mesmo doutrinador: “Convênio é acordo, 

mas não é contrato. No contrato as partes têm interesses diversos e opostos; no 

convênio os partícipes têm interesses comuns e coincidentes. Por outras palavras: 

no contrato há sempre duas partes (podendo ter mais de dois signatários), uma que 

pretende o objeto do ajuste (a obra, o serviço etc.), outra que pretende a 

contraprestação correspondente (o preço, ou qualquer outra vantagem), 
diversamente do que ocorre no convênio, em que não há partes, mais unicamente 

partícipes com as mesmas pretensões. 
  

Nesse sentido, o conceito de funcionário público traz um sentido amplo, que pode ser 

aplicado para as situações em que, por haver dinheiro público aplicado, será empregado. 

Cuida-se aqui de proteger o interesse público e a boa aplicação dos recursos da coletividade. 

Importante mencionar ainda a ressalva trazida por Damásio E. de Jesus: 

A norma faz referência a contratos e convênios administrativos firmados ou 
celebrados com o fim de execução de atividades da Administração e não com a 

finalidade de exercício de atividades para a Administração (consumo interno da 

Administração). Com isso, exclui os funcionários de empresas contratadas para a 

execução de obras ou serviços de interesse da própria Administração Pública, como 

a construção ou reforma de um edifício público (apud CAPEZ, 2012, p. 536). 

  

A condição de funcionário público comissionado ou que exercem função de confiança 

pode ser causa de aumento de pena, segundo Capez (2012) e conforme o que dispõe o art. 

327, § 2º, em que se lê: a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes 

previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou 

assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa 

pública ou fundação instituída pelo poder público. 

Esse aumento de pena visa àqueles que exercem funções de direção ou assessoramento 

que, dessa forma, deveriam zelar pelos recursos colocados sob sua gestão. Incluem-se nessa 
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condição, na esfera estadual, os que exercem cargos como Superintendentes, Coordenadores, 

Gerentes, Assessores etc. 

O procedimento especial previsto no art. 514 do CPP aplica-se a todos os crimes 

funcionais, isto é, praticados por funcionário público, desde que afiançáveis, ficando 

excluídos, portanto, os inafiançáveis. Os dois únicos inafiançáveis eram o excesso de exação 

(CP, art. 316, § 1º) e a facilitação de contrabando ou descaminho (CP, art. 318). Isso porque 

o art. 323, inciso I, do CPP vedava a concessão da fiança aos crimes punidos com reclusão em 

que a pena mínima cominada fosse superior a 2 (dois) anos. No entanto, com o advento da Lei 

n.12.403/2011, que modificou o instituto da prisão e da liberdade provisória, essa proibição 

“deixou de existir em tais casos, sendo cabível, a partir de agora, a concessão de fiança, e, por 

derradeiro, poderão tais delitos sujeitar-se ao procedimento especial” (CAPEZ, 2012, p. 538). 

Percebe-se que, com o advento da Lei 12.403/11, a prisão se constitui em exceção, 

prevista no art. 312 e 313, sendo a regra a adoção de medidas cautelares, diversas da prisão, a 

serem determinadas de acordo com a gravidade do crime praticado. 

  

Lei de Improbidade Administrativa 

 O conceito de moralidade administrativa, que se reveste de norma constitucional, abarca em 

sentido amplo, a noção de probidade administrativa, ou seja, os atos administrativos devem 

observar a ética, a integridade e a honestidade. A improbidade, nesse sentido, é a conduta 

contrária aos princípios constitucionais e a não observância dos deveres éticos na gestão dos 

recursos públicos. 

No que tange à Ação de Improbidade Administrativa, preconiza Carvalho Filho (2012, 

p. 1111) que é aquela em que se pretende “o reconhecimento judicial de condutas de 

improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a 

consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da 

moralidade administrativa”. Sem dúvida, cuida-se de poderoso instrumento de controle 

judicial sobre atos que a lei caracteriza como de improbidade. 

Os atos de improbidade que se cuidam por meio da aplicação da Lei nº 8429/1992 

estão relacionados ao enriquecimento ilícito dos agentes públicos a partir do exercício do 

mandato, cargo, emprego ou função pública na administração direta, indireta ou fundacional. 

O que se procura tutelar é a utilização de cargo público, em sentido amplo, para 

enriquecimento próprio, em detrimento dos interesses coletivos, haja vista que os desvios 

capitulados na referida lei provocam, invariavelmente, graves danos à coletividade (obras 

inacabadas; serviços públicos precários; falta de recursos para investimentos). 
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A LIA, Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, em seu artigo 2º, menciona que agente 

público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 

mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 1º, bem como àquele 

que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de 

improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta (art. 3º). 

Há, ainda, outros mandamentos dotados de conteúdo correlato, como, por exemplo, o 

art. 37, caput (que inclui a moralidade como princípio); o art. 37, § 5º (prazos de prescrição 

para ilícitos que causem prejuízos ao erário); e o art. 85, V (crime de responsabilidade do 

Presidente da República por ato que atente contra a probidade na Administração). O diploma 

regulador da improbidade administrativa, conforme citado, é a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 

1992 (conhecida por LIA), cuja estrutura se compõe de cinco pontos principais: (1º) o sujeito 

passivo; (2º) o sujeito ativo; (3º) a tipologia da improbidade; (4º) as sanções; (5º) os 

procedimentos administrativo e judicial. Além da referida lei, outros diplomas se destinam à 

proteção de diversos valores na Administração Pública e preveem medidas e sanções com o 

intuito de protegê-los (CARVALHO FILHO, 2012). 

Em relação à competência, o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, ao tratar das 

sanções decorrentes de improbidade, mencionou-a “na forma e gradação previstas em lei”. 

Tem-se, por isso, suscitada questão a respeito da natureza dessa lei – no caso da Lei nº 

8.429/1992 - e da competência constitucional para promulgá-la. 

Dessa forma, na lição de Carvalho Filho (2012, p. 1113), cumpre considerar que “a 

Lei nº 8.429/1992 disciplinou aspectos jurídicos de diversa fisionomia, exigindo do intérprete 

a observância do princípio da adequação quanto ao âmbito de incidência do referido diploma”. 

O ponto nuclear da questão consiste em identificar a matéria como legislativa ou 

administrativa, e isso porque ela é objeto de regulação pelo próprio ente federativo em virtude 

de sua autonomia. Importa, ainda, verificar se a competência legislativa é privativa ou 

concorrente. 

Conquanto as sanções da Lei de Improbidade (art. 12) não tenham natureza penal (a 

Constituição fez a ressalva: “sem prejuízo da ação penal cabível”), “são elas de natureza 

política (suspensão dos direitos políticos) e de natureza civil (indisponibilidade de bens, 

ressarcimento de danos, perda de função pública)” (CARVALHO FILHO, 2012, p. 1113). 

Conforme o autor acima citado, em relação à natureza política, a matéria é de direito 

eleitoral, tendo, pois, a União competência privativa (art. 22, I, CF). A indisponibilidade de 

bens e o ressarcimento ao erário configuram-se como matéria de direito civil, matéria para a 
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qual a União também tem competência privativa (art. 22, I, CF). A perda da função pública, 

a seu turno, não revela mera sanção administrativa (a demissão, tal como prevista nos 

Estatutos Funcionais), mas, ao contrário, é sanção autônoma com forte conteúdo político-

penal, o que mantém a mesma competência federal prevista nos já citados mandamentos. 

Trata-se, pois, nesses aspectos, de lei nacional, e não de lei federal (esta quando destinada 

somente à União como ente federativo). 

A Lei nº 8.429/1992, entretanto, dispõe, em alguns momentos, sobre “matéria 

administrativa”, na visão de Carvalho Filho (2015, p. 1114). Nesses pontos, será ela lei 

federal, aquela cujas normas se direcionam apenas à própria União. Em consequência, terão 

os demais entes federativos suas próprias competências para regular a matéria (competência 

concorrente). 

É o que ocorre com o art. 13, que exige declaração de bens e valores antes da posse 

dos servidores, e os respectivos parágrafos. O mesmo se diga em relação ao art. 14, § 3º, que, 

obrigando a apuração dos fatos, alude, inclusive, à Lei nº 8.112/1990, que é o estatuto dos 

servidores federais; as providências, portanto, competem a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, conforme a origem do servidor. No Estado de Mato Grosso, o diploma legal é a 

Lei Complementar nº 04/90, que institui o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado. 

Sujeito passivo é a pessoa jurídica que a lei indica como vítima do ato de improbidade 

administrativa, sendo que a lei ampliou a noção de pessoa jurídica ligada à Administração 

Pública, abrangendo também outras entidades que guardam alguma relação com a 

Administração. 

Em relação a isso, a LIA estabelece, em seu artigo 1º, o sujeito passivo da norma, quais 

sejam: a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao 

patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual. Estende-se 

também o conceito às entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 

creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 

limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição 

dos cofres públicos. 

Denomina-se sujeito ativo aquele que pratica o ato de improbidade, concorre para sua 

prática ou dele extrai vantagens indevidas. É o autor ímprobo da conduta. Em alguns casos, 

não pratica o ato em si, mas oferece sua colaboração, ciente da desonestidade do 
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comportamento. Em outros, “obtém benefícios do ato de improbidade, embora sabedor de sua 

origem escusa” (CARVALHO FILHO, 2012, p. 1116). 

Segundo o comando do artigo 2º da LIA considera-se agente público, para os efeitos 

da lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 

mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo primeiro. O artigo 

3º complementando o anterior versa que a Lei em comento se aplica, no que couber, àquele 

que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de 

improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

Nesse sentido, o sistema adotado pela Lei de Improbidade, conforme aponta Carvalho 

Filho (2012), pode identificar-se dois grupos de sujeitos ativos: (1º) os agentes públicos; (2º) 

terceiros. Para melhor enfoque, cada um desses grupos será analisado separadamente a seguir: 

Agentes Públicos – A noção conceitual de agentes públicos é delineada no art. 2º da 

Lei nº 8.429/1992. Diga-se, preliminarmente, que, como expressa o próprio dispositivo, a 

noção serve “para os efeitos desta lei”, o que significa que poderá não ser (e, de fato, não o é) 

adequada para enfoques diversos. De qualquer modo, é justo reconhecer que a fisionomia 

conceitual tem bastante amplitude, além de serem seus termos básicos os adotados, como 

regra, no estudo sobre os agentes do Estado. 

Agentes Políticos – Questão que tem suscitado funda polêmica é a que diz respeito à 

responsabilidade dos agentes políticos, no que tange a atos de improbidade. Sem dúvida, a 

discussão sobre o tema revela-se de grande complexidade em virtude dos efeitos que o 

reconhecimento da improbidade pode produzir. Na verdade, a questão originou-se de ações 

de improbidade ajuizadas em face de Ministros de Estado, nas quais foi ventilada também a 

competência de juízos de primeiro grau. 

Terceiros – Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.429/1992, terceiros são aqueles que, não 

se qualificando como agentes públicos, induzam ou concorram para a prática do ato de 

improbidade ou dele se beneficiam direta ou indiretamente. O terceiro somente recebe o 

influxo da Lei de Improbidade se estiver de algum modo vinculado ao agente; sem vinculação 

com este, sujeitar-se-á a sanções previstas na respectiva lei de incidência. Significa dizer, por 

via de consequência, que o terceiro jamais poderá figurar sozinho no polo passivo da ação de 

improbidade, sendo exigível necessariamente a presença de um agente público na relação 

processual. 

A Lei nº 8.429/1992, agrupou os atos de improbidade em três categorias distintas, 

segundo Carvalho Filho (2015), considerando os valores jurídicos afetados pela conduta e 
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suscetíveis de tutela: (1ª) atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); 

(2ª) atos de improbidade que causam prejuízo ao erário (art. 10); (3ª) atos de improbidade que 

atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11). 

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), todavia, no art. 52, considerou como de 

improbidade certos atos ou omissões relativas à ordem urbanística, determinando a aplicação 

das normas da Lei nº 8.429/1992. Com isso, criou uma quarta categoria. 

Quanto ao elemento subjetivo das condutas, algumas delas reclamam exclusivamente 

o dolo, ao passo que outras admitem a tipicidade também em virtude de culpa. Contudo, é 

imprescindível a presença dos elementos subjetivos do dolo ou culpa: sem estes ocorreria a 

responsabilidade objetiva, não admissível em nosso sistema jurídico. Desse modo, não se pode 

“imputar conduta de improbidade a quem não tenha agido por mobilização dolosa ou 

culposa”, conforme ensina Carvalho Filho (2012, p. 1123). 

A esse propósito, na lição de Carvalho Filho (2012, p. 1123), os elementos principais 

que dão a configuração jurídica à tipologia de improbidade, levando em conta as categorias 

nas quais foram agrupadas, são as seguintes: 

Segundo o art. 9º, a conduta de improbidade gera enriquecimento ilícito quando o autor 

aufere “qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 

mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º” da lei. Essa é a 

conduta genérica, constando dos incisos I a XII as condutas específicas. 

Constitui objeto da tutela o enriquecimento legítimo, justo e moral. Não há objeção a 

que o indivíduo se enriqueça, desde que o faça por meios lícitos. O que a lei proíbe é o 

enriquecimento ilícito, ou seja, aquele que ofende os princípios da moralidade e da probidade. 

Os atos de improbidade que causam prejuízos ao erário estão previstos no art. 10 da 

Lei nº 8.429/1992. Representam eles “qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 

enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 

haveres das entidades referidas no art. 1º” da mesma lei. Além da conduta genérica do caput, 

a lei relaciona as condutas específicas nos incisos I a XV. 

Numa interpretação sistemática da lei, deve considerar-se que o termo erário, constante 

da tipologia do art. 10, não foi usado em seu sentido estrito, ou sentido objetivo – o montante 

de recursos financeiros de uma pessoa pública (o tesouro). O sentido adotado foi o subjetivo, 

em ordem a indicar as pessoas jurídicas aludidas no art. 1º. Anote-se, ainda, que o sentido de 

patrimônio na expressão perda patrimonial tem ampla densidade, a mesma que provém da 

expressão patrimônio público. Vai, portanto, muito além do patrimônio econômico-

financeiro, embora se reconheça que este é o mais usualmente passível de violações. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031135/estatuto-da-cidade-lei-10257-01
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031135/estatuto-da-cidade-lei-10257-01
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11138987/artigo-52-da-lei-n-10257-de-10-de-julho-de-2001
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11333369/artigo-10-da-lei-n-8429-de-02-de-junho-de-1992
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92


 Revista Integralize Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
57 

Já o art. 11 da Lei nº 8.429/1992 pontua que se configura como ato de improbidade 

administrativa o “que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 

omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 

instituições”. Essa é a conduta genérica; os incisos I a VII relacionam as condutas específicas. 

No dispositivo em foco, constitui objeto da tutela a observância dos princípios 

constitucionais. Com a positivação dos princípios, criaram-se tipos legais conformadores de 

improbidade administrativa. Assim, “a violação de princípio configura-se fatalmente como 

violação do princípio da legalidade”, conforme ensinamento de Carvalho Filho (2012, p. 

1126). 

Como inovação em relação à proteção à moralidade administrativa, a Lei nº 12.813, 

de 16 de maio de 2013, regulou os casos de conflito de interesses na Administração Pública 

federal, assim consideradas as situações resultantes do confronto entre interesses públicos e 

privados, suscetíveis de comprometer o interesse coletivo ou influenciar impropriamente o 

exercício da função pública. O legislador pretendeu, por via oblíqua, preservar a probidade 

administrativa. Esse é um dos quesitos relacionados ao termo compliance e gestão da 

integridade. 

Nesse sentido, a norma citada versa que as condutas tipificadas como conflito de 

interesses, tanto no exercício do cargo ou emprego ou após o exercício dos mesmos, com o 

objetivo de obter proveito próprio ou de terceiros, conforme artigo 5º e 6º da referida lei. Por 

conseguinte, de acordo com a lição de José dos Santos Carvalho Filho, a lei consignou que “a 

prática de tais condutas espelha improbidade administrativa, podendo o ato enquadrar-se nos 

art. 9º a 11 da LIA, conforme a sua natureza” (CARVALHO FILHO, 2012, p. 1129). 

As sanções previstas estão descritas no art. 12, I a III, da Lei nº 8.429/1992, sendo que 

em cada inciso há uma relação para determinada espécie de improbidade, de modo que o 

inciso I contém as sanções aplicáveis no caso de enriquecimento ilícito; o inciso II, as que 

incidem quando se trata de atos que provoquem danos ao erário; e o inciso III, as que se 

aplicam no caso de vulneração a princípios administrativos. 

As características, as mesmas para cada um dos tipos de improbidade, variando, 

porém, somente em função de tempo ou de valores. São elas: (1ª) perda de bens e valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio; (2ª) ressarcimento integral do dano; (3ª) perda da 

função pública; 4ª) suspensão dos direitos políticos; (5ª) pagamento de multa civil; (6ª) 

proibição de contratar com o Poder Público; (7ª) proibição de receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios (CARVALHO FILHO, 2012, p. 1129). 
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Nesse contexto, o art. 37, § 4º, da Constituição, citou as seguintes sanções para os 

casos de improbidade: (a) suspensão de direitos políticos; (b) perda da função pública; (c) 

indisponibilidade dos bens; (de) ressarcimento do erário. Levanta-se, nesse sentido, debate 

sobre o elenco de sanções da Lei nº 8.429/1992, no qual se inserem outras penalidades. Dessa 

forma, segundo lição de Carvalho Filho (2015, p. 1130), “não há qualquer 

inconstitucionalidade na relação instituída na lei, em primeiro lugar porque a Constituição não 

limitou as sanções àquelas que relacionou e, em segundo lugar, porque a lei é o instrumento 

idôneo para sua instituição”. Assim, a Constituição apontou um rol mínimo de penalidades, 

tendo-se incumbido a lei de ampliá-las para incluir outras adequadas à punição dos autores de 

atos de improbidade. No mesmo sentido, poderia ocorrer com a sanção penal: se a Carta prevê 

determinada sanção preclusiva para a prática de crime, nada impediria que o legislador 

acrescentasse, em aplicação cumulativa, também a pena de multa. 

  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 É preciso reiterar que se guarda com a LIA proteger os princípios constitucionais da 

Administração Pública, notadamente a moralidade, bem como os princípios administrativos, 

imputando aos infratores as penalidades cabíveis para cada lesão. 

Quanto à oportunidade de aplicação da penalidade, diz o art. 20 que a perda da função 

pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da 

sentença condenatória. Dessa forma, todas as sanções só podem ser realmente aplicadas 

quando a decisão transitar em julgado, pois que antes disso a Constituição assegura ao acusado 

a presunção de inocência (art. 5º, LVII). Já o art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992, 

pretende indicar os elementos valorativos para a imposição da penalidade: deve o juiz 

considerar a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente. “A lei 

aqui disse menos do que queria, porque, a ser assim, não se poderiam aplicar sanções nas 

hipóteses do art. 11, que pune apenas a violação de princípios” (CARVALHO FILHO, 2012, 

p. 1131). 

A esse respeito, segundo dados do documento “Novos Diagnósticos do Enfrentamento 

da Corrupção”, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com informações de 

todos os Tribunais de Justiça Estaduais e Federais do país, referente a Maio de 2012, com 

informações relativas ao ano de 2011, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que abrange 

o Estado de Mato Grosso, com competência para julgamento de crimes envolvendo órgãos e 

autoridades federais, não foi constatada nenhuma condenação por improbidade 

administrativa.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10710957/par%C3%A1grafo-4-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11332546/artigo-12-da-lei-n-8429-de-02-de-junho-de-1992
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11332430/par%C3%A1grafo-1-artigo-12-da-lei-n-8429-de-02-de-junho-de-1992
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92


 Revista Integralize Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
59 

Na mesma pesquisa, em relação ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foram 

constatados 09 (nove) julgamentos definitivos em processos judiciais relativos à improbidade 

administrativa, sendo que em 07 (sete) foram concedidas liminares com vistas a assegurar a 

persecução ou a reparação pela prática delitiva e 02 (dois) réus condenados definitivamente. 

São números muito discretos, uma vez que somente no final de 2011 estavam em tramitação 

1.063 procedimentos judiciais relativos ao crime de improbidade administrativa. 
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RESUMO 

Objetivo: compreender a importância do Business Intelligence – BI, como um fator de 

orientação  e suporte para a tomada de decisões dentro das organizações/empresas e verificar 

as principais  vantagens da implantação do Planejamento de Recursos da Empresa (ERP) nas 

organizações.  Método: foi realizada a pesquisa de 06 artigos científicos, que serviram como 

base do trabalho, de acordo com a proposta temática pedida. Desenvolvimento: Observou-

se que como o processo  de globalização e avanço da tecnologia, o fluxo de informações 

tomou uma proporção muito  rápida. Diante disso, surge o Business Intelligence (BI), sendo 

um instrumento que faz uso da  tecnologia da informação para extrair dados, verificá-los e 

convertê-los em informações para os  gestores tomarem decisões. Aliado a isso, surge 

também o conceito de Planejamento de Recursos  da Empresa (ERP) que visa através de um 

sistema, adquirir no formato de pacotes comerciais de  software, a capacidade de integração 

de dados. Conclusão: É impossível em tempos de avanços  tecnológicos e mudanças quase 

que diárias, que as organizações consigam sobreviver a essas  mudanças sem o auxílio dos 

mecanismos que organizem informações, transformem em dados e  proporcionem tomadas 

de decisões acertadas.  

Palavras-chave: Business, Planejamento, Organizações.  

 

ABSTRACT  

understand the importance of Business Intelligence - BI, as a guiding and support factor for 

decision  making within organizations / companies and verify the main advantages of implementing 
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Enterprise  Resource Planning (ERP) in associations. Method: a search of 06 scientific articles was 

carried out, which  served as the basis of the work, according to the requested thematic proposal. 

Development: It was  observed that as the process of globalization and advancement of technology, 

the flow of information took  on a very rapid proportion. In view of this, Business Intelligence (BI) 

appears, being an instrument that  makes use of information technology for extra data, verifying them 

and converting them into information  for managers to make decisions. In addition to this, the concept 

of Enterprise Resource Planning (ERP)  also emerges, which aims to acquire, in the form of 

commercial software packages, a data integration  capability. Conclusion: It is impossible in times of 

technological advances and almost daily changes, for  associations to be able to survive changes 

without the help of mechanisms that organize information,  transform it into data and provide decision-

making decisions  

Keywords: Business, Planning, Organizations.  

 

 

INTRODUÇÃO  

A tomada de decisões para o gestor e consequentemente os rumos que as 

organizações/empresas vão seguir a partir dessas decisões, talvez seja a parte mais crítica 

de uma gestão, pois, uma decisão errada pode significar prejuízos e comprometer a 

existência dessa organização, ao passo que a decisão correta pode elevar a organização de 

patamar e ter reflexos extremamente positivos. Nesse sentido, como instrumento de suporte 

ao gestor, surge o conceito de Business Intelligence (BI), que se apresenta como um 

importante mecanismo suprido de técnicas e ferramentas na tomada de decisões. Ainda 

nesse contexto, outro fator que precisa ser considerado é o sistema ERP, que são definidos 

como meios que proporcionam a organização, controle e rapidez em trabalhar com os dados, 

sendo que estes, promovem a agregação de todos os setores da empresa em um banco de 

dados completo.   

Segundo Primak (2008), a tomada de decisões parte do processo de 

transformação dos dados em informações, que por sua vez evolui para conhecimento, sendo 

que o dado por  si só é uma representação simplista de algo que não possui sentido algum, 

ou pode gerar um  sentido duplo   

Ainda segundo Primak (2008, p. 4) afirma que “o atual interesse pelo BI 

vem  crescendo assustadoramente na medida em que seu emprego possibilita às 

organizações  realizar uma série de análises e projetos, de forma a agilizar os processos 

relacionados às  tomadas de decisão”  



 Revista Integralize Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
62 

Nesse sentido, de acordo com Tronto et al. (2003), o BI representa as técnicas 

e  habilidades que permitem gerar conhecimento para empresas e gestores, a partir de dados 

e  informações que até então não tinham muita relevância, assim, pode-se afirmar que dados 

e  informações no BI são tidas como matérias primas para o desenvolvimento de 

novas  percepções, soluções e padrões que auxiliam a melhores tomadas de decisões nos 

negócios e  projeto. 

Contudo, para que esses dados se transformem em decisões acertadas e 

direções seguras, há um grande desafio que precisa ser vencido, pois, em um ambiente onde 

a mudança  ocorre em uma velocidade absurda, a gestão deve ser dinâmica e com 

performance excelente,  tendo em vista, que ainda que as ações sejam minuciosamente 

calculadas, todo projeto estará  sempre correndo em uma margem de risco, o que poderá 

interferir no produto final desejado.   

Segundo Alves (2011), para o gestor conseguir manter o correto andamento do 

projeto  de acordo com as expectativas e requisitos elencados no início do planejamento, é 

necessário  que este tenha informações disponíveis que possam gerar alternativas de análise 

e  consequente tomada de decisões, e nesse universo o BI transforma se em um 

importante  instrumento no tocante ao controle e monitoramento de riscos, comunicação, 

como também  de resultados, haja vista que todo conceito de BI está alicerçado à busca e 

levantamento de  dados e informações, análises gerenciais, medições e tomada de decisão   

Já o Enterprise Resource Planning (ERP), Junior (2008, p. 84) define como 

“sistema de informação adquirido na forma de pacotes comerciais de software que 

permitem a integração entre dados dos sistemas de informação transacionais e dos 

processos de negócios de uma organização”.   

No mesmo sentido, Albertão (2005, p. 18) considera os sistemas ERP como 

“uma arquitetura em que a informação é disponível e circula por todas as atividades da 

empresa, tais como logística, manufatura, finanças, recursos humanos; portanto, estamos 

falando de um sistema integrado de gestão”   

Para Norris Grant, et al. (2001) o ERP é um a abordagem estruturada para 

a otimização da cadeia de valor interna de uma empresa  

À vista disso, resta evidente que a interação de todos os setores 

da organização/empresa, desde os considerados mais simples aos mais complexos, 

desempenham papel fundamental para o sucesso do programa, pois, compartilham a mesma 

base de dados, e assim, estão interligados entre si. Portanto, Este paper teve 

como metodologia a análise de 06 artigos científicos, que serviram como base do trabalho, 
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por meio do referencial teórico abordado na disciplina de acordo com a proposta temática 

pedida.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Não resta dúvidas que o cenário em que nos rodeia, especificamente no âmbito 

econômico, vem passando por constantes mudanças em virtude das diversas e 

significativas alterações percebidas nesses ambientes. Tais mudanças têm revelado muitos 

avanços nas mais diversas áreas do conhecimento, fazendo com que haja a necessidade de 

acompanhamento dessa evolução por parte das organizações, que precisam muitas das 

vezes, se reinventar para continuarem vivas nesse ambiente de “guerra”. Acompanhar, e ao 

mesmo tempo se antecipar às novas tendências virou um grande desafio para as 

organizações, fato este, que requer urgência de todos os setores envolvidos, no sentido de 

encontrar meios de transpor esses obstáculos e consequentemente se adaptar a eles.  

Nesse aspecto, sendo um dos principais componentes que auxiliam na tomada 

de decisões, o BI tem ocupado lugar de destaque, sendo um instrumento à disposição dos 

gestores na tomada de decisões dentro das organizações. Sua eficácia é demonstrada e sua 

utilidade é comprovada pela capacidade de sintetizar as informações. Podem fornecer uma 

visão sistêmica do negócio e ajudar na distribuição uniforme dos dados entre os usuários, 

sendo seu objetivo principal transformar grandes quantidades  de dados em informações de 

qualidade para a tomada de decisões. Através delas, é possível cruzar dados, visualizar 

informações em várias dimensões e analisar os principais indicadores de desempenho 

empresarial. Batista (2004, apud ANGELONI e  REIS, 2006, p. 5)  

Outra definição encontrada para o BI é a seguinte:  

um guarda-chuva conceitual, visto que se dedica à captura de dados, informações 

e  conhecimentos que permitam às empresas competirem com maior eficiência em 

uma abordagem evolutiva de modelagem de dados, capazes de promover a 

estruturação de  informações em depósitos retrospectivos e históricos, permitindo 

sua modelagem por  ferramentas analíticas. Seu conceito é abrangente e envolve 

todos os recursos  necessários para o processamento e disponibilização da 

informação ao usuário. Barbieri  (2001 ANGELONI e REIS, 2006, p. 5).  

 

   É Importante salientar de que há uma abrangência em um projeto de BI, 

alcançando setores que vão muito além dos gestores, como por exemplo setores financeiros, 

pessoal, logísticas, compras, dentre outros, pois, através do projeto de BI, este poderá nivelar 

informações e dados existentes, proporcionando a melhor escolha para a tomada de 
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decisões.  Outro ponto a ser considerado é a Implantação do Processo de um sistema ERP, 

que de acordo com Corrêa (2001), existe pelo menos três etapas a serem praticadas para que 

um  sistema, principalmente o ERP que proporciona mudanças na organização como um 

todo, de  fato auxilie a empresa, e podemos definir essas etapas como: análise de adequação, 

implantação  e atividades de uso e manutenção. A seguir, apresenta as análises necessárias e 

suas etapas.  

1. Análise de adequação: antes da adoção de qualquer pacote de tecnologia, uma análise de 

adequação de funcionalidades para assegurar que a solução atende às 

necessidades particulares da empresa.   

2. Implantação: Definição de como o pacote vai ser utilizado, englobando atividades como 

treinamento conceitual, treinamento operacional, gestão da mudança organizacional, 

parametrização do sistema, entre outros.   

3. Uso e Manutenção: é necessário gerenciar o comprometimento do pessoal com o sistema, 

para garantir sua integridade e evitar degradações. É insuficiente para um sistema de 

informações dispor de informações qualificadas para custear a operação de tomada de 

decisões e aprimorar a empresa como um todo,  igualmente, é preciso que o responsável pelas 

decisões tenha ciência de como proceder para  transformar a boa informação disponibilizada 

em uma decisão acertada, da mesma forma,  deve saber gerir a tecnologia e acompanhar as 

mudanças que ocorrem em âmbito organizacional e mundial.   

As vantagens de implantação dos Sistemas ERP´s são bem definidas 

segundo  Oliveira, et al. (SISTEMAS ERP – Enterprise Resources Planning: 

Vantagens,  Desvantagens e Aplicações, p 2), que descreve o seguinte:  

 • Eliminar o uso de interfaces manuais;  

• Reduzir custos;   

• Otimizar o fluxo da informação e a qualidade da mesma dentro da organização 

(eficiência);  • Otimizar o processo de tomada de decisão;   

• Eliminar a redundância de atividades;   

• Reduzir os limites de tempo de resposta ao mercado;  

 • Reduz as incertezas do lead-time.  

 

Isto posto, resta evidente que as vantagens provenientes da implantação do 

sistema ERP são muito relevantes, e, aliado a gestão eficaz, produz reflexos extremamente 

positivos e retorno esperado.   
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Conclui-se que além de definir o conceito de Business Intelligence (BI), quanto 

a implantação do sistema de Enterprise Resource Planning (ERP), é imprescindível 

também  saber lidar com o sistema “humano”, pois, são eles que serão na prática, os 

responsáveis por  tornar esses novos conceitos em aplicações que produzirão resultados, 

aliado a isso, a  capacidade, sensibilidade e percepção do gestor, que terá em suas mãos o leme 

dessa grande  embarcação.  
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RESUMO 

O presente artigo versa sobre o pagamento da indenização do seguro obrigatório de veículos 

automotores de vias terrestres. Para tanto, o artigo utiliza como referência a Lei Nº 6.194, de 

19 de Dezembro de 1974, Lei Nº 11.945, de 04 de Junho de 2009 e Lei Nº 11.482, de 31 de 

Maio de 2007 e também doutrina pátria e jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo. 

Palavras-chave: SEGURO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. 

 

ABSTRACT 

This article deals with the payment of indemnity for the compulsory insurance of land-based 

motor vehicles. For this purpose, the article uses as reference Law No. 6.194, of December 

19, 1974, Law No. 11,945, of June 4, 2009 and Law No. 11.482, of May 31, 2007 and also 

homeland doctrine and jurisprudence of the Court of Justice of the State of São Paulo. 

Keywords: SAFE. DPVAT. INDEMNITY. 

 

INTRODUCAO 

O artigo versa sobre o pagamento da indenização do seguro obrigatório de veículos 

automotores de vias terrestres. O cerne do artigo se deve ao dever de indenizar aqueles que de 

algum modo sofreram um dano pessoal em consequência de um acidente ocasionado por 

veículo automotor.  
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Em consonância com o teor da Lei n. 6.194/74 e suas modificações trazidas pela Lei 

n. 11.482/2007, em seu artigo 5°, define que o pagamento da indenização será realizado 

mediante simples prova do acidente:  

 
Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 
acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou 

não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. 

 

Vê-se que o pagamento da indenização é obrigatória, independente de culpa da vítima 

ou pagamento da apólice, o direito à indenização surge quando a vítima de acidente de trânsito 

tenha suportado um dano de ordem pessoal. 

Nesse contexto os danos pessoais cobertos pelo seguro, compreendem as indenizações 

por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médicas e suplementares, por 

pessoa vitimada, conforme se verifica no artigo 3º do mesmo diploma legal: 

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, 

e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as 

regras que se seguem, por pessoa vitimada: 
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;  
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e   
III - até R $2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. 
  

Deste modo, mesmo que apurado o dano que se deve indenizar com quantia pecuniária 

de maior montante que R $13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), fica a seguradora 

resguardada pela cobertura limite estabelecida em Lei. 

Assim o dever de indenizar decorre da própria existência do veículo automotor, e não 

apenas de sua efetiva utilização como meio de transporte. 

Quanto ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

DPVAT, nos ensina o doutrinador Rafael Tárrega Martins (2009): 

 
É importante destacarmos que a morte, invalidez permanente e despesas de 
assistência médica e suplementares somente serão indenizáveis quando causadas por 

veículo ou sua carga. Por tal motivo, o dano deve ser decorrente da participação 

ativa ou veículo no resultado, ou da carga nele transportada.” (MARTINS, RAFAEL 

TÁRREGA, 2009, p. 57). 
No contexto jurisprudencial é possível identificar que para o pagamento da 

indenização o veículo automotor deve ser a razão determinante para a ocorrência do acidente 

e não apenas parte do cenário do infortúnio. 

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, Desembargador Marcondes D’ Ângelo: 
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Seguro DPVAT. Cobrança de indenização por óbito vítima que sofreu acidente de 

trânsito e faleceu, ao descer do caminhão, já imobilizado, após sofrer colisão, e cair 

de viaduto cobertura devida do seguro DPVAT ação julgada procedente. - apelação 

provida. (Apelação nº 4002349-69.2013.8.26.0286 apelante: Margarida Nicoletti 

apelada: seguradora líder dos consórcios do seguro DPVAT S.A. comarca de itu 

mmª juíza prolatora: Andrea leme Luchini) 
Nesse diapasão, Desembargador Francisco Casconi: 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE TRÂNSITO 
RECONHECIDO VEÍCULO ESTACIONADO EM OPERAÇÃO DE 

DESCARREGAMENTO - COBRANÇA SEQUELA RESIDUAL 

RECONHECIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL 

MANTIDA CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR DESDE O EVENTO 

DANOSO -RECURSO IMPROVIDO. (APELAÇÃO COM REVISÃO Nº 

0000144-33.2013.8.26.0320 31ª Câmara de Direito Privado COMARCA: 

APELANTE: SEGURADORA SEGURO DPVAT S/A AMAURY HERGER 

NEVES Juiz 1ª Inst.: Alex Ricardo dos Santos Tavares LIMEIRA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO APELADO: VOTO Nº 28.421) 

 

No caso foi demonstrado o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo no sentido de reconhecer o direito de recebimento de indenização do seguro em 

caso de acidente envolvendo veículo automotor. 

Como visto, para o pagamento da indenização do seguro de obrigatório de veículo 

automotores de vias terrestres, o motivo do acontecimento necessariamente deve fazer parte 

do rol daqueles que se sujeitam ao seguro obrigatório, ou seja, veículo automotor de via 

terrestre, sendo certo que o dever de indenizar decorre da própria existência do veículo 

automotor, e não apenas de sua efetiva utilização como meio de transporte. 
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RESUMO 

O presente artigo científico sai em busca de uma breve análise do contexto filosófico, 

histórico e jurisprudencial do constitucionalismo republicano dos Estado Unidos da 

América, inferindo alguns princípios essenciais do Direito Constitucional Econômico, bem 

como da filosofia política do liberalismo e do individualismo, exatamente no sentido de 

formular uma teoria interpretativa da constituição voltada para a defesa das liberdades 

individuais e da propriedade privada, com o escopo de servir de fundamento para uma 

doutrina do controle de constitucionalidade das leis, especialmente em relação aos preceitos 

básicos do liberalismo econômico. 

Palavras-chave: Controle de Constitucionalidade. Liberalismo Econômico. História do 

Constitucionalismo Americano. 

 

ABSTRACT 

This scientific article seeks a brief analysis of the philosophical, historical and jurisprudential 

context of republican constitutionalism in the United States of America, inferring some 

essential principles of Economic Constitutional Law, as well as the political philosophy of 

liberalism and individualism, exactly in the sense of formulating an interpretive theory of 

the constitution aimed at the defense of individual freedoms and private property, with the 

scope of serving as a foundation for a doctrine of the control of constitutionality of laws, 

especially in relation to the precepts of economic liberalism. 

Keywords: Constitutionality Control. Economic Liberalism. History of American 

Constitutionalism. 

 

INTRODUÇÃO 
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            O controle de constitucionalidade dos atos do poder público, especialmente do poder 

legislativo, marcou uma nova era no pensamento constitucionalista em todo o mundo, 

inaugurando uma nova teoria política em que o poder judiciário superou a condição de mera 

atividade de árbitro de conflitos entre cidadãos, e elevando-se, em muitas situações, ao topo 

da hierarquia política do estado como um órgão munido de autoridade constitucional para 

retirar a validade de normas jurídica incompatíveis com os preceitos constitucionais. 

          Nessa linha, o presente artigo científico fará uma abordagem histórica e filosófica das 

origens do controle de constitucionalidade no interior do contexto do constitucionalismo 

americano, cujas bases estão firmadas na doutrina da supremacia das normas constitucionais, 

especialmente aquelas relacionadas com a liberdade individual, propriedade privada, livre 

concorrência e livre iniciativa (Art. 170 da CR/88), formando assim um conceito objetivo de 

ordem econômica constitucional, cujo objetivo encontra-se alicerçado na valorização do 

trabalho humano (artigo primeiro, inciso IV), no sentido de promover o desenvolvimento 

saudável da economia, através do incentivo à produtividade industrial e livre circulação de 

produtos, tratando-se de pressupostos fundamentais para a concretização da dignidade 

humana. 

          Dessa maneira, fundamentado nos princípios constitucionais do liberalismo 

econômico, cujas origens remontam à cultura dos povos colonizadores da américa do norte, 

o presente trabalho buscará uma descrição objetiva de um conjunto de fatos históricos e 

doutrinas de grandes pensadores do constitucionalismo norte americano, para fins de uma 

formulação teórica de um controle de constitucionalidade voltado para a defesa direta da 

liberdade econômica, servindo de base sólida para uma interpretação liberal e democrática 

da Constituição do Brasil, direcionada para todos os aplicadores do direito, especialmente 

aos Ministros do Supremo Tribunal Federal e Magistrados em geral nas futuras gerações. 

 

As raízes filosóficas do Constitucionalismo Republicano na América 

Pensadores do iluminismo britânico como JOHN LOCKE (1632 – 1704), DAVID 

HUME (1711-1776), ADAM SMITH (1723-1790) e EDMUND BURKE (1729 – 1797) , em 

conjunto com outros gênios de sua época, na Inglaterra, serviram como inspiração direta para 

muitos nomes importantes que vieram na geração seguinte, especialmente os cidadãos que os 

norte-americanos chamam de The Founders - os fundadores da República, tais como 

ALEXANDER HAMILTON (1755 – 1804) e THOMAS JEFFERSON (1743 – 1826), que 

após a independência das colônias inglesas, elaboraram, na Convenção da Filadélfia de 1787, 
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a primeira Constituição escrita, de caráter republicano e federalista, vigente até os dias de 

hoje.  

A doutrina fundamental dos liberais britânicos, em síntese, consiste na elevação das 

liberdades individuais como normas jurídicas de hierarquia superior em relação aos demais 

postulados normativos, sendo que, em harmonia direta com o direito natural à propriedade 

privada e ao livre comércio, em busca de lucro e crescimento econômico, a teoria do estado 

liberal surge como a ideia de um estado mínimo na atividade econômica, porém forte na 

segurança e na prestação de serviços de infraestrutura, subsistindo apenas para garantir a 

harmonia entre os cidadãos livres, por meio da proteção à propriedade privada e à segurança 

para a livre circulação de bens no comércio. 

Nesse sentido, conforme ensinamento do historiador e filósofo americano MURRAY 

NEWTON ROTHBARD (1926-1995), o pensamento de JOHN LOCKE era tão adequado 

para o liberalismo da época dos colonos ingleses, que teve um impacto revolucionário na 

mente das pessoas daquela época: 

 

Embora Locke fosse lido extensivamente nas colônias americanas, mal se calculava 

que sua filosofia abstrata pudesse instigar os homens à revolução. Essa tarefa coube 

aos lockeanos do século XVIII, que escreviam de uma maneira mais popular, 

impactante e apaixonada, e aplicavam a filosofia básica aos problemas concretos do 

governo — e, especialmente, do governo britânico — da época. O escrito mais 
importante deste estilo foram as "Cato 's Letters” (“Cartas de Catão”), uma série de 

artigos de jornal publicados no início da década de 1720 em Londres pelos True 

Whigs John Trenchard e Thomas Gordon. Enquanto Locke havia escrito sobre a 

pressão revolucionária que poderia ser exercida com propriedade quando o governo 

se tornasse nocivo à liberdade, Trenchard e Gordon apontaram que o governo 

sempre tendia a esta destruição dos direitos individuais. De acordo com as “Cartas 

de Catão”, a história humana é um registro do conflito irreprimível entre o Poder e 

a Liberdade, com o Poder (governo) estando sempre pronto a aumentar seu escopo 

invadindo o direito das pessoas e se intrometendo em suas liberdades. 

(ROTHBARD, 2013, p. 17) 

   

Dessa maneira, a respeito da grande influência da doutrina de LOCKE para o povo 

americano da época da independência, o professor da Universidade de Princeton HANKS 

AARSLEFF (2016, p. 305) nos ensina que: “John Locke é o mais influente filósofo da época 

moderna. (...) Sua principal mensagem era para que nos situássemos livres do peso da 

tradição e da autoridade, tanto na teologia como no conhecimento, ao mostrar que todos os 

fundamentos de nossa conduta correta no mundo podem ser assegurados pela experiência 

que podemos obter por meio das faculdades e poderes inatos com que nascemos.” Assim, o 

empirismo de LOCKE pode ser considerado como uma inovação no pensamento 

constitucionalista da época, tendo em vista a ideia de que todos os seres humanos nascem 
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desprovidos de qualquer condição especial a priori capaz de torná-lo apto para sua função 

social, seja na condição de nobre ou de clérigo, ou na condição de camponês. Mas pelo 

contrário, afirma que todos necessitam obter o conhecimento por meio da experiência sensível 

ao longo de sua vida. Logo, pode-se concluir que todos os seres humanos são iguais, e por 

isso não há sentido em afirmar que as pessoas sejam tratadas de maneira desigual. Nascendo 

assim a luta ideológica contra os privilégios, preceito caríssimo e essencial para o direito 

constitucional.  

O professor americano J. B. SCHNEEWIND (1994, p. 246) da Universidade John 

Hopkins em Baltimore/Maryland, leciona a respeito do tema:  

 
Subjacente às objeções técnicas às ideias inatas está a crença de Locke de que Deus 

nos forneceu uma faculdade da razão que é suficiente para nos permitir descobrir 

todos os conhecimentos necessários para seres como nós. Para Deus teria sido inútil, 

pois, nos ter dado ideias inatas ou um conhecimento inato. Deus quis que 

pensássemos por nós mesmos. (...) Locke usa essas considerações para mostrar que 

os elementos que ele toma como necessário para explicar nossas ideias morais – as 
ideias de Deus, lei, bem vontade, recompensa e felicidade – podem, todos eles, ser 

obtidos a partir dos dados fornecidos pela experiência. Não precisamos de outras 

ideias para construir nosso complexo repertório de conceitos morais. 

 

 Nesse contexto teórico, no sentido de reforçar cada vez mais a ideia de 

liberdade individual como pressuposto existencial do Estado, o cientista político norte 

americano STEPHEN NEWMAN (1948) afirma que:  

Os Estado Unidos são a primeira forma de governo lockiano. Sua função consistia 

praticamente numa aplicação prática dos princípios do Segundo Tratado sobre o 

governo de Locke, e por quase cem anos o país parecia um modelo quase perfeito 

do que Locke entendia por sociedade civil. O governo foi instituído para proteger a 

vida e a propriedade. A autoridade foi intencionalmente limitada e submetida a 

múltiplas restrições a fim de garantir a liberdade do povo. Circunstâncias materiais 

auspicias, em especial a abundância de terras desocupadas, permitiram a criação de 

oportunidades iguais e de uma autonomia efetiva a (quase) todos (menos, sem 

dúvida, a negros, índios e mulheres). Mantido pelo Estado, o capitalismo de livre-

mercado servia aos interesses de ricos e pobres por igual, deixando em aberto o 

caminho do sucesso aos que tivessem ambições e talento. (NEWMAN apud 
MORRISON, p. 475-476) 

 

O clássico filósofo americano contemporâneo dos pais fundadores, RALPH 

WALDO EMERSON (1803 – 1882), conhecido como o idealizador do transcendentalismo e 

do individualismo, afirmou o seguinte a respeito dos princípio do liberalismo:  

 
A riqueza traz consigo seus próprios freios. A base da economia política é o 

princípio da não-interferência. A única regra segura se acha na lei, que se organiza 

por si mesma, da oferta e da procura. Não legislados. Intervinde, e rasgará o nervo 

com as vossas leis sobre o luxo. Não façais liberalidades, fazei leis equitativas; 

assegurai a vida e a propriedade, e não tereis necessidade de distribuir esmolas. Abri 

as portas da ocasião à virtude e ao talento; eles saberão render justiça a si mesmos, 

e a propriedade não estará em más mãos. Em uma república livre e justa, a 
propriedade se precipita das mãos dos preguiçosos e dos imbecis para a dos homens 
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industriosos, intrépidos e perseverantes. As leis da natureza se manifestam no 

comércio como uma pequena bateria elétrica manifesta os efeitos da eletricidade.” 

Assim, podemos afirmar com ainda mais firmeza, a origem do pensamento 

constitucionalista norte americano, voltado para a defesa da liberdade individual e 

da propriedade privada. (EMERSON, 2003, p. 75) 

 

A questão da importância da liberdade individual, foi muito bem definida pela 

filósofa e escritora russa, naturalizada americana ALISSA ZINOV’YEVNA ROZENBAUM 

(1905 – 1982) mais conhecida como AYN RAND, que idealizou a doutrina do objetivismo, e 

combateu as doutrinas coletivistas da antiga e desastrosa União Soviética. Vejamos o que ela 

escreveu: “A menor minoria de todas é o indivíduo; aqueles que negam os direitos individuais 

não podem alegar serem defensores das minorias.” (RAND apud CONSTANTINO, p. 208) 

Os direitos individuais sempre estarão acima dos direitos coletivos na hierarquia 

normativa constitucional. A esse respeito, o famoso jurista e escritor americano RONALD 

DWORKIN (2002, p. 127), conhecido por suas teses de coerência e integração do sistema 

normativo, afirmou que: “Os argumentos de princípio são argumentos destinados a 

estabelecer um direito individual; os argumentos de política são argumentos destinados a 

estabelecer um objetivo coletivo. Os princípios são proposições que descrevem direitos; as 

políticas são proposições que descrevem objetivos.”  

A doutrina constitucional do individualismo como norma superior tem origem nas 

teorias de LOCKE, que influenciaram diretamente também os escritos de um dos grandes 

juristas de todos os tempos, o nobre togado francês CHARLES LOUIS DE SECONDAT, 

conhecido como o BARÃO DE MONTESQUIEU (1689–1755), que deu base também para o 

futuro constitucionalismo francês. MONTESQUIEU, pensador da burguesia industrial 

defendeu, nos tempos modernos, a doutrina fundamental de todo o Direito Constitucional: a 

noção de que o Estado deve subsistir em função do indivíduo, e não o indivíduo para servir o 

Estado, na pessoa de seus representantes. Assim, o primeiro passo em direção à concretização 

deste ideal, seria dividir o poder soberano em funções separadas, para que nenhum indivíduo, 

dotado da autoridade dada pela lei, venha abusar de seu poder. Atentemos às suas próprias 

palavras: 

 
Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder 

legislativo é reunido ao poder executivo, não há liberdade; porque é de temer 

que o mesmo monarca ou o mesmo senado faça leis tirânicas para executá-
las tiranicamente. Tampouco há liberdade se o poder de julgar não for 

separado do poder legislativo e do executivo. Se estiver unido ao poder 

legislativo, será arbitrário o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos; 
pois o juiz será legislador. Se estiver unido ao poder executivo, o juiz poderá 

ter a força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o 
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mesmo corpo de principais ou de nobres ou do povo exercesse estes três 

poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar 
os crimes ou os litígios dos particulares. (MONTESQUIEU, 2010, p.169) 

 

Nesse sentido, desenvolve-se a doutrina republicana do governo das leis, onde o que 

deve imperar sobre os cidadãos são os preceitos constitucionais universalmente válidos, e não 

a vontade das massas ou qualquer outra ideologia que desvirtue o direito à liberdade 

individual, além disso, desenvolve-se a ideia de que o estado já não é mais uma propriedade 

particular do governante, como era na sociedade estamental e medieval. Agora, sob o princípio 

do governo republicano, o poder é emanado do povo, que possui o direito de designar os 

representantes para que governem a seu favor. 

 
(...) enfim, cada qual chamou de liberdade o governo que fosse conforme aos seus 

costumes ou às suas inclinações. E como, na república, nem se tem diante dos olhos 

e de maneira tão presente os instrumentos dos males de que se queixam, e como ali 

as leis parecem falar mais e os executores da lei falar menos, costumam situá-la nas 
repúblicas e excluí-las das monarquias. Enfim, como nas democracias o povo parece 

fazer mais ou menos o que quer, situam a liberdade nesse tipo de governo; e 

confundem o poder do povo com a liberdade do povo. É verdade que, nas 

democracias, o povo parece fazer o que quer: mas liberdade política não consiste em 

fazer o que se quer. Num Estado, ou seja, numa sociedade em que existem leis, a 

liberdade só pode consistir em podermos fazer o que devemos querer e em não 

sermos obrigados a fazer o que não devemos querer. Devemos ter bem claro o que 

é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as 

leis permitem; e, se um cidadão pudesse fazer o que proíbem, não teria mais 

liberdade, porque os outros também teriam tal poder. (Op. cit., 2010, p. 167) 

 

A respeito do governo das leis, leiamos também as palavras do filósofo e jurista 

italiano BRUNO LEONI (1913 - 1967), professor da Universidade de Pavia:  

 
A noção grega ou continental da efetividade da lei corresponde, na realidade, ao 

ideal de liberdade individual formulado pelos autores gregos que falam em governo 

através de leis. Não há dúvida de que o governo através de leis é preferível ao 

governo por decretos de tiranos ou da plebe. Leis gerais são sempre mais previsíveis 

do que ordens especiais e repentinas, e se a previsibilidade das consequências é uma 

das premissas inevitáveis das decisões humanas, é necessário se concluir que, 

quanto mais previsíveis as regras gerais tornam — pelo menos no plano legal — as 

consequências das ações individuais, mais estas ações podem ser chamadas de 

«livres» de interferência de outras pessoas, inclusive autoridades. (LEONI, 2010, p. 

85.) 

 

Também acerca da influência dos escritos de MONTESQUIEU na revolução norte 

americana e seu constitucionalismo republicano, a pensadora francesa SIMONE GOYARD-

FABRE (2004, p. 709) nos conta que “A América descobriu com entusiasmo a obra de 

Montesquieu: já em 1750, L’Esprit des lois era lido do outro lado do Atlântico; Jefferson o 

cita em seu Commonplace Book; a obra é uma das referências oficiais do Congresso da 

Filadélfia em 1774; por sua lição jurídica, é muito utilizada pela Constituição americana, 
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embora adaptada.” Assim, segundo ela, os EUA era a oportunidade perfeita para a aplicação 

da política de Montesquieu. E assim também a doutrina da separação de poderes é 

fundamental para o estado constitucional, posto que não apenas reduz o poder do indivíduo 

que exerce a atividade política, mas também reduz o poder do próprio estado representado por 

qualquer indivíduo, de qualquer ideologia política. 

 Um dos mais famosos Founders Fathers dos Estado Unidos, o jurista e político 

ALEXANDER HAMILTON (1755 – 1804), no artigo The Federalist papers (2003, p. 473), 

afirmou o seguinte: “For I agree ‘there is no liberty, if the power of judging be not separeted 

from the legislative and executive powers.’ And it proves, in the last  place, that as liberty can 

have nothing to fear from judiciary alone, but would have every thing (sic) to fear from its 

union with wither of the other departments.” Tradução literal do próprio autor: “Pois 

concordo que não há liberdade, se o poder de julgar não for separado dos poderes legislativo 

e executivo. E prova, em último lugar, que, como a liberdade não pode ter nada a temer 

apenas do judiciário, mas teria tudo coisa (sic) temer de sua união com o definhamento dos 

outros departamentos.” (HAMILTON apud BOMFIM JUNIOR, 2012, p. 19) 

Importante também destacar, a respeito da doutrina constitucional de 

MONTESQUIEU, as palavras do pensador alemão GEORG W. F. HEGEL (1770 – 1831):  

 
Quanto ao elemento histórico em primeiro lugar mencionado no parágrafo (fatores 

históricos do direito positivo), foi Montesquieu quem definiu a verdadeira visão 

histórica, o verdadeiro ponto de vista filosófico, que consiste em não considerar 

isolada e abstratamente a legislação geral e suas determinações, mas vê-las como 

elemento condicionado de uma totalidade e correlacionadas com as outras 

determinações que constituem o caráter de um povo e de uma época; nesse 

conjunto adquirem elas o seu verdadeiro significado e nisso encontram portanto a 

sua justificação. (HEGEL, 1997, p. 45) 

 

Na Escócia, o filósofo e economista ADAM SMITH (1723-1790), mais conhecido 

como grande defensor da economia liberal, também apresentou a mesma doutrina da 

separação de poderes, tendo uma forte influência no constitucionalismo americano. Confira 

as palavras do professor francês PAUL GINESTIER (2004, p. 926): “Assim, Adam Smith 

exclui ciosamente da área da economia, os três poderes do governo, que devem ademais ser 

separados: ‘O legislativo, que faz leis para o bem público; o judiciário, que obriga os 

cidadãos a obedecer a essas leis e pune os desobedientes; o executivo ou, como o denominam 

certas pessoas, o federativo, a quem pertence a paz e a guerra (Lectures on Justice, Police, 

Revenue and Arms, Oxford, 1896, p.17).”  

Assim, vejamos por exemplo, um importante trecho da Constituição do Estado de 

Massachusetts/USA: Massachusetts Constitution, Article XXX (1780): "In the government of 
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this commonwealth, the legislative department shall never exercise the executive and judicial 

powers, or either of them: the executive shall never exercise the legislative and judicial 

powers, or either of them: the judicial shall never exercise the legislative and executive 

powers, or either of them: to the end it may be a government of laws and not of men." Tradução 

literal do próprio autor: No governo desta comunidade, o departamento legislativo nunca 

exercerá os poderes executivo e judiciário, ou qualquer um deles: o executivo nunca exercerá 

os poderes legislativo e judiciário, ou qualquer um deles: o judiciário nunca exercerá os 

poderes legislativo e executivo, ou qualquer um deles: para que seja um governo de leis e não 

de homens. 

 

Interessante observar, que segundo ensinamento da escritora americana 

CATHERINE DRINKER BOWEN (1897-1973), a colônia de New Hampshire foi a primeira 

a elaborar uma constituição escrita, no ano de 1776, até mesmo antes da independência, contra 

a intervenção estatal da Inglaterra naquelas terras. Vejamos parte desse importante documento 

histórico:  

 
NÓS, os membros do Congresso de New Hampshire, escolhidos e nomeados pelos 

sufrágios livres do povo da referida colônia, e autorizados e autorizados por eles a 
se reunir e usar os meios e buscar as medidas que julgarmos melhor para o bem 

público; e, em particular, para estabelecer alguma forma de governo, desde que essa 

medida seja recomendada pelo Congresso Continental: E uma recomendação nesse 

sentido que nos foi transmitida do referido Congresso: Levamos em nossa séria 

consideração as circunstâncias infelizes em que está a colônia está envolvida por 

meio de muitos atos dolorosos e opressores do Parlamento britânico, privando-nos 

de nossos direitos e privilégios naturais e constitucionais; para impor a obediência a 

que atos uma poderosa frota e exército foram enviados a este país pelo ministério da 

Grã-Bretanha, que exerceram um abuso arbitrário e cruel de seu poder, destruindo 

as vidas e propriedades dos colonos em muitos lugares com fogo e espada, pegando 

os navios e carregando de muitos dos honestos e industriosos habitantes desta 
colônia empregados no comércio, de acordo com as leis e costumes há muito tempo 

usados aqui. (Source: The Federal and State Constitutions Colonial Charters, and 

Other Organic Laws of the States, Territories, and Colonies Now or Heretofore 

Forming the United States of America. Compiled and Edited Under the Act of 

Congress of June 30, 1906 by Francis Newton Thorpe. Washington, DC : 

Government Printing Office, 1909.) 

 

Ademais, na mesma linha do liberalismo econômico de SMITH, MONTESQUIEU 

também defendia o livre mercado, no sentido contrário ao mercantilismo de sua época, 

constantemente praticado pelos reis absolutistas em favor de certos aliados políticos que 

detinham o monopólio comercial, afirmando que o monarca não deveria se ocupar do 

comércio e de negócios tipicamente privados. Vejamos suas declarações a respeito (2010, p. 

348-349):  
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Ao ver um navio em que havia mercadorias da sua esposa Teodora, Teófilo 

mandou-o incendiar. ‘Eu sou imperador’, diz-lhe ele, ‘e tu me transformas em 

dono de galera. Como poderão os pobres ganhar a vida, se também nós exercemos 

a sua profissão?’ Poderia ter acrescentado: ‘Quem poderá reprimir-nos, se 

fizermos monopólios? Quem nos obrigará a cumprir os nossos compromissos?’ 

(...) Quando os portugueses e os castelhanos dominavam as Índias orientais, o 

comércio tinha ramos tão ricos, que os seus príncipes não deixaram de se apoderar 

deles. Isso arruinou seu estabelecimento naquelas plagas. Concedia o vice-rei de 

Goa privilégios exclusivos a particulares. Não se tem confiança em tal gente; o 

comércio é interrompido pela mudança perpétua daqueles a quem é confiado; 
ninguém cuida bem de tal comércio e se preocupa em deixá-lo intacto ao sucessor; 

o lucro permanece em mãos particulares e não se espalha o bastante. 

  

O notável jurista, diplomata e segundo Presidente da República JOHN ADAMS 

(1735-1826), considerado um dos pais fundadores dos Estados Unidos, por ter ajudado na 

elaboração da Declaração de Independência de 1776, em sua obra Defense of the 

Constitutions of Government of the United States of America, que influenciou diretamente a 

Convenção da Filadélfia, afirmou:  

 
Três ramos de poder têm um inalterável fundamento na natureza; eles existem em 

toda sociedade natural e artificial; se todos eles não são reconhecidos em alguma 

constituição de governo, verifica-se que ela é imperfeita, instável e logo é 

submetida pelas autoridades; o legislativo e o executivo são naturalmente 

distintos; a liberdade e as leis dependem inteiramente da separação deles no 
esquema de governo; o poder legislativo é naturalmente e necessariamente 

soberano sobre o executivo (...) (ADAMS apud DALLARI, p. 267-268) 

 

 Necessário também apresentar, ad literam, o pensamento de ALEXANDER HAMILTON a 

respeito da independência do Poder Judiciário, como um dos fundamentos essenciais do controle de 

constitucionalidade:  

 
Prova incontestável que o Judiciário é incomparavelmente mais fraco que os dois 

outros poderes; que jamais pode atacar com sucesso qualquer dos dois; e que todo 

cuidado possível é necessário para capacitá-lo a se defender contra os ataques dos 

outros. Prova igualmente que, embora a opressão individual possa esporadicamente 

provir dos tribunais de justiça, a liberdade geral do povo jamais poderá ser ameaçada 

a partir dessa frente; isto, desde que o Judiciário permaneça verdadeiramente distinto 
tanto do Legislativo como do Executivo, pois concordo que não há liberdade se o 

poder de julgar não for separado dos poderes legislativo e executivo. (HAMILTON 

apud SILVEIRA, p.603) 

 

Nessa linha, podemos dizer que, para uma correta interpretação da norma 

constitucional, de maneira objetiva, mostra-se necessário extrair do texto normativo, qual a 

conduta humana o Constituinte Originário quis prescrever, bem como o padrão objetivo que 

o contexto do constitucionalismo representa. Quer dizer: qual a norma fundamental está 

contida na Constituição? São normas criadoras de privilégios e poderes para determinadas 

classes sociais, ou são limitações ao poder soberano e aos detentores do poder econômico e 

político? Tais perguntas são facilmente respondidas através da história do movimento 
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constitucionalista, especialmente o norte americano, que demonstra justamente a luta pela 

liberdade individual em oposição aos privilégios de classes dominantes ligadas ao estado, 

como no caso da nobreza e do clero no testamental.  

Portanto, observa-se um imenso progresso da dignidade humana com o advento do 

constitucionalismo baseado na filosofia inglesa, de que o Estado é na verdade uma abstração 

decorrente de um contrato/acordo entre pessoas livres e não uma propriedade dos monarcas e 

nobres detentores de terras. Pressuposto que provocou, na Inglaterra, a derrubada da dinastia 

absolutista da família Stuart na Revolução Gloriosa (1688 – 1689), criando instituições 

políticas capazes de promover a tão desejada revolução industrial, que promoveu, por 

consequência, uma economia extraordinariamente mais produtiva e fortalecida pela garantia 

fundamental dada pela Constituição, no sentido de promover uma limitação do Estado em 

intervenções arbitrárias por parte dos governantes, sendo que, para a realização desses ideais, 

um tribunal constitucional independente mostra-se necessário, imbuído de poder político para 

julgar, objetivamente, a atividade legislativa e regulatória do executivo e do legislativo, em 

função dos preceitos constitucionais. Confira-se a respeito do tema, as palavras de MURRAY 

ROTHBARD (1926-1995):  

 
O credo libertário surgiu a partir dos movimentos liberais clássicos” dos séculos 

XVII e XVIII no mundo ocidental, mais especificamente, da Revolução Inglesa 
do século XVII. Este movimento libertário radical, embora tenha obtido um 

sucesso apenas parcial em sua terra natal, a Grã-Bretanha, ainda assim foi capaz 

de pronunciar a Revolução Industrial, libertando deste modo a indústria e a 

produção das restrições sufocantes do controle do estado e das corporações 

urbanas que contavam com o apoio do governo. Pois o movimento liberal clássico 

foi, ao longo de todo o mundo ocidental, uma poderosa “revolução” libertária 

contra o que podemos chamar de a Velha Ordem — o antigo regime que havia 

dominado por séculos seus súditos. Este regime, no início do período moderno, 

que data do início no século XVI, havia imposto um estado central absolutista e 

um rei que governava através do direito divino no topo de uma teia antiga e 

restritiva de monopólios feudais no campo e controles e restrições corporativas 

nas cidades. (ROTHBARD, 2013, p. 16) 

 

Assim, o que estagnou a economia e a sociedade em geral era o que ROTHBARD 

chamava de teia incapacitante de controles, impostos e privilégios monopolísticos de 

produção e venda concedida pelos governos absolutista monárquicos, aos burgueses e 

produtores que eram de sua preferência. Ou seja, reservas de mercado e monopólios 

denominados de “mercantilismo” ou “Velha Ordem”, formado por uma classe de senhores 

feudais dominantes. Logo, o movimento liberal do século XVII e XVIII tinha o objetivo claro 

de derrubar o sistema para promover a liberdade individual em todos os seus aspectos, sendo 

que especialmente na economia, os impostos deveriam ser reduzidos drasticamente, bem 
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como os controles e regulamentações eliminados, e os mercados serem livres para criar e 

produzir em trocas que beneficiaram toda a população.  

 Observa-se claramente, que o motivo central da Revolução Americana foi 

justamente a intervenção do Estado (a monarquia britânica) na esfera privada dos colonos, 

especialmente por meio de legislações abusivas que geram prejuízos financeiros para os 

negócios, afetando a economia das colônias. Assim, vejamos as lições do historiador 

americano MARK ALMOND (2018, p. 35), professor da Universidade de Stanford 

(Califórnia): 

 
Embora muitos dos primeiros colonizadores fugido da Inglaterra para praticar sua 

fé livre do escrutínio monárquico, eles perceberam que sem a proteção das tropas 

britânicas suas colônias amplamente autogovernadas poderiam cair sobre o controle 
da França católica, que à época governava o Canadá e boa parte do vasto território 

a oeste dele. Em 1763, a Inglaterra derrotou a França na Guerra dos Sete Anos e 

então anexou o Canadá, aliviando o medo dos americanos. Mas depois, pesadamente 

endividado pelos custos da guerra, o Parlamento aprovou novos impostos sobre as 

colônias para que pagassem sua parte na manutenção das guarnições britânicas lá 

baseadas continuamente. Os americanos não gostaram dessa nova tributação, não só 

porque parecia desnecessária com a derrota da França, como também porque não 

tinham sido consultados. 

 

Do mesmo modo podemos seguramente dizer que a tão odiosa Lei do Selo (Stamp 

Act) de 1765, retrata perfeitamente o espírito do controle de constitucionalidade. 

Especialmente pelo fato de que, mesmo sendo aprovada pelo Parlamento Inglês, a referida lei 

já demonstrava sua flagrante inconstitucionalidade, haja vista que estabelecia a obrigação de 

que todos os documentos em circulação na colônia americana deveriam receber selos 

provenientes da metrópole. Determinando assim que todos os jornais, livros e documentos 

publicados nas colônias passassem a ter o dever de pagar uma taxa, implicando ainda mais em 

despesas para os colonos. Leiamos as declarações de MARK ALMOND (2018, p. 32):  

 
A Lei do Selo de 1765 submeteu muitas transações comerciais a novas obrigações. 

Pior ainda, os britânicos recusaram-se a permitir que os colonos comerciassem 

diretamente com outros países europeus. Somente mercadorias transportadas por 
navios britânicos registrados podiam ser exportadas ou importadas. Tendo 

desenvolvido extensos elos comerciais com a Europa e outras partes das Américas, 

os atacadistas ressente-se profundamente desta tentativa dos negociantes britânicos 

em monopolizar o comércio americano. 

 

E o que dizer da mais absurda Lei dos Alojamentos? Editada no ano de 1765, 

exigindo que os colonos norte-americanos pagassem pelos alojamentos e alimentação das 

tropas inglesas em território americano, violando assim a propriedade privada e a liberdade 

individual, além de violar diversos outros princípios fundamentais de qualquer ordenamento 

jurídico, tais como a dignidade humana e a privacidade dos indivíduos. Assim, observa-se 
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claramente que as leis abusivas do governo inglês eram todas relacionadas com as atividades 

do Estado, e assim também a Lei do Açúcar (Sugar Act de 1764) e a Stamp Act eram leis que 

criavam obrigações para os cidadãos, e como na época não havia um poder judiciário para 

realização de atos de controle de constitucionalidade, a solução era a revolta popular.  

Desse modo, com base nas histórias das revoluções liberais, podemos afirmar que a 

essência do Constitucionalismo encontra-se alicerçada na busca pela garantia de um sistema 

de mercado onde os empreendedores seriam finalmente livres para competir, desenvolver e 

criar novos métodos para sua produção, se livrando dos grilhões do controle da tirania dos reis 

e dos demais possuidores de privilégios, como nobres que possuíam títulos e propriedades, 

bem como de burgueses que tinham, de alguma forma, privilégios recebidos por parte do 

monarca. E seguindo nessa linha, o pensamento liberal clássico se fortaleceu ainda mais nos 

Estados Unidos, tendo em vista o fato de que as colônias americanas não eram dominadas por 

aristocratas com monopólios tipicamente feudal, nem territórios certos, como no caso da 

Europa, mas os líderes e governantes das colônias eram na verdade oficiais coloniais 

britânicos, bem como reunidos com comerciantes privilegiados através de acordos e contratos 

particulares, no sentido de um verdadeiro Contratualismo.  

Com a derrubada do governo monárquico britânico na Glorious Revolution (1688-

1689), a influência do absolutismo mal chegou naquelas terras. Por isso, o liberalismo clássico 

tinha um maior apoio de toda a população, e encontrou uma resistência institucional muito 

menor, além de geograficamente estarem livres e isolados de invasões de exércitos de 

governos vizinhos contra revolucionários, como no caso da França. Assim, para perfeitamente 

ilustrar a essência da norma constitucional (constituição ontológica), leiamos as palavras de 

THOMAS JEFFERSON (1743-1826) na famosa Declaração de Independência Americana:  

 
Nós consideramos estas verdades autoevidentes; que os homens são criados iguais 

e dotados por seu Criador de certos Direitos inalienáveis; que entre estes estão o 

Direito à Vida, à Liberdade e à busca da Felicidade [a tríade mais comum à época 

era “Vida, Liberdade e Propriedade”]. Que é para garantir tais direitos que 

governos são instituídos entre os Homens, derivando seus justos poderes do 

consentimento dos governados. Que, sempre que alguma forma de governo se 

torne destrutiva destes fins, é Direito do povo alterá-la ou aboli-la. (JEFFERSON 

apud ROTHBARD, 2013, p. 78) 

 

 Interessante também colacionar o pensamento de alguns nomes importantes 

do constitucionalismo americano, como do notável jornalista WILLIAM LLOYD 

GARRISON (1805-1879), que lutou pela abolição da escravatura: “O direito de desfrutar a 

liberdade é inalienável... Todo homem possui direito a seu próprio corpo — aos produtos 

de seu próprio trabalho, à proteção da lei... Todas estas leis agora em vigor, admitindo o 
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direito à escravidão, são, por esta razão, diante de Deus, absolutamente nulas e inválidas... 

e portanto devem ser abolidas imediatamente.” (GARRISON apud ROTHBARD, 2013, p. 

78) 

Vejamos igualmente os assertos do filósofo ELISHA P. HURLBUT (1807-1889) 

em sua clássica obra Essays on Human Rights and Their Political Guarantees (1845): “As 

leis devem ser meramente uma declaração dos direitos naturais e dos delitos naturais, e... 

tudo o que for indiferente às leis da natureza deve ser ignorado pela legislação humana... e 

a tirania legal surge onde quer que ocorra a desconsideração deste simples princípio.” (Op. 

cit., 2013, p. 77) 

Observemos também as expressões de WILLIAM ELLERY CHANNING, 

Ministro Unitário americano do século XIX: “Todos os homens possuem a mesma natureza 

racional e o mesmo poder de consciência, e são igualmente constituídos para o 

aprimoramento ilimitado dessa capacidade divina e para a felicidade a ser encontrada em 

seus virtuosos usos”. (Op. cit., 2013, p. 77)  

 

A Jurisprudência liberal da Suprema Corte Americana 

Nesse contexto histórico, a Suprema Corte dos Estado Unidos pode facilmente ser 

considerada a grande inspiradora do Constitucionalismo liberal, especialmente na 

denominada Era Lochner (1897-1937). Isso porque, no processo Lochner v. New York 

(1905) a Suprema Corte declarou inconstitucional uma lei editada pelo poder legislativo do 

Estado de Nova York que estabelecia o número máximo de horas de trabalho para padeiros, 

demonstrando sua sabedoria em relação aos princípios fundamentais do constitucionalismo 

liberal, que naquela época eram muito fortes na hermenêutica jurídica.  

Assim, o Tribunal considerou que o espírito objetivo da Constituição proíbe os 

estados de interferirem na maioria dos contratos de trabalho, considerando que o direito de 

compra e venda de mão de obra trata-se de uma liberdade fundamental protegida pela 

Décima Quarta Emenda Constitucional, levando com isso à declaração de 

inconstitucionalidade de diversas leis estaduais. A esse respeito, o jurista mineiro ÁLVARO 

RICARDO DE SOUZA CRUZ (2004) nos ensina que, no primeiro século de sua existência, 

o Tribunal declarou inconstitucional, mais de 175 (cento e setenta e cinco) leis estaduais, 

sendo que, baseado nos ensinamentos do jurista americano LAURENCE BAUM (1985), até 

o ano de 1938, a Suprema Corte já teria anulado exatas 1.088 leis estaduais e municipais, 

tendo revogado apenas 114 leis federais.   
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Para detalhar um pouco mais o caso Lochner: em 1897, o estado de Nova York 

aprovou uma lei chamada de Bakeshop act, estabelecendo que nenhum funcionário deveria 

ser autorizado a trabalhar em padaria de biscoitos, pão, bolo ou estabelecimentos de 

confeitaria por mais de sessenta horas em qualquer semana. Assim, um homem chamado 

JOSEPH LOCHNER, dono da Lochner's Home Bakery foi multado em US$50 por permitir 

que um funcionário trabalhasse mais de 60 horas por semana. Por isso, Lochner foi 

absurdamente condenado à prisão até que pagasse a multa. Em razão disso, Lochner apelou 

de sua condenação ao Tribunal de Apelações de Nova York, alegando que a lei trabalhista era 

inconstitucional. No entanto, o Tribunal confirmou a sentença, e Lochner apelou para a 

Suprema Corte dos EUA. Assim, a Suprema Corte, em uma decisão de 5-4 proferida pelo 

ministro Justice RUFUS PECKHAM (1838 – 1909), considerou o ato inconstitucional, e que 

a condenação de Lochner deveria ser revertida. Nesse caso, notamos que o Tribunal 

interpretou a lei como uma interferência absoluta no direito subjetivo-privado de contrato e 

livre acordo entre o empregador e seus empregados, sendo que o direito à liberdade de 

contratação faz parte da liberdade do indivíduo, protegida pela cláusula de devido processo 

legal da 14ª Amendment, que proíbe os estados de privar qualquer pessoa da vida, liberdade 

ou propriedade sem o devido processo legal.  

Segundo o pensamento da época, e que não deve ser esquecido nos dias atuais, o 

direito de comprar e vender mão de obra por meio de contrato tratava-se de uma liberdade do 

indivíduo protegido pela Constituição. Isto é: uma interpretação objetiva da norma maior. 

Leiamos as palavras dos juristas americanos JOHN E. NOWAK e RONALD D. ROTUNDA:  

 

Deve-se consignar que a posição dos juízes resultou de sua leitura independente 

da Constituição e da histórica liberdade de ação econômica na vida americana e 
não de algum desejo arbitrário de proteger os grandes empresários.” Assim, 

conforme a doutrina da época, e que servirá de base teórica para o próximo 

capítulo desta obra, o que estava em jogo era o esforço diário de muitos pequenos 

proprietários de padarias da cidade de Nova York, e não grandes empresas. Logo, 

pode-se dizer que o liberalismo econômico é sempre benéfico para a classe mais 

baixa, e não somente para grandes empregadores. (NOWAL e ROTUNDA, 2003, 

p. 211-212) 

 

 Assim, J. NOWAK e R. ROTUNDA (2003, p. 211) também afirmam que, na 

época do constitucionalismo liberal da Suprema Corte: “Se o estado falhasse em justificar 

adequadamente uma regulação particular do trabalho como uma medida do poder 

regulamentar apropriada, a Suprema Corte invalidaria a lei como violadora do devido 

processo.” Logo, tratava-se de supervalorizar o direito à liberdade de contratar, visto que o 

empregado também teria, in thesi, o direito de escolher se trabalharia ou não pelo período 
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prolongado. O Tribunal admitiu que, muito embora em certas circunstâncias os estados 

possam legitimamente regular certos contratos por meio de seus poderes de polícia, a indústria 

de panificação, ao contrário da indústria de mineração, não era um "comércio insalubre" e, 

portanto, não estava legalmente sujeita a regulamentação. O Tribunal considerou que o ato foi 

uma interferência irracional, desnecessária e arbitrária no direito do indivíduo, à sua liberdade 

pessoal e liberdades necessárias para o sustento dos trabalhadores e suas famílias. A liberdade 

entre patrão e empregado de se contratarem em relação ao emprego, não pode ser proibida ou 

interferida pelo estado. Em outras palavras, o direito de contratar termos de trabalho é 

geralmente protegido pela Décima Quarta Emenda contra a interferência do estado. 

 

O case Lochner v. New York foi controverso desde a época em que foi decidido, 

tornando o Poder Judiciário uma espécie de adversário consistente para os legislativos por 

mais de 30 anos. Isso porque, a Suprema Corte derrubou muitas leis que regulamentavam as 

condições de trabalho, interpretando-as como repugnantes à Décima Quarta Emenda. O que 

hoje, no caso da nossa Constituição, per analogiam, representa claramente o Princípio da 

Livre Iniciativa, positivado no art. Primeiro inciso IV e igualmente no art. 170 inciso IV.  

No caso de 1937, o West Coast Hotel v. Parrish, entretanto, o Tribunal inverteu seu 

posicionamento, e começou a permitir alguma regulamentação do mercado de trabalho 

(embora não tenha, naquele ponto, formalmente derrubado o precedente de Lochner). Hoje, o 

Tribunal sustenta que os estados podem regulamentar livremente os termos de emprego sem 

violar a Décima Quarta Emenda, desde que tal regulamentação seja razoável. O que se torna 

problemático, especialmente no caso do Brasil, conforme diversos processos julgados 

diariamente no Supremo Tribunal Federal. 

 O famoso advogado e professor americano DAVID KAIRYS, natural da 

cidade de Baltimore/Maryland, em sua obra With liberty and justice for some (1993), ensina 

o seguinte a respeito do liberalismo econômico no judiciário norte-americano:  

As cortes liberais intervêm para prevenir que outras partes do governo federal, 

estadual ou local, intrometam-se no povo. E fazem isso na ausência de uma 
autoridade anterior e, constantemente, a despeito de regras estabelecidas ou 

precedentes em contrário. Esses dois fatores – intervenção e inovação – 

caracterizam o ativismo judicial. O desejo da Corte de engajar-se em ambos é 

usualmente suficiente para receber o rótulo, ou acusação, de ativismo judicial. 

Juízes liberais eram considerados ativistas, embora seu ativismo fosse usado para 

impedir a intromissão do governo em assuntos relativos à liberdade pessoal do 

indivíduo. (KAIRYS apud SILVEIRA, 2001, p. 600) 
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No mesmo contexto, interessante apontar também o pensamento do jurista 

americano LAURENCE BAUM (1985), em sua clássica obra intitulada “A Suprema Corte 

Americana”:  

O ativismo da Suprema Corte nesse sentido, frequentemente é medido pelo uso que 

ela faz da revisão judicial, o poder de anular atos de outros elaboradores de políticas, 

sob o fundamento de que eles violam a Constituição. A revisão judicial não é a única 

base para políticas ativistas: a Corte pode entrar em conflito com as políticas de 

outros poderes do Governo através de suas interpretações de leis. Mas a corte 

intervém mais direta e nitidamente no processo de elaboração de políticas através 
do uso da revisão judicial. (BAUM apud SILVEIRA, 2001, p. 597-598) 

 

Outro processo interessante da Suprema Corte Americana ocorreu antes do caso 

Lochner vs New York. Denominado como United States v. E. C. Knight Co., 156 U.S. 1 (1895), 

ou também chamado de "Sugar Trust Case", em que a Corte máxima limitou o poder do 

governo federal de promover ações antitruste sob a Sherman Antitrust Act (Lei Antitruste 

Sherman).  

Em 1892, a empresa American Sugar Refining Company ganhou o controle da E. C. 

Knight Company e de várias outras, o que resultou em um monopólio de 98% da indústria 

americana de refino de açúcar. Por isso, o então Presidente da República GROVER 

CLEVELAND (1893-1897), propôs uma ação judicial contra a Knight Company para impedir 

a aquisição, o que fora negado sob o fundamento de que o governo não está autorizado 

constitucionalmente a invadir a esfera privada dos negócios. Com isso, a decisão prevaleceu 

até o final da década de 1930, quando a Corte teve posição diferente sobre o poder do governo 

em regular a economia.   

Por fim, importante destacar as palavras do eminente jurista americano JOHN 

MARSHAL (1755 - 1835) Chief of Justice no famoso caso Marbury vs Madson (1803), 

servindo como marco histórico para a doutrina da supremacia da constituição:  

 
Há apenas duas alternativas – muito claras para serem discutidas: ou a Constituição 

controla qualquer lei contrária a ela, ou a legislatura pode alterar a Constituição 

mediante uma lei ordinária. Entre tais alternativas, não há meio termo: ou a 

Constituição é a lei suprema, inalterável por meios ordinários, ou se encontra no 

mesmo nível das leis e, portanto, como qualquer outra, pode reformar-se ou deixar-

se sem efeito sempre que o Congresso [assim] entender. Se é certa a primeira 

alternativa, então uma lei contrária à Constituição não é lei; mas se, ao contrário, é 

verdadeira a segunda, então as Constituições escritas são intentos absurdos do povo 

para limitar um poder ilimitável por natureza. [...] [É] princípio, pressuposto, por ser 
essencial a todas as Constituições escritas, que uma lei contrária à Constituição é 

nula; e que as cortes, assim como os outros departamentos, estão vinculadas a este 

instrumento. (MARSHAL apud GOMES, 2008, p. 263) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Analisando o contexto doutrinário e jurisprudencial do constitucionalismo republicano 

dos Estado Unidos da América, podemos extrair alguns princípios essenciais do direito 

constitucional econômico. Primeiramente, o que motivou a revolução que resultou na 

independência das colônias em relação a monarquia inglesa, fora justamente a constante 

intervenção do Estado na economia local, especialmente através de legislações abusivas que 

não apenas reduziam os direitos individuais, como também violavam a propriedade privada 

dos colonos, como vemos no caso da Lei do açúcar, que limitava a liberdade comercial entre 

as colônias e outros comerciantes estrangeiros. Assim como a lei do selo, que obrigava os 

colonos a comprar selos especiais vendidos pelo governo britânico para qualquer documento 

em circulação no país. E o que dizer da mais absurda lei dos alojamentos? Que obrigavam os 

cidadãos a receberem soldados ingleses em suas residências, fornecendo alimentação e 

assistência, violando a privacidade das pessoas e o sagrado direito à propriedade privada.  

Por isso, o conteúdo normativo dessas leis, por serem contrários aos princípios fundamentais 

da liberdade, deveriam perder a sua validade jurídica, no sentido de não gerarem qualquer 

responsabilidade para o cidadão, mas para isso, era necessário uma constituição escrita e 

rígida, com força normativa e aplicabilidade direta, onde se pudesse declarar os direitos 

individuais a serem garantidos pelo novo estado que estava nascendo com a independência, 

sendo que, para o devido cumprimento dos preceitos constitucionais, surgirá também a 

necessidade de um poder político independente, capaz de fiscalizar a constitucionalidade dos 

atos legislativos e executivos, por meio de um controle técnico-jurídico, que não fosse atrelado 

ao processo político, mas que pudesse decidir de forma imparcial e com coerência lógica, 

impedindo o abuso do poder dos governantes, e abandonando para sempre o sistema 

monárquico estamental europeu. 

   Sendo assim, o surgimento do controle de constitucionalidade pela Suprema 

Corte americana marca um momento importante para a história, influenciando diretamente 

diversos sistemas constitucionais pelo mundo, porém o que se verifica pelo contexto da época 

da revolução, é justamente a intensa luta dos cidadãos por direitos patrimoniais, em face dos 

privilégios e abusos advindos do poder estatal. Sendo que tais preceitos, típicos do liberalismo 

político e econômico, formam não apenas a base para um sistema constitucional, mas são 

também atrelados à uma teoria econômica baseada no princípio da liberdade comercial como 

elemento fundamental para o desenvolvimento econômico da sociedade, especialmente no 

fato de que a produção de alimentos e quaisquer outros insumos necessários à vida humana 
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dependem diretamente do incentivo aos lucros gerados pelo livre uso da propriedade privada, 

doutrina decorrente dos pensadores ingleses como LOCKE, HUME, BURKE e SMITH. 

Portanto, há que se extrair da história do direito constitucional norte americano, uma teoria do 

controle de constitucionalidade voltado para uma interpretação liberal dos preceitos 

fundamentais, na direção de um desenvolvimento econômico saudável capaz de promover 

cada vez mais a dignidade humana. 
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RESUMO 

O presente artigo versa sobre a natureza jurídica de consumo do seguro obrigatório de veículos 

automotores de vias terrestres (DPVAT). Para tanto, o artigo utiliza como referência a Lei Nº 

6.194, de 19 de Dezembro de 1974, Lei Nº 11.945, de 04 de Junho de 2009 e Lei Nº 11.482, 

de 31 de Maio de 2007, Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e jurisprudência. 

Palavras-chave: SEGURO. DPVAT. CDC. 

 

ABSTRACT 

This article approaches to the legal nature of consumption of mandatory vehicle insurance. 

For this purpose, the article uses Law No. 6,194, of December 19, 1974, Law No. 11,945, of 

June 4, 2009 and Law No. 11,482, of May 31, 2007, Law No. 8,078, of September 11, as a 

reference. 1990 and jurisprudence. 

Keywords: SAFE. DPVAT. CDC. 
 

INTRODUÇÃO  

 

               A Lei Nº 6.194, de 19 de Dezembro de 1974, disciplinou o seguro obrigatório de 

veículos automotores de vias terrestres (DPVAT), instituiu-se espécie de seguro privado de 

danos pessoais de contratação obrigatória. 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, por pessoa vitimada, 

nos termos da 3º Lei Nº 6.194, de 19 de Dezembro de 1974. 

Em suma, a legislação define cobertura aos danos pessoais gerados em consequência 

de acidente por veículo automotor de via terrestre ou sua carga. 

Sendo sua contratação obrigatória e imposta por lei, na qual não há acordo de vontade 

entre as partes ou qualquer opção de escolha de fornecedor, pelo segurado, destinatário final 

do seguro. 

A esse propósito, vejamos o que leciona o Ilustre Doutrinador Sílvio de Salvo Venosa 

(2011), a respeito do contrato de seguro: 

Trata-se de contrato de adesão, como regra, pois se apresenta com cláusulas 

predispostas ao segurado. Este não participa de sua elaboração nem das condições 

gerais, na maioria das vezes imposta pela Administração. (Direito Civil, Contratos 

em Espécies, Sílvio de Salvo Venosa, p.374.) 
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Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumir, Lei Nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, define consumidor como toda pessoa que adquire ou utiliza de produto ou serviço 

como destinatário final: 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 
ou serviço como destinatário final. 
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

 

Temos que consumidor é toda pessoa, seja física ou jurídica, que adquire 

comercialmente ou utiliza de produto ou serviço como destinatário final.  

Aqui cabe destacar que a Lei Nº 7.492 de 16 de junho de 1986, equipara a 

administradora de seguros a instituição financeira: 

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, 
cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos 

financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, 

emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores 

mobiliários. 
Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira: 
I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, 

capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros; 
II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda 

que de forma eventual. 

Nessa toada, o Supremo Tribunal de Justiça consolidou o entendimento quanto à 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, de acordo com 

a súmula Nº 297: 

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 

09/09/2004 p. 149) 

 

Contudo, em que pese à contratação obrigatória do seguro DPVAT e o entendimento 

de aplicação da lei consumerista a pessoa jurídica que administre seguros pela súmula Nº 297, 

o entendimento da corte superior é de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica 

ao seguro obrigatório de veículos automotores de vias terrestres (DPVAT). 

Nesse sentido, confira-se o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, Ministro Marco Aurélio Bellizze: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI.  AUSÊNCIA DE QUALQUER 
MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE 

AO  OFERECIMENTO  E  ÀS  REGRAS  DA 

about:blank
about:blank
about:blank
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INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA  PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO 

SEQUER  A  OPÇÃO  DE  CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU  DO  PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 

1.  Diversamente do que á no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor 

não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 
1.1.  Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo  de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência  das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas  regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses  de  cobertura;  valores  correspondentes; dentre outras), 

além  de  inexistir  sequer  a  opção  de  contratação ou escolha do 

produto  ou  fornecedor  pelo  segurado,  revela-se  ausente relação 

consumerista  na espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas 

de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 

2. Recurso especial desprovido.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.398 - PR 

(2016/0284872-3) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DEMANDANTE A CUSTEAR OS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. IRRELEVÂNCIA DE MENÇÃO AO ART. 18 DA LEI N. 

7.347/1985. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSO 

ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES POSTAS. RECONHECIMENTO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

1. Inexiste omissão acerca do disposto no art. 18 da Lei n. 

7.347/1985, na medida em que, justamente em atenção ao seu teor, a associação 

demandante, embora sucumbente, não foi condenada aos ônus sucumbenciais, 

afigurando-se, nesse contexto, absolutamente despicienda a oposição de embargos 

de declaração, para que o Colegiado, simplesmente, reproduza o aludido preceito 
legal, que, conforme anotado, foi devidamente observado pelo Órgão julgador. 

2. Expresso reconhecimento, pelo Colegiado, de inexistir sequer tangencialmente, 

relação de consumo, não se afigurando, pois, correto atribuir a uma associação, com 

fins específicos de proteção ao consumidor, legitimidade para tutelar interesses 

diversos, como é o caso dos que se referem ao seguro DPVAT, sob pena de 

desvirtuar a exigência da representatividade adequada, própria das ações coletivas. 

A ausência de pertinência temática é manifesta. E, em se tratando do próprio objeto 

da lide  afinal, como visto, a causa de pedir encontra-se fundamentalmente lastreada 

na proteção do consumidor, cuja legislação não disciplina a relação jurídica 

subjacente , afigura-se absolutamente infrutífera qualquer discussão quanto à 

possibilidade de prosseguimento da presente ação por outros entes legitimados. 

2.1 A ausência de concordância, por parte da ora embargante, com os exaurientes 
fundamentos adotados, assim como a pretensão meramente infringente, desborda, 

in totum, do perfil integrativo do embargos de declaração, não rendendo ensejo a 

sua oposição. 

3. Embargos de declaração rejeitados.” 

(EDcl no REsp 1091756/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 15/08/2018) 

 

O Superior Tribunal de Justiça destaca que a contratação do seguro obrigatório de 

veículos automotores de vias terrestres (DPVAT), é de obrigação imposta por lei, não 

existindo acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras, 

regras atinentes à indenização securitária, extensão do seguro, hipóteses de cobertura, valores 
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correspondentes, dentre outras, além de inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do 

produto ou fornecedor pelo segurado, restando ausente relação de consumo. 

Corrobora com o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, Lei Nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990, é inaplicável para relações jurídicas do seguro obrigatório 

de veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) o Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. LEI Nº 6.194/1974. 
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. 1) O Código de Defesa 

do Consumidor é inaplicável nas ações de cobrança de seguro DPVAT, regulada 

pela Lei n° 6.194/74, seguro esse destinado a ressarcir as vítimas de acidentes de 

trânsito com veículos automotores. 2) A relação jurídica travada entres as partes é 

de cunho obrigatório e público. 3) Destarte, incabível a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, forte no art. 

373, I, do CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70084053925, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de 

Julgamento: 25-06-2020 Publicação: 26-06-2020) 

Nesse passo, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, 5ª 

Câmara de Direito Civil, Desembargadora Relatora Cláudia Lambert de Faria:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

SEGURO DPVAT. DECISÃO QUE DEFERIU A APLICABILIDADE DAS 
NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERTEU O 

ÔNUS DA PROVA. INCONFORMISMO DA RÉ LEI CONSUMERISTA NÃO 

APLICÁVEL NA ESPÉCIE. SEGURO DPVAT QUE DECORRE DE 

IMPOSIÇÃO LEGAL. MODALIDADE QUE NÃO SE COADUNA COM O 

PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE ESCOLHA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

VISTO SER NECESSÁRIO QUE A PARTE AUTORA DEMONSTRE A 

INVIABILIDADE DE PRODUZIR A PROVA PRETENDIDA, O QUE NÃO 

OCORRE NA ESPÉCIE. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO E DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.               RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJSC. AG. Processo:5027333-95.2020.8.24.000. Data do 

Julgamento: 02/02/2021) 

Nesse sentido, temos o posicionamento de parte majoritária da doutrina, conforme 

breve exposição de Arnold Wald (2009): 

 

[...] Não há, pois, qualquer base legal para considerar que o DPVAT não é seguro 

de responsabilidade civil obrigatório quando o legislador assim o concebeu e 

regulou, a não ser que se alegue a inconstitucionalidade da norma legal, o que 
evidentemente não ocorre no caso. Também, com a devida vênia, não há como 

aplicar, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, pois a vítima de acidente de 

automóvel não é consumidor, nem usuário final, de qualquer produto ou serviços 

nos precisos termos da definição que consta no art. 21 da Lei n. 8.078/90. Acresce 

que, na realidade, a matéria é objeto de legislação no Código Civil, não havendo 

assim qualquer omissão ou lacuna que possa justificar a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, que é anterior em mais de 10 anos à nova legislação civil 

que tratou expressamente do assunto.(Wald, Arnoldo. A prescrição da ação de 
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recebimento do seguro DPVAT. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 

Capitais: RDB, v. 12. n. 46, out/dez. 2009.). 

Nesse sentido, oportuno trazer o artigo dos advogados Augusto Franke Dahinten e 

Bernardo Franke Dahinten: 

[...] A presumida desigualdade verificável nas relações de consumo, que serviu 

como propulsora para as inovações legislativas capazes de evitar o esmagamento 

dos indivíduos pelas corporações, não se mostra presente no seguro DPVAT. A 

própria vulnerabilidade, típica das efetivas relações de consumo, mormente nos seus 

aspectos técnico e econômico, em regra presente nos seguros facultativos, não se 

encontra no seguro DPVAT, já que neste, de natureza obrigatória, diferentemente 

daqueles, não há 'margem de discricionariedade' no que diz com o oferecimento do 

'serviço'. Tampouco há aspectos a serem avaliados quanto a cláusulas abusivas. 

Veja-se que, enquanto os seguros facultativos se materializam em contratos cuja 
redação, ainda que previamente autorizada pela Susep, é sabidamente imposta pelo 

segurador (contratos de adesão), o mesmo não acontece no seguro DPVAT, haja 

vista que este se encontra estreitamente ligado aos termos da lei. Nesse contexto não 

se vislumbra a possibilidade de as seguradoras participantes do consórcio DPVAT 

virem, por exemplo, a modificar as exigências deste seguro, muito menos no sentido 

de dificultar o seu alcance pelos beneficiários. [...] Corrobora com essa afirmação o 

fato de que, no seguro DPVAT, tampouco há falar em concorrência. Esta, que não 

apenas se revela elementar para a economia de mercado como também fundamental 

à própria proteção dos consumidores, não têm lugar no sistema do seguro 

obrigatório, posto que não há competição entre os prestadores de serviço, nem 

variedade no que diz com o serviço em questão. Ao segurado não está facultada, 

sequer, a opção pela contratação, muito menos a escolha do 'produto' e/ou do 
'fornecedor'.́[...] Outro aspecto que merece, ainda, ser considerado diz respeito à 

lucratividade dessa atividade, posto que está, igualmente, apresenta contornos 

particulares no seguro DPVAT, mormente se comparado com os seguros 

facultativos. Diz-se isso, pois, além de a quantia arrecadada com os prêmios possuir 

destinação própria, a vantagem econômica aferível pelas seguradoras é mínima e 

limitada. [...] Por derradeiro, há de se reconhecer que ao atribuir ao seguro DPVAT 

o status de relação de consumo se está, em verdade, enfraquecendo e desvirtuando 

o próprio CDC, diploma cuja relevância é máxima no ordenamento e que deveria 

ser reservado para aquelas situações em que a natureza consumerista, mormente nos 

moldes em que prevista na lei, é patente, sob pena de banalização e descrédito do 

Codex em apreço. (Dahinten, Augusto Franke; Dahinten Bernardo Franke. O Seguro 
Obrigatório DPVAT e o Código de Defesa do Consumidor. Revista Jurídica. 

Síntese. São Paulo. v. 62. n. 435. Jan. 2014) 

Por outro lado, cabe aqui, breve observação quanto à relação jurídica de consumo do 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de vias Terrestres (DPVAT), nas palavras de 

Ivan de Oliveira Silva (2013): 

Para que o serviço seja abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, é preciso 

que ele tenha como contrapartida uma remuneração. Nesse sentido, a característica 

marcante da abrangente definição de serviços, para fins de proteção do consumidor, 
é a de que os mesmos devem ser prestados mediante remuneração. No âmbito do 

contrato de seguro DPVAT, a remuneração dos serviços se dá por meio do 

pagamento do prêmio que, inclusive, tem o seu valor estipulado pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados. Nesse típico contrato de adesão, o segurado não tem 

sequer a possibilidade de negociar com o segurador o valor do prêmio, obtendo, 

como de costume, descontos em decorrência da sinistralidade pessoal. Diante do 

exposto, observamos que há, nos contratos de seguro DPVAT, todos os elementos 

da relação de consumo. Que, por sua vez, permite a visualização desde o consumidor 
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padrão, presente no caput do art. 2º, até as três modalidades de consumidores 

equiparados, constantes dos arts. 2º, parágrafo único, 17 e 20, todos do Código de 

Defesa do Consumidor. (SILVA, Ivan de Oliveira, 2013, p.144) 

 Esse posicionamento de aplicação do Código de Defesa do Consumidor referente ao 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de vias Terrestres (DPVAT), encontra arrimo 

em decisões de alguns tribunais de justiça estaduais, tais como o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO. 
“A inversão do ônus da prova, nos termos de precedentes desta Corte, não implica 

impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia 

solicitada pelo consumidor, mas meramente estabelecer que, do ponto de vista 

processual, o consumidor não tem o ônus de produzir essa prova. (AgRg no REsp 

1042919/SP). ( N.U 1007762-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 

24/08/2018). (TJMT. Processo Nº1020871-56.2020.8.11.0000. Relator: NILZA 

MARIA POSSAS DE CARVALHO. Data do Julgamento: 02/03/2021) 
 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 36ª Câmara de Direito Privado, 

Desembargador Relator Pedro Baccarat:  

Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Impossibilidade de pagar as 

custas do processo e honorários advocatícios. Ajuizamento da ação no foro de 

domicílio do réu prevista no Código de Defesa do Consumidor, que não impede a 

concessão do benefício, se comprovada a hipossuficiência financeira. Gratuidade 

concedida. Recurso provido. 
[...] O indeferimento do benefício em razão do ajuizamento da demanda em comarca 

diversa do domicílio do consumidor não merece prosperar. A relação das partes é 

de consumo e o Código de Defesa do Consumidor expressamente faculta à parte, 

em seu art. 101, I, o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu. O objetivo da 
norma é proteger o consumidor, facilitando a defesa de seus direitos. (TJSP. AG. 

Nº2022828-24.2021.8.26.0000. Data do Julgamento: 05/03/2021. Data de 

Publicação: 05/03/2021) 
 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 11ª Câmara Cível, Desembargadora 

Relator Letícia Sardas:  

0068183-04.2012.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DES. CEZAR 

AUGUSTO R. COSTA - Julgamento: 04/09/2013 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL EM FACE DE DECISÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT NA QUAL FOI DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS 
DA PROVA, COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

Alegações de inaplicabilidade do diploma legal consumerista às relações de seguro 

obrigatório. Pleito recursal que não se justifica face à existência de precedentes deste 

Tribunal que determinam a aplicação do CDC às demandas análogas. Manutenção 

da decisão guerreada. Deste modo, CONHEÇO E NEGO SEGUIMENTO AO 

RECURSO, na forma do artigo 557 do Código de Processo Civil. Processo : 
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0157750-34.2012.8.19.0004 APELAÇÃO DES. LETICIA SARDAS - Julgamento: 

11/07/2013 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL 

O posicionamento dos tribunais foi formado com fulcro na facilitação de defesa do 

consumidor e inversão do ônus da prova, previsto artigo 6º, inciso VIII, e no artigo 101, inciso 

I, para ajuizamento de ações de responsabilidade do Fornecedor Produto ou Serviços, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Contudo, em que pese o posicionamento divergente entre os tribunais, o Superior 

Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o Código de Defesa do 

Consumidor regulado pela Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, é inaplicável nas relações 

jurídicas do seguro obrigatório de veículos automotores de vias terrestres (DPVAT), Lei Nº 

6.194, de 19 de Dezembro de 1974. 
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RESUMO 

O presente artigo científico apresenta, de forma objetiva, um conjunto de teses e ideias 

provenientes dos principais pensadores clássicos do constitucionalismo britânico, com o 

objetivo de encontrar a forma correta, objetiva e imparcial de uma interpretação dos preceitos 

constitucionais mais importantes, que servem de base para a formação de uma sociedade livre 

e desenvolvida, capaz de promover a prosperidade e o incentivo dos meios de produção, do 

comércio, e da geração de empregos e renda, com isso promover o crescimento das riquezas 

nacionais, valorização da moeda, com a consequente realização do tão almejado princípio da 

dignidade humana. Para tanto, fizemos uma breve viagem doutrinária pela história do 

constitucionalismo inglês desde a Magna Carta de 1215, até o pensamento de alguns autores 

do século XX, demonstrando a importância dos princípios constitucionais da propriedade 

privada, da liberdade individual, e do exercício do livre comércio entre as nações, tudo com o 

escopo de apresentar uma hermenêutica jurídica capacitada para servir de base para qualquer 

aplicação do intérprete da Constituição, seja no poder legislativo, seja no poder judiciário ou 

no poder executivo brasileiro. 

Palavras-Chave: Hermenêutica constitucional, livre mercado, constitucionalismo britânico. 

 

ABSTRACT 

This scientific article presents, in an objective way, a set of theses and ideas from the main 

classical thinkers of British constitutionalism, with the aim of finding the correct, objective 

and impartial form of an interpretation of the most important constitutional precepts, which 

serve as a basis for the formation of a free and developed society, capable of promoting 

prosperity and encouraging the means of production, commerce, and the generation of jobs 

and income, thereby promoting the growth of national wealth, currency appreciation, with the 

consequent realization of the long-awaited principle of human dignity. Therefore, we made a 

brief doctrinal journey through the history of English constitutionalism from the Magna Carta 

of 1215, to the thoughts of some authors of the 20th century, demonstrating the importance of 

the constitutional principles of private property, individual freedom, and the exercise of free 

trade among nations, all with the scope of presenting a legal hermeneutics capable of serving 

as a basis for any application of the interpreter of the Constitution, whether in the legislative 

power, in the judiciary or in the Brazilian executive power. 
Keywords: Constitutional hermeneutics, free market, British constitutionalism. 
 

INTRODUÇÃO 

  O Poder Constituinte Originário brasileiro positivou, no Artigo 170 da Constituição 

Federal, os princípios fundamentais da atividade econômica, que servem de alicerce para toda 

a regulamentação do comércio e da produtividade material da nação, devendo orientar e servir 

de base para toda interpretação do próprio texto da constituição, e tendo em vista o caráter de 

extrema relevância para o desenvolvimento da economia, consagrou a propriedade privada 

como um dos princípios fundamentais (inciso II),  cuja luta é histórica no constitucionalismo, 

em conjunto com a livre concorrência (inciso IV), que é essencial para a inovação tecnológica 

no mercado, bem como a busca do pleno emprego (inciso VII), como imperativo 
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constitucional na medida em que somente através do trabalho tornar-se possível a 

concretização dos objetivos da República. Além disso, o Constituinte, consagrou também a 

livre iniciativa ainda no artigo primeiro inciso IV da Carta Maior, como um dos princípios 

fundamentais da República. 

 Nesse sentido, a presente pesquisa doutrinária demonstrará a importância do 

desenvolvimento de uma hermenêutica constitucional de índole liberal, utilizando-se como 

instrumento metodológico, uma interpretação histórica e sistemática do constitucionalismo, 

cuja evolução encontra-se diretamente ligada à luta pela limitação do poder político em face 

da liberdade individual dos cidadãos, especialmente no que tange à liberdade de comércio, à 

proteção da propriedade privada, assim como a igualdade entre os cidadãos, numa luta em 

face dos privilégios de determinadas classes sociais em detrimentos de outras. Assim, para a 

realização da pesquisa, examinaremos um compêndio de teses doutrinárias oriundas de 

pensadores clássicos do contexto histórico do constitucionalismo britânico, construindo um 

sofisticado quadro científico e objetivo da defesa dos princípios da livre iniciativa e da 

propriedade privada, elevando-os ao patamar hierárquico mais elevado das normas 

constitucionais, tendo em vista estarem diretamente atrelados ao princípio da dignidade 

humana, bem como ao desenvolvimento econômico da sociedade, cujos resultados devem 

servir de paradigma para uma interpretação do constitucionalismo brasileiro contemporâneo.  

  

 

 

 

A evolução histórica do pensamento jurídico britânico 

 Visando a busca de uma interpretação correta e objetiva da Constituição, bem como a 

essência da norma constitucional, mostra-se necessário realizar uma breve análise da história 

do constitucionalismo e suas bases filosóficas sobre a natureza humana, especialmente a partir 

da baixa idade média, passando pelo período moderno até o final do século XIX, 

demonstrando a relação direta do movimento com a intensa luta dos povos pela limitação do 

poder do Estado, e principalmente na luta contra os privilégios de poucos em detrimento de 

muitos, através de diversas formas de dominação, manipulação e depravação dos princípios 

morais, cujas forças políticas arbitrárias sempre buscaram fazer uso frente às liberdades 

individuais. Leiamos as palavras do professor DALMO DE ABREU DALLARI (2010): 
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O constitucionalismo nasceu durante as disputas medievais pelo predomínio sobre terras e populações, 

com a afirmação de lideranças e costumes próprios de cada região. Assim nasceu a constituição 

costumeira, que aos poucos foi sendo reconhecida como fato e como direito, passando a ser invocada 

como base e fundamento da organização social, dos direitos individuais e do poder político. A 

consciência da existência de uma constituição, como expressão da individualidade e da história de um 

povo, surgiu e se desenvolveu no quadro das lutas contra o absolutismo, tendo papel de extrema 

relevância na busca de redução ou eliminação de fatores de dominação e na luta pela abolição de 

privilégios. Muitos séculos depois, passando por várias etapas, se fará a ligação entre Constituição e 

Estado, mas bem antes disso já se tinha tomado consciência da necessidade da Constituição para a 

existência de um povo livre, no qual a organização social e a convivência sejam baseadas na justiça. 

(DALLARI, 2010, p. 45) 

Essas lutas que caracterizam a essência do constitucionalismo, estão diretamente 

relacionadas com a luta contra o absolutismo, que não deve ser confundido com o sistema 

monárquico, mas com a concentração de poder caracterizado pela tirania e arbitrariedade do 

poder soberano. Por isso, o historiador inglês FRANCIS RORY PEREGRIN ANDERSON 

(1984), leciona, a respeito do espírito do absolutismo que:  

Essencialmente, o absolutismo era apenas isto: um aparelho de dominação feudal alargado e 

reforçado, destinado a fixar as massas camponesas na sua posição social tradicional (...) por 

outras palavras, o estado absolutista nunca foi um árbitro entre a aristocracia e a burguesia, 

ainda menos um instrumento da burguesia nascente contra a aristocracia: ele era a nova 

carapaça política de uma nobreza atemorizada. (ANDERSON, 1984, p. 16-17) 

Nesse sentido, em decorrência de muitas circunstâncias históricas que envolvem relações 

políticas e econômicas, o constitucionalismo se desenvolveu de forma diferente nos estados 

europeus, haja vista que alguns estados ainda estavam bastante ligados às tradições 

absolutistas e eram grandes impérios colonizadores, como Portugal e Espanha, definindo 

modelos diversos de constituição. No entanto, o que nos interessa nesse momento, não é 

relatar todo o longo processo histórico e dialético do direito constitucional na Europa e no 

mundo, com suas peculiaridades e detalhes, mas apenas demonstrar as origens do pensamento 

jurídico na busca de uma sociedade livre, afirmando a real possibilidade de uma harmonia 

perfeita entre os valores tradicionais de um sentimento nacionalista de uma nação, e os ideais 

de liberdade individual. 

  Pode-se dizer que o Constitucionalismo liberal teve sua origem de forma muito 

especial na Inglaterra ainda nos tempos da baixa idade média, com a promulgação da Magna 

Carta de 1215, assinada pelo Rei JOHN LACKLAND (1199-1216), limitando o próprio poder 

de decisão sobre seus súditos, especialmente para punir e expropriar seus bens. Além disso, 
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criou a remota figura do atual Parlamento (poder legislativo), e colocando-o numa posição de 

vantagem política sobre o poder monárquico. E mesmo que tal ato jurídico ainda não tenha 

alcançado o ideal de igualdade que hoje temos em nosso sistema, especialmente pelo fato de 

que os privilégios, principalmente dos nobres ainda serem mantidos, a Magna Charta 

Libertatum pode ser considerada como um marco histórico de um movimento 

constitucionalista primitivo, cuja ideia essencial está na limitação do poder do rei. Vejamos 

ad litteram, parte desse importantíssimo documento: 

Magna Carta 1215. Preâmbulo: 

John, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e 

Aquitânia, e conde de Anjou, ao arcebispo, bispos, abades, condes, barões, justiários, silvicultores, 

xerifes, administradores, servos e a todos os seus oficiais de justiça e súditos soberanos, saudações. 

Saiba que, tendo em consideração a Deus e para a salvação de nossa alma, e de todos os nossos 

ancestrais e herdeiros, e para a honra de Deus e o avanço de sua santa Igreja e para a retificação de 

nosso reino, temos concedido como subscrito por conselho de nossos veneráveis pais, Stephen, 

arcebispo de Canterbury, primaz de toda a Inglaterra e cardeal da sagrada Igreja Romana, Henry, 

arcebispo de Dublin, William de Londres, Peter de Winchester, Jocelyn de Bath e Glastonbury, Hugh 

de Lincoln, Walter de Worcester, William de Coventry, Bento de Rochester, bispos; do Mestre 

Pandulf, subdiácono e membro da casa de nosso senhor o Papa, do irmão Aymeric (mestre dos 

Cavaleiros do Templo na Inglaterra) e dos ilustres homens William Marshal, conde de Pembroke, 

William, conde de Salisbury, William , conde de Warenne, William, conde de Arundel, Alan de 

Galloway (condestável da Escócia), Waren Fitz Gerold, Peter Fitz Herbert, Hubert De Burgh (senescal 

de Poitou), Hugh de Neville, Matthew Fitz Herbert, Thomas Basset, Alan Basset , Philip d'Aubigny, 

Robert de Roppesley, John Marshal, John Fitz Hugh e outros, nossos vassalos. (Fonte: LILLIAN 

GOLDMAN Law Library. YALE LAW SCHOOL. 2008.) 

   A Magna Carta de 1215, de forma inovadora, instituiu o Parlamento Inglês, cuja 

composição era dividia em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, onde setores da 

sociedade eram representados por seus parlamentares, servindo como inspiração para o 

constitucionalismo liberal, justamente por limitar o poder do rei. Assim como serviu de base 

para a futura doutrina do positivismo/normativismo jurídico, cuja finalidade primordial é o 

desenvolvimento de um ordenamento jurídico objetivamente considerado, visando uma 

segurança jurídica às relações sociais, cujas bases encontram-se claramente na separação e 

divisão do poder. Além da Magna Carta, outros documentos que hoje compõem a constituição 

consuetudinária inglesa foram: a petition of rights, de 1628, o habeas Corpus Act de 1679, o 

Act of Settlement, de 1701. Sendo que tais normas jurídicas tratam-se de convenções realizadas 

entre os súditos e os monarcas estabelecendo métodos de governo, e garantindo a aplicação 
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dos direitos individuais, incluindo a participação de alguns daqueles na administração do 

poder, e criando, assim, o elemento político da constituição. Nesse sentido, inspirado nos 

ensinamento de DALMO DALLARI (2012, p. 189), a história do Parlamento teve início de 

fato no de 1265, quando o LORD SIMON DE MONTFORT (1205 – 1265), convocou 

diversos nobres, cavaleiros e também burgueses para formação de uma assembleia com o 

objetivo de discutir propostas visando restringir os poderes do rei, sendo que, no ano de 1295, 

teve então reunido o primeiro Parlamento Modelo, incluindo cavaleiros, burgueses e clérigos, 

tendo havido em seguida outras reuniões, segundo o mesmo modelo, mas sem periodicidade 

estabelecida.  

  Logo, importante destacar que na Inglaterra ocorreu um fenômeno interessante no que 

se refere ao pensamento da nobreza, que na verdade incorporou a maneira de pensar da 

burguesia, tendo em vista que muitos proprietários de grandes terras agrícolas passaram a ser 

os principais fornecedores de lã para os burgueses produzir e vender tecido. E justamente pelo 

fato de serem apenas os nobres que estavam legalmente autorizados a possuir terras, estes 

passaram a depender do comércio juntamente com os burgueses (os Comuns). Assim, 

DALLARI afirma que: “No decorrer do século XVI a nobreza ficava cada vez mais 

desgastada e empobrecida, o que favoreceu a ascensão dos Comuns, mais interessados no 

comércio do que nas lutas pelo poder e premidos pela necessidade de impedir a interferência 

do poder político no mundo dos negócios.” Desse modo, o referido professor aponta que a 

Câmara dos Comuns ganhou muita força política, sendo que no ano de 1547 eram 298 

representantes, já no ano de 1685 eram 467, e recentemente no ano de 2008, os Comuns 

(burgueses) tinham 646 parlamentares. Assim, no ano de 1689, a Câmara dos Comuns reunida 

em Westminster, editou a Bill of Rights, o mais importante documento constitucional que 

consolidou o sistema inglês até os dias atuais, afirmando a superioridade do Parlamento. 

Leiamos parte do seu conteúdo: 

 

English Bill of Rights 1689 - An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject 

and Settling the Succession of the Crown. Whereas the Lords Spiritual and 
Temporal and Commons assembled at Westminster, lawfully, fully and freely 

representing all the estates of the people of this realm, did upon the thirteenth day 

of February in the year of our Lord one thousand six hundred eighty-eight [old style 

date] present unto their Majesties, then called and known by the names and style of 

William and Mary, prince and princess of Orange, being present in their proper 

persons, a certain declaration in writing made by the said Lords and Commons in 

the words following, viz.: (...) By assuming and exercising a power of dispensing 

with and suspending of laws and the execution of laws without consent of 

Parliament; (...) By raising and keeping a standing army within this kingdom in time 

of peace without consent of Parliament, and quartering soldiers contrary to law; 

(...) By violating the freedom of election of members to serve in Parliament; (...) 
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  Assim, a Constituição do Reino Unido (Constitution of the United Kingdom) não 

possui um documento único, mas trata-se de um conjunto de leis e princípios sob os quais os 

juízes aplicam o direito aos casos concretos, assim como o legislativo e o executivo praticam 

seus atos de governo até os dias atuais. Por tanto, a maior parte da constituição britânica 

subsiste na forma de acts, jurisprudências históricas, tratados e convenções, o que produz 

ainda mais a ideia objetiva de um sistema jurídico coerente e completo, assim como a 

importância de uma hermenêutica voltada para o método sistemático e histórico, no sentido 

de compreender o sentido da norma constitucional, independente da forma como ela foi 

escrita. Portanto, leiamos as declarações de HENRY SAINT JOHN, mais conhecido como 

LORD BOLINGBROKE (1678-1751) jurista e político do século XVIII, sobre a essência da 

constituição inglesa: “Um conjunto de leis, instituições e costumes, derivado de certos 

princípios fixados, dirigido a certos objetivos do bem público estabelecidos, que compõem o 

sistema geral, de acordo com o qual a comunidade concordou em ser governada.” 

(BOLINGBROKE Apud DALLARI, 2010 p. 180)  

  No contexto da limitação do soberano, interessante também colacionar as declarações 

do REI JAMES I (1566 – 1625) pronunciado no Parlamento inglês no ano de 1609:  

O rei, obriga-se por duplo juramento à observação das leis fundamentais do 

seu reino; tacitamente, como sendo rei, e assim obrigado a proteger tanto o 

povo como as leis do reino; e, expressamente, pelo juramento na coroação; 
de maneira que todo rei justo, em um reino bem organizado, obriga-se a 

observar o pacto que faz com o povo por meio das leis no sentido de tornar-

lhe o governo agradável, conforme o pacto que Deus fez com Noé, o frio e 

o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite não cessarão enquanto a terra 
existir. E, portanto, um rei que governa em um reino bem organizado deixa 

de ser rei e degenera em tirano, logo que deixa de governar de acordo com 

as leis.” E sobre a imparcialidade, ele também declarou: “Preferirei sempre 
o bem do público e de toda a comunidade, ao elaborar boas leis e 

constituições, a qualquer fim particular ou privado de meu interesse; 

julgando sempre que a riqueza e o bem-estar da comunidade são o meu maior 

bem e felicidade mundana – ponto em que um rei legítimo difere 
flagrantemente de um tirano. (...) (LOCKE, 2002, p. 137-138.)  

 

  De acordo com a clássica orientação do filósofo inglês THOMAS HOBBES (1588 - 

1679), formado na Universidade de Oxford, na Inglaterra do século XVI e XVII, todas as leis 

devem ser interpretadas. Por isso, um dos escopos principais desta pesquisa é justamente o 

desenvolvimento de uma hermenêutica constitucional autêntica e objetiva, buscando assim a 

forma correta de se posicionar frente à norma maior. Leiamos suas próprias palavras:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jurisprud%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_(estudo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_(norma)
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Conhecido o legislador e publicadas as leis, seja por escrito ou à luz da natureza, ainda ficará faltando 

uma circunstância absolutamente essencial para tornar tais leis obrigatórias. A natureza da lei não 

consiste na letra, mas na intenção ou significado, isto é, em sua autêntica interpretação (o sentido com 

que o legislador a elaborou). Portanto, a interpretação de todas as leis depende da autoridade soberana, 

e os intérpretes serão aqueles a quem o soberano (única pessoa a quem o súdito deve obediência) vier 

a designar. Se assim não for, a sagacidade do intérprete pode fazer que a lei adquira um sentido 

contrário ao determinado pelo soberano, resultado em que o intérprete tome lugar do legislador. Todas 

as leis, sejam elas escritas ou não, precisam ser interpretadas. (HOBBES, 2009, p. 105) 

Torna-se importante frisar, que THOMAS HOBBES não era a favor da concentração 

de poderes nas mãos de uma pessoa, como frequentemente dito por alguns estudiosos. 

Atentemos às suas declarações: “O legislador, em todos os Estados, é unicamente o soberano, 

seja ele um homem, como numa monarquia, seja uma assembleia de homens, numa 

democracia ou numa aristocracia. O legislador é aquele que faz a lei. Somente o Estado 

prescreve e ordena a observância das regras a que chamamos leis; logo, o Estado é o único 

legislador. Mas o Estado não é uma pessoa, só tendo capacidade para fazer seja lá o que for, 

por intermédio do representante.” (HOBBES, 2009, p. 189) Logo, o eminente pensador inglês 

não defendia totalmente o absolutismo monárquico, mas defendia a subsistência de um estado 

forte, para fins de manutenção da ordem social. Surgindo daí a necessidade de conhecer o 

conteúdo da norma posta pelo legislador, isto é: a atividade cognoscitiva (conhecer e 

compreender) no que consiste a norma constitucional, e qual a conduta prescrita pelo 

constituinte que deva servir de parâmetro objetivo para todo o ordenamento, como uma 

condição a priori do entendimento na hermenêutica.  

Ainda nessa linha, o principal fundamento filosófico do princípio constitucional da 

livre iniciativa, encontra-se fortemente firmado no pensamento do filósofo inglês JOHN 

LOCKE (1632 – 1704) no sentido de que a existência e a legitimidade do Estado Civil dever 

ser exclusivamente a de preservar e proteger a liberdade individual de cada cidadão em face 

da vontade geral, bem como garantir a propriedade privada de cada um de seus membros, 

assim como o fiel cumprimento dos pactos e contratos firmados entre os particulares. Assim, 

o pensamento de LOCKE está diretamente ligado à noção de um Estado com poderes 

limitados e reduzidos, porém um Estado forte, tendo sua origem no acordo estabelecido entre 

pessoas livres e detentoras de direitos naturais, como a liberdade individual e a propriedade 

privada, visando uma união para que esta liberdade se mantenha de forma harmônica. Para 

tanto, leiamos suas próprias declarações a respeito da origem do estado como um tipo de 

pactum societatis: 
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Se, como disse, o homem no estado de natureza é tão livre, dono e senhor da sua própria pessoa 

e de suas posses e a ninguém sujeito, por que abriria mão dessa liberdade, por que abdicaria ao seu 

império para se sujeitar ao domínio e controle de outro poder? A resposta óbvia é que, embora o estado 

de natureza lhe dê tais direitos, sua fruição é muito incerta e constantemente sujeita a invasões, porque, 

sendo outros tão reais quanto ele, todos iguais a ele, e na sua maioria pouco observadores da equidade 

e da justiça, o desfrute da propriedade que possui nessa condição é muito insegura e arriscada. Tais 

circunstâncias forçam o homem a abandonar uma condição que, embora livre, atemoriza e é cheia de 

perigos constantes. Não é, pois, sem razão que busca, de boa vontade, juntar-se com outros que estão 

unidos, ou pretendem unir-se, para a conservação recíproca da vida, da liberdade e dos bens a que 

chamo de "propriedade".  

O maior e principal objetivo, portanto, dos homens se reunirem em comunidades, aceitando 

um governo comum, é a preservação da propriedade. De fato, no estado de natureza faltam muitas 

condições para tanto. (LOCKE, 2002, p. 92) 

  Surge a partir dessa visão de como a sociedade é na sua essência, e também a visão de 

como ela deve ser na prática, a noção de uma teoria do constitucionalismo que dispõe como 

núcleo essencial, a limitação do domínio estatal em face do poder individual do cidadão, a fim 

de evitar quaisquer movimentos totalitários e ideologias políticas que venham a interferir nos 

negócios jurídicos entre esses mesmos cidadãos. De modo que, o Estado na realidade não 

subsiste como entidade autônoma, pois é na realidade, uma abstração criada pelos indivíduos, 

que numa forma de pactum societates, outorga poderes específicos a determinados cidadãos 

para que exerçam autoridade sobre todos, criando assim uma teoria do Estado firmado na livre 

iniciativa. Interessante também observar o que ADAM SMITH (1723-1790), filósofo escocês 

mais conhecido como o pai da economia moderna falou a respeito de Locke, em sua clássica 

obra A riqueza das nações (1776):  

O Sr. Locke adverte para uma diferença entre o dinheiro e os outros bens móveis. 

Segundo ele, todos os outros bens móveis são de natureza tão consumível que não 

se pode confiar muito na riqueza consistente neles, e uma nação que num 
determinado ano tem abundância deles pode ter grande escassez deles no ano 

seguinte, mesmo sem exportá-los, simplesmente em decorrência de seu próprio uso 

e abuso. Ao contrário, o dinheiro é um amigo constante que, embora possa circular 

de mão em mão, desde que consigamos evitar que ele saia do país, está pouco sujeito 

ao desgaste e ao consumo. Segundo ele, portanto, o ouro e a prata constituem a parte 

mais sólida e substancial da riqueza móvel de uma nação; por esse motivo, no 

pensamento dele, o grande objetivo da Economia Política de tal nação deve consistir 

em multiplicar esses metais. (SMITH, 1996, p.416) 
 

Esse pensamento típico da burguesia comerciante, fundamenta a ideia de uma 

constituição firmada no princípio da liberdade de iniciativa (autonomia privada), onde o papel 

do estado apenas se restringe à certos serviços essenciais em favor dos cidadãos, 
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especialmente a segurança e infraestrutura para o desenvolvimento do comércio privado, 

como historicamente ocorria na época do Império Romano do Ocidente, que quando caiu, no 

século V, provocou naturalmente a ascensão do sistema feudal descentralizado, cuja estrutura 

não se mostra favorável ao livre comércio.  

Assim, a respeito da finalidade do Estado como garantidor da liberdade, mostra-se 

prudente trazer as palavras do pensador holandês BARUCH VON ESPINOZA (1632–1677), 

contemporâneo de LOCKE, cujo pensamento será brevemente exposto:  

Seu fim último é não dominar nem subjugar os homens pelo medo e submetê-los a um direito alheio; 

é, pelo contrário, libertar o indivíduo do medo a fim de que ele viva, tanto quanto possível, em 

segurança, isto é, a fim de que mantenha da melhor maneira, sem prejuízo para si ou para os outros o 

seu direito natural a existir e agir. o fim do estado, repito, não é fazer os homens passar de seres 

racionais a bestas ou autômatos: é fazer com que sua mente e o seu corpo exerçam em segurança as 

respectivas funções, que eles possam usar livremente da razão e que não se digladiam por ódio, cólera 

ou insídia, nem se manifestem intolerantes uns para com os outros. a finalidade do estado é, portanto, 

a liberdade. (ESPINOZA, 2003, p. 302) 

  O filósofo austríaco ARNO ANZENBACHER (2009), professor da Universität Mainz 

traz uma explicação objetiva para o pensamento contratualista, no sentido de sua forte ligação 

com o constitucionalismo liberal, que na realidade não deixa de ser um grande acordo firmado 

entre particulares, e ainda mais no caso da Constituição Americana (1787), como um grande 

pacto entre as colônias independentes e autônomas. Assim como ocorria na idade média, onde 

os lordes e nobres proprietários de grandes feudos faziam seus acordos entre si para garantir 

o livre comércio e outros interesses. Vejamos suas lições:  

O ponto de partida da reflexão é a admissão fictícia de um estado de natureza originária, 

anterior ao Estado, no qual todos os seres humanos eram livres e iguais. Esse estado natural revelou-

se, no entanto, insustentável, uma vez que a falta de um ordenamento jurídico garantido pelo Estado 

conduziu a uma insegurança em termos de direitos e, assim, a uma situação de permanente ameaça. 

Por isso, seres humanos originariamente livres e iguais fundaram o Estado em um acordo contratual. 

Isto significa: todas as competências do Estado lhe são transmitidas contratualmente por seres humanos 

livres, e seu fim é a garantia da liberdade. Na percepção dessa sua tarefa, o Estado permanece 

responsável perante os cidadãos. (ANZENBACHER, 2009, p. 320) 

  O que movia o pensamento de LOCKE sobre a origem e a razão de ser do Estado, era 

a ideia de que o direito à propriedade privada é fruto do trabalho de cada cidadão, o que 

consequentemente faz nascer o direito fundamental à liberdade de usufruir dos frutos do 

trabalho despendido naquela propriedade, especialmente de doar ou vender o que dela 

produzir. Logo, a sociedade gira em torno de transações voluntárias entre homens livres que 
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produzem para si, bem como para comercializar o excedente, de maneira que o Estado em 

nenhum momento poderá intervir na escolha dos mesmos, ou seja, intervir no comércio livre 

entre pessoas. Vejamos in verbis, suas declarações:  

Deus, ao dar o mundo a todos os homens, comunitariamente, ordenou-lhes também que trabalhassem; 

e a dificuldade da condição humana também o exigia. Tanto Deus como a própria razão lhes ordenava 

dominar a terra, isto é, melhorá-la para benefício da vida e fecundá-la com algo que lhes pertencesse, 

o próprio trabalho. Aquele que, obedecendo a esta injunção divina, dominou, lavrou e semeou parte 

da terra, agregou-lhe com isso algo que era seu, a que ninguém mais tinha direito, nem podia, sem 

causar dano, tirar dele. (LOCKE, 2002, p. 40) 

 Nessa linha de pensamento, o professor da Universidade da Califórnia, RICHARD 

ASHCRAFT afirmou: “Uma vez que Deus não tem a intenção ‘de que uma obra tão curiosa 

e maravilhosa’ como o homem pereça, Locke argumenta que Ele transferiu especificamente 

para cada indivíduo um direito ‘ao uso daquelas coisas que fossem úteis para sua 

subsistência'. O homem possuía um direito a um uso das criaturas, pela vontade e concessão 

de Deus. (...) E assim, a propriedade do homem sobre as criaturas foi fundada sobre o direito 

que ele possuía de fazer uso das coisas necessárias ou úteis para o seu ser.” (ASHCRAFT, 

2016, p. 296) 

 Interessante também expor a doutrina do filósofo inglês HENRY SIDGWICK (1838-

1900) a respeito de LOCKE:  

Sua concepção de Lei da Natureza é, em essência, aquela que lhe veio 

imediatamente de Grotius e seu discípulo Puffendorf e mais remotamente dos 

estoicos e dos juristas romanos; embora uma ou duas modificações importantes 

sejam devidas a sua própria reflexão. Que todos os homens são originalmente livres 
e iguais; que um não deve prejudicar o outro, mas antes ajudar a preservá-lo, até 

onde sua própria preservação não é por isso impedida; este pacto deveria ser 

mantido; (...) que os bens da terra são, em primeiro lugar, comum a todos, mas se 

tornam propriedade privada de alguém que os ‘misturou’ com seu trabalho (...) estes 

princípios parecem a Locke inteligíveis e claros a qualquer ser racional (...). 

(SIDGWICK, 2010, p. 173) 

Na mesma linha de pensamento, o filósofo inglês WAYNE MORRISON, professor da 

Universidade de Londres, afirma a respeito da doutrina liberal que:  

Locke defendia a causa dos direitos naturais para repudiar a realidade do feudalismo; 

enquanto postulava o primado dos motivos econômicos a fim de combater todos os 

outros motivos da paixão humana (em certo sentido para afirmar que a motivação 

econômica atenua e racionaliza a instabilidade das paixões humanas, expressa nas 

religiões e no preconceito histórico). Locke situa-se ao lado de Hobbes, Hume e 

Adam Smith – nas origens do período moderno que viu a disseminação do mercado 

pelo mundo. Como os libertários gostam muito de enfatizar, o mercado é o único 
mecanismo que não leva em conta sua cor de pele, religião ou preferências estéticas, 

a não ser enquanto características que aumentam as oportunidades de venda. 

(MORRISON, 2012, 483-484)  
 



 Revista Integralize Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
108 

Superando a doutrina teológica da monarquia, THOMAS HOBBES também defendia 

a importância de uma espécie de “contrato social” para fins de garantia da ordem e da 

propriedade, e principalmente, da norma que determina a obrigatoriedade dos 

acordos/contratos firmados entre particulares, como preceito fundamental de caráter jus 

naturalista que remonta à origem da criação da humanidade, e que serve como base para a 

manutenção e preservação da sociedade civil. Vide ad literam:  

Da lei natural que nos obriga a transferir a outros os direitos que, conservados, 

impediriam a paz da humanidade, deriva uma terceira lei: que os homens cumpram 

os pactos que celebrarem. Se essa lei não vigorasse, os pactos seriam vãos, não 
passando de palavras vazias; uma vez que o direito de todos os homens a todas as 

coisas continuaria a vigorar, prevaleceria a condição de guerra. A origem e a fonte 

da justiça se encontram nesta lei natural. Assim, na inexistência de um pacto, não 

há transferência de nenhum direito e, uma vez que todos os homens têm direito a 

todas as coisas, nenhuma ação seria injusta. A definição de injustiça é, pois, o não 

cumprimento de um pacto. (HOBBES. O Leviatã, p. 106) 
 

Saindo um pouco do contexto da filosofia inglesa, mostra-se imprescindível colacionar 

também o ensinamento de IMMANUEL KANT (1724-1804), em sua clássica obra 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), declarou a respeito do dever moral 

universal de lealdade entre particulares: “Assim, por exemplo, a pura lealdade na amizade 

não pode ser menos exigível de todo o homem pelo fato de até agora talvez não ter existido 

nenhum amigo leal, porque esse dever reside, como dever que é em geral, anteriormente a 

toda a experiência, na ideia de uma razão que determina a vontade por motivos a priori.” 

(KANT, 2002, p. 39). Dessarte, o mestre prussiano defende claramente a existência de um 

ordenamento moral absoluto, que jamais poderá ser alterado de acordo com a época ou a 

cultura, como pretendem muitos pensadores relativistas. 

 Sobre a obra de Kant, o professor mineiro JOAQUIM CARLOS SALGADO nos 

orienta, em sua obra A ideia de justiça em KANT (2012), que o princípio da obrigatoriedade 

de cumprimento do contrato, é, na sua essência, uma norma de natureza universal, 

considerando sua validade para todos os seres humanos, em todos os lugares, e em todas as 

épocas, o que demonstra verdadeiramente a possibilidade de uma hermenêutica objetiva das 

normas jurídicas, tendo em vista a natureza absoluta da moralidade:  

Dessa forma, direito e ética em sentido estrito ‘são formas particulares de uma legislação 

universal, cujos princípios a ética em sentido amplo contém’. A diferença que existe entre o direito e 

a ética (estrita) ou moral está no momento da aplicação, mas ambos se encontram nos princípios a 

priori que lhe são comuns, visto que deduzidos pela razão. Em ambos aparecem o imperativo 
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categórico como critério de validade das máximas: por exemplo, nem no direito nem na moral é 

concebível que alguém descumpra o seu contrato (pacta sunt servanda). (SALGADO, 2012, p. 75) 

Voltando para os britânicos, leiamos as afirmações do famoso filósofo escocês 

DAVID HUME (1711-1776), um dos grandes inspiradores de KANT, que apesar de seu 

empirismo extremado, possuía um enorme senso de objetividade e coerência:  

A segurança do povo é a lei suprema; todas as outras leis particulares são 

subordinadas a esta lei e dela dependem. E se no curso ordinário das coisas elas são 

seguidas e levadas em consideração, é apenas porque a segurança e o interesse 

público ordinariamente requerem um exercício assim equânime e imparcial. 

(HUME, 1995, p. 53).  

A respeito do constitucionalismo, ele também defendia a necessidade do Estado como 

mecanismo de garantia da organização da sociedade, porém jamais aquele dos moldes do 

absolutismo monárquico, pois, segundo ele:  

É óbvio que o governo jamais teria surgido se fosse completamente inútil, e que o 

único fundamento do dever de obediência é a vontade que proporciona à sociedade, 

ao preservar a paz e a ordem entre os seres humanos. (HUME, 1995, p. 65-66) 

  

Ademais, HENRY SIDGWICK (2010, p. 194) ensina a respeito de Hume que outro passo 

importante ao utilitarismo foi dado por Hume. Ele admite que ‘se nós seguirmos a linha do governo 

até sua origem primeira nos bosques e desertos’, nós devemos reconhecer que ‘nada mais que o próprio 

consentimento dos homens poderia, no princípio, associá-lo’, e ‘sujeitar multidões ao comando de um 

só’. Contudo, o atual dever de submissão ao governo não pode estar baseado nesse acordo antigo entre 

selvagens: e a história mostra que quase todos os governos históricos ‘originalmente, ou foram 

fundados pela usurpação, ou pela conquista, ou por ambas, e ‘que nos poucos casos em que o 

consentimento pode parecer ter acontecido foi em geral tão irregular, tão misturado com a fraude ou 

com a violência que não pode ter grande autoridade’. Sem dúvida, os antigos governos estabelecidos 

são em geral apoiados pelo consentimento voluntário dos governados. 

  Importante frisar que DAVID HUME foi um grande defensor das liberdades individuais, 

especialmente da liberdade de comércio, com a mínima interferência do poder público e suas 

intenções mercantilistas, cuja finalidade não é o crescimento da economia, mas sim o poder 

estatal. Consideremos suas palavras:  

Os homens se familiarizariam com os prazeres do luxo e com os lucros do comércio; e a sua 

sensibilidade e diligência, uma vez despertadas, os levam a novos aprimoramentos, em todos os ramos 

do comércio, tanto o doméstico quanto o exterior. E talvez essa seja a principal vantagem que resulta 

do comércio com estrangeiros. Ele afasta a indolência dos homens; e, ao proporcionar à parcela mais 

opulenta da população artigos de luxo, com os quais ela nunca tinha sonhado, desperta nela o desejo 

de um estilo de vida mais esplêndido do que aquele desfrutado por seus ancestrais. (HUME apud 

CONSTANTINO, 2021, p. 39)  
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  Assim, HUME também afirma que:  

O crescimento das riquezas e do comércio em qualquer outra nação, em vez de 

prejudicar, geralmente estimula as riquezas e o comércio de todos os seus vizinhos; 

e um estado dificilmente consegue levar muito longe sua indústria e comércio 

quando todos os vizinhos estão atolados na ignorância, na preguiça e na barbárie. 

(Idem, 2021, p. 39) 

 Um dos fundamentos filosóficos mais fortes em favor da superioridade do princípio 

da livre iniciativa, encontra-se entrelaçado com a ideia de que os seres humanos são livres e 

fortemente inclinados à busca pela felicidade e prazer, por isso buscam o lucro e vantagens 

pessoais por meio da produção e do comércio, de maneira que apenas produzem para vender 

e ganhar mais dinheiro com a venda, e ao fazer isso, acabam movimentando toda a economia, 

e levando os produtos ao mercado e consequentemente abastecendo as cidades e as casas dos 

indivíduos. Por isso, a liberdade de lucros pode ser firmemente considerada como a base para 

toda a sociedade, e, portanto, deve orientar o ordenamento jurídico como um todo. Leiamos 

as palavras de ADAM SMITH nesse mesmo sentido:  

Assim como todo indivíduo (...) se empenha ao máximo tanto em empregar seu 

capital no cuidado dos negócios domésticos, e em dirigi-lo de tal modo que seus 

frutos sejam o mais valioso possível, todo indivíduo se esforça, necessariamente, 

por elevar ao máximo a receita anual da sociedade. Na verdade, em geral ele nem 

pretende promover o interesse público, nem sabe em que medida o está promovendo. 

(...) Tem em vista somente o seu próprio lucro, e nesse caso, como em muitos outros, 

uma mão invisível leva-o a lutar por um objetivo que não estava entre suas intenções 

(Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the waulth of nations. 1970:456) 

(SMITH apud MORRISON, 2012, p. 213.) 
 

  Smith foi um grande apologista da liberdade individual, especialmente pelo fato de 

que o interesse da sociedade é resultado da realização do interesse de cada pessoa em 

particular:  

Ao perseguir seu próprio interesse (o indivíduo) frequentemente promove o da 

sociedade de forma mais eficaz do que quando ele realmente pretende promovê-lo. 
Nunca conheci nada bem feito por aqueles que enfrentaram o comércio pelo bem 

público. (SMITH apud CONSTANTINO, 2021, p. 60)  

  Vejamos também o que o filósofo escocês afirmou, em sua clássica obra Teoria dos 

sentimento morais (1759), sobre os detentores do poder e seus bajuladores que buscam 

privilégios:  

Nas cortes de príncipes, nos salões dos grandes, onde sucesso e privilégios 

dependem, não dá estima de inteligentes e bem informados iguais, mas do favor 

fantasioso e tolo de presunçosos e arrogantes superiores ignorantes; a adulação e 

falsidade muito frequentemente prevalecem sobre mérito e habilidades. Em tais 

círculos sociais, as habilidades em agradar são mais consideradas do que as 

habilidades em servir. (Idem, 2021, p. 60) 
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  Seguindo essa linha de ideias, o filósofo francês PAUL GINESTIER leciona a respeito 

do pensamento de ADAM SMITH (1723-1790) que:  

As teorias dos fisiocratas, em particular as de Quesney, que Smith aceita com 

exceção do imenso valor por eles atribuído à terra. Quanto ao resto, o pensador 

escocês também pensa que toda intervenção do Estado é sempre condenável: se ela 

se dá na direção das forças econômicas naturais é fútil, se se opõe a elas será 
perniciosa e finalmente inútil. Como a liberdade é indivisível, a tirania econômica 

redundará na tirania e nada mais, é a de um tirano com fronte de touro, como a tolice 

definida por Baudelaire (...)" (GISNESTIER, 2004, p. 925) 

 O pensador e político irlandês EDMUND BURKE (1729-1797), foi também um 

profundo guardião das liberdades individuais, no entanto, não era favorável à uma revolução 

tão agressiva quanto foi a revolução francesa, tendo em vista a necessidade de manutenção 

das tradições e da cultura, assim como da religião. Ficando assim conhecido como o pai do 

conservadorismo. No entanto, BURKE era favorável às limitações do poder do estado. 

Vejamos seus ensinamentos:  

Não ignoro nem os erros, nem os defeitos do governo que foi deposto na França e 

nem a minha natureza nem a política me levam a fazer um inventário daquilo que é 

um objeto natural e justo de censura. (...) Será verdadeiro, entretanto, que o governo 

da França estava em uma situação que não era possível fazer imediatamente todo o 

edifício e fazer tábua rasa do passado, pondo no seu lugar uma construção teórica 

nunca experimentada? Não se curaria o mal se fosse decidido que não haveria mais 
nem monarcas, nem ministros de Estado, nem sacerdotes, nem intérpretes da lei, 

nem oficiais-generais, nem assembleias gerais. Os nomes podem ser mudados, mas 

a essência ficará sob uma forma ou outra. Não importa em que mãos esteja ou sob 

qual forma ela é denominada, mas haverá sempre na sociedade uma certa proporção 

de autoridade. Os homens sábios aplicarão seus remédios aos vícios e não aos 

nomes, às causas permanentes do mal e não aos organismos efêmeros por meio dos 

quais elas agem ou às formas passageiras que adotam. (BURKE apud 

CONSTANTINO, 2021, p. 66) 
 

 Assim, EDMUND BURKE temia que as revoluções resultam em confiscos de bens de 

particulares, e com isso gerassem mais conflitos e guerras civis, como de fato ocorreu na época 

do chamado “terror” pós Revolução Francesa, afirmando que: 

 

É impossível estimar a perda que resulta da supressão dos antigos costumes e regras 

de vida. A partir desse momento não há bússola que nos guie, nem temos meios de 

saber a qual porto nos dirigimos. (...) Nada é mais certo do que o fato de que nossos 

costumes e nossa civilização, e todas as boas coisas que deles decorrem, dependem 

há séculos, na sua Europa, de dois princípios; e resultaram, sem dúvida, da 
combinação de ambos: quero dizer, o espírito do cavalheirismo e o espírito da 

religião. (Idem, 2021, p. 66) 
 

  Sobre a vida de BURKE, o escritor americano DAVID BROMWICH ensina que:  
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O retrato de Burke como um crítico anti teórico da política moderna, um adaptador 

‘pragmático’ às necessidades locais, sempre foi exagerado. A verdade é que ele 

nutria certos ideais abstratos incondicionalmente. Ele obteve apoio de sua fé na 

natureza humana mais do que de qualquer religião. O que isso significa? A defesa 

da natureza humana é um ideal secular intocado pelo fanatismo. A natureza humana 

para Burke é definida por sentimentos que são habituais, sem razão e altruísta. Ele 

diz que tais sentimentos perdurarão enquanto reconhecermos a qualidade e os 

limites de nossa constituição como seres morais. Temos deveres para com a família 

e os vizinhos, para com os concidadãos e para com pessoas mais distantes, apenas 

por causa de sua humanidade. (Idem, 2021, p. 64) 
 

  O pensador inglês JEREMY BENTHAM (1748-1832), contemporâneo de Burke e 

Smith, outrora também defendia a liberdade de comércio e produção, tendo em vista o fato de 

que, pelas pessoas se preocuparem tanto com a própria felicidade, o resultado óbvio e natural, 

que ocorra a multiplicação de felicidades, e desde que não haja invasão à liberdade alheia, 

deve-se manter a defesa da liberdade individual, e isso na mesma linha de Adam Smith. 

Leiamos as palavras do filósofo italiano GIOVANNI REALE:  

 

Os homens procuram cada qual a sua própria felicidade. E o legislador tem a função 

de harmonizar os interesses privados com os públicos. É do interesse público que eu 

não roube, embora roubar possa constituir interesse meu, a não ser que não exista 

lei pena segura e eficaz. A lei penal, portanto, é o método para fazer com que 

coincidam os interesses do indivíduo e os da comunidade. É nisso que ela encontra 

sua justificação. (REALE, 2005, p. 304) 
 

  Nesse sentido, a função do estado apenas seria promover a propriedade privada dos 

indivíduos contra aqueles que pretendem sua usurpação. Ademais, BENTHAM (1748-1832) 

também afirmou que:  

A Natureza colocou a humanidade sob o governo de dois senhores soberanos: o 
prazer e a dor. Cabe a eles, e só a eles, indicar-nos o que devemos fazer é determinar 

o que vamos fazer. Ao trono deles estão presas, de um lado, as normas do bem e do 

mal e, do outro, a cadeia de causas e efeitos.” (GINESTIER, 2004, p. 134)  

  Por isso, o filósofo francês GÉRARD GINESTIER nos ensina o seguinte sobre o 

pensamento de BENTHAM:  

Bentham não tem ilusões. Como todo governo é um mal, a única justificação para 

sua existência é evitar males maiores para o povo em seu conjunto. Donde uma 

doutrina que parece ter muitos discípulos entre os políticos atuais: o melhor meio de 
aumentar a riqueza num Estado é abolir as leis e os regulamentos com os quais se 

pretenda aumentá-la. Segurança e liberdade são os dois pré-requisitos para o maior 

desenvolvimento econômico possível.” (HUISMAN, 2004, p. 135) 
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  Observemos também as palavras do jurista inglês Sir WILLIAM BLACKSTONE 

(1765-1769) a respeito da ética da felicidade humana, em sua clássica obra literária 

Commentaries on the Laws of England:  

Este é o fundamento daquilo que chamamos de ética, ou lei natural... demonstra que 

esta ou aquela ação tende à felicidade real do homem, e portanto, muito justamente 

conclui que a realização desta é uma parte da lei da natureza; ou, por outro lado, que 

esta ou aquela ação é a destruição da felicidade real do homem, e que por isso a lei 

da natureza a proíbe.” (BLACKSTONE apud ROTHBARD, 2010, p. 66) 

 

  Assim, JEREMY BENTHAM também criticava o relativismo hermenêutico 

decorrente do sistema da common law, na medida em que, a falta de normas escritas pelo 

legislador abria espaço para arbítrios pessoais dos juízes, que no final das contas era livre para 

decidir se seguia ou não os precedentes. O que é desfavorável para o constitucionalismo 

liberal. Vejamos ad literam:  

Onde quer que se deixa subsistir uma jurisprudência não escrita, um direito 
consuetudinário, ou o que se chama na Inglaterra de direito comum, não há 

segurança para os direitos individuais, ou ao menos não há senão um grau de 

segurança muito inferior àquele que se pode obter com leis escritas.” (BENTHAM 

apud BOBBIO, 1995, p. 97) 

 

  Interessante o que o filósofo alemão HANS JOACHIM STÖRIG (2009) ensina a 

respeito de BENTHAM: 

Aquele que entrar no mundo de ideias objetivo e prático de Jeremy Bentham (1748-

1832) se lembrará vivamente das ideias do antigo mestre chinês Mo Tse. ‘Combater 

o mal e promover o bem-estar geral’ era o lema de Mo. Também é o de Bentham. 

Sua doutrina é pura filosofia utilitarista (utilitarismo), mais precisamente, um 

utilitarismo social. Quer-se estabelecer uma meta da validade universal para a ação 

humana, a qual possa corresponder, de fato, à universalidade; essa então, somente 
poderá ser a produção da maior medida possível de satisfação ao maior número 

possível de pessoas. O próprio Bentham designa essa meta de ‘A maior felicidade 

possível ao maior número possível de pessoas’. O indivíduo, porém, que 

naturalmente almeja sua própria felicidade, tem de aprender a reconhecer que esta 

estará mais bem servida se ele adaptar a sua aspiração pessoal à meta geral. 

(STÖRIG, 2009, p. 414) 
 

  Assim, o pensamento de Bentham encontra-se na raiz do pensamento capitalista 

liberal, bem como do positivismo jurídico, na medida em que promove uma abertura à 

produção e o consumo, e considerando que a única forma de realmente concretizar os referidos 

ideais, é justamente através do direito positivo, isto é, a norma posta pelo poder constituinte, 

cujo foco é limitar a atuação do estado frente às liberdades individuais, especialmente pelo 

postulado constitucional de que o indivíduo deve ser valorizado na sociedade, em detrimento 

da coletividade. 
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  Dessa mesma forma, o conhecido jurista inglês JOHN AUSTIN (1790-1859) também 

defendia a codificação do direito inglês, sendo considerado um grande defensor do 

juspositivismo, no sentido da criação de um conceito de objetividade jurídica por meio da 

legislação escrita e codificada, afirmando a sua profunda necessidade para o perfeito 

desenvolvimento da sociedade. Sendo totalmente compatível com os fundamentos filosóficos 

do liberalismo, na medida em que somente a norma escrita possui a capacidade de limitar o 

poder dos indivíduos dotados de autoridade pública (agentes públicos), e com isso construir 

uma sociedade em que a classe política não tenha poder de dominação sobre os 

cidadãos.  Vejamos suas declarações ad literam:  

 

Em todo país em que grande parte do direito consiste em direito judiciário, todo o 
sistema jurídico, ou o corpus juris inteiro, é necessariamente um caos monstruoso: 

em grande parte consiste de direito jurídico, introduzido pouco a pouco e disperso 

numa enorme quantidade de decisões jurídicas particulares, e em parte de direito 

legislativo acrescido à guisa de remendo ao direito judiciário e disperso num enorme 

amontoado de leis ocasionais e suplementares. (AUSTIN apud BOBBIO, 1995, p. 

112) 
 

  Os ingleses nunca foram muito adeptos de uma política interventora por parte do 

estado, por isso, sob a influência de Locke, o pensador britânico JOHN STUART MILL 

(1806-1873) afirmou que:  

A última e mais forte razão para restringir a intervenção do Estado é o grave dano 

que deriva do aumento do poder sem necessidade. Toda atribuição que se acrescenta 

às tantas que agora tem, aumenta a fatal influência que já exerce sobre temores e 

sobre esperanças dos governados, e transforma sempre mais a parte ativa e 

ambiciosa deles em pessoas dependentes do Governo ou do partido que mira a 

mesma coisa. (MILL apud REALE, 2005, p. 315) 
 

  Assim, STUART MILL era um grande defensor da liberdade individual, e por conta 

de suas ideias desenvolveu uma doutrina que serve como base para um forte sistema liberal, 

mais conhecido como princípio do dano. Vejamos:  

Esse princípio é o de que a autodefesa é o único fim que justifica que a humanidade, 

individual ou coletivamente, possa interferir na liberdade de ação de qualquer um 
de seus membros; que o único objetivo em cujo nome o poder pode ser 

legitimamente exercido sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, 

contra sua vontade, é o de impedir o dano aos demais. Seu próprio bem, tanto físico 

quanto moral, não é justificação suficiente.” (MILL apud MORRISON, 2012, p. 

239) 

  Novamente o professor alemão HANS JOACHIM STÖRIG também nos ensina a 

respeito de MILL, que suas ideias muito influenciaram o pensamento do constitucionalismo 

alemão, especialmente pelo aflorar da doutrina da separação entre ciências da natureza (física, 
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química, biologia, etc.) e as ciências do espírito, considerando tais como a psicologia, a ética 

e a sociologia, sendo que a história seria parte das ciências naturais, visto que pretende elevá-

la à uma exatidão das ciências da natureza. O que influenciou bastante o positivismo jurídico 

do século XIX e século XX. Consideremos os assertos do professor alemão ROLF KÜHN a 

esse respeito:  

Para proteger o indivíduo contra a força social de uma vontade democrática 
majoritária e contra os órgãos de um governo representativo, Mill proclama o 

princípio da soberania absoluta do indivíduo. Mas essa ausência de um poder 

qualquer no foro interior de um homem, único juiz das consequências de suas ações 

orientadas para o exterior, ainda não institui um contexto político para as liberdades 

dos cidadãos. Mill supera esse negativismo limitado a ‘doutrina’ de liberdade 

interior absoluta aos homens que possuem ‘maturidade de suas faculdades’ (...) 

(KÜHN, 2004, p. 693.) 

   

  O jurista e escritor americano RONALD DWORKIN (2002), muito famoso por suas 

teorias sobre a correta interpretação das normas jurídicas, especialmente a doutrina da 

integridade e coerência nos julgamentos pelos tribunais americanos, afirmou o seguinte sobre 

a doutrina de MILL:  

Uma vez que os cidadãos de uma sociedade diferem em suas concepções, o governo 

não os tratará como iguais se preferir uma concepção à outra, ou porque as 

autoridades acreditam que uma delas é intrinsecamente superior, ou porque uma 

delas é adotada pelos grupos mais numerosos e poderosos. (...) O liberalismo não 

pode ter por base o ceticismo. Sua moral constitutiva determina que os seres 

humanos devem ser tratados como iguais por seu governo não porque não existe 
certo ou errado em moral política, mas porque isso é que é o certo. (DWORKIN 

apud MORRISON, 2016, p. 252) 
 

Nesse sentido, R. DWORKIN (2002) foi também um grande defensor dos direitos individuais, 

e do liberalismo econômico, vejamos suas declarações:  

Os argumentos de princípio são argumentos destinados a estabelecer um direito 

individual; os argumentos de política são argumentos destinados a estabelecer um 

objetivo coletivo. Os princípios são proposições que descrevem direitos; as políticas 

são proposições que descrevem objetivos. 

 Com esse raciocínio, ele constrói uma doutrina de superioridade dos princípios 

constitucionais do individualismo, no sentido de uma valorização humana voltada contra o 

coletivismo. Por fim, é importante trazer algumas palavras de seu mestre, o jurista inglês e 

professor da Universidade de Oxford, HERBERT L. A. HART (1907 - 1992), que defendia 

um constitucionalismo fundado em preceitos universalmente válidos, o que serve diretamente 

como base para uma hermenêutica concretizadora, eliminando relativismos:  

A reflexão sobre algumas generalizações muito óbvias – na verdade, truísmos – a respeito da 

natureza humana e do mundo em que vivem os homens mostra que, na medida em que estas se mantêm 

válidas, há certas regras de conduta que qualquer organização social deve observar se pretende ser 
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viável (...); esses princípios de conduta universalmente reconhecidos, que têm base nas verdades 

elementares relativas aos seres humanos, seu meio ambiente natural e seus objetivos, podem ser tidos 

como o conteúdo mínimo do direito natural. (HART apud MORRISON, 2016, p. 450) 

Assim, sobre o pensamento de HART, WAYNE MORRISON (2016, p. 447) explica 

a doutrina da regra de reconhecimento, que representa uma norma superior (a liberdade 

individual) que se encontra acima de todas as outras normas do ordenamento jurídico:  

Se a regra de reconhecimento determina que os juízes devem reconhecer as leis 

como direito, e a regra em questão está contida numa lei, então ela é válida. Na 

análise de Hart, a regra de reconhecimento é mais importante do que as outras regras 

secundárias. É uma ‘regra essencial’ que tem ‘supremacia’ sobre as demais; além 

disso, é o processo fundador de um sistema jurídico; não existem outras regras que 

determinam os critérios de reconhecimento. 

Ademais, também demonstra uma ideia contratualista no pensamento de HART: “Por 

vulnerabilidade humana, Hart deseja chamar a atenção para o fato de que, em face das 

circunstâncias naturais em que nos encontramos, vivemos em situação de extremo risco. (...) 

Precisamos nos proteger, e o sistema jurídico é um dos mecanismos aos quais recorremos em 

busca de proteção.” 

  Por fim, WAYNE MORRISON (2020, p. 602-603) apresenta uma síntese sobre o 

constitucionalismo liberal com as seguintes ideias:  

O liberalismo jurídico pressupõe o individualismo autônomo e toma com seu valor central as ideias de 

separação e liberdade; a liberdade é definida como a distância do ‘outro’ e como o espaço social para 

o indivíduo perseguir seus próprios fins. Liberdade e autonomia constituem o ‘valor oficial’ do 

liberalismo, sua esperança; o medo está na vulnerabilidade da condição humana e no perigo de que o 

‘outro’, distinto e separado, possa nos aniquilar. Para proteger-se desse ‘outro’, os seres humanos criam 

e respeitam o Estado. O pressuposto de base do legalismo liberal é que os seres humanos experimentam 

o mundo como indivíduos separados, apartados uns dos outros, desde que assim o prefiram: em 

resultado, o valor colocado sobre todas as coisas é o direito de lutar por nossas vidas relativamente 

livres de controle externo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, diante do riquíssimo conteúdo filosófico dos pensadores britânicos, 

especialmente no contexto do período iluminista, seguido pelas revoluções liberais e pela 

revolução industrial, podemos afirmar com segurança que, o constitucionalismo, em todo o 

seu contexto histórico, desde os primórdios da baixa idade média, encontra-se firmado na 

regra de reconhecimento da liberdade individual, diretamente atrelado ao direito à propriedade 

privada, e consequentemente o livre comércio. Não se tratando de uma ideologia política, ou 

uma teoria econômica, mas de uma garantia fundamental do ser humano, como indivíduo 
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dotado de capacidade de gerir sua própria vida, e, portanto, responsável pelas consequências 

de seus atos.  

Assim, para conhecer a melhor forma de interpretar a constituição, de forma objetiva, 

sem interferências de opiniões pessoais, ideologias políticas, interesses de grupos específicos 

ou qualquer outra forma de subjetivismo do intérprete que geram parcialidades, mostra-se 

necessário um aprofundamento do contexto histórico do pensamento constitucionalista, no 

intuito de extrair o conceito objetivo e exato dos preceitos constitucionais mais importantes. 

Por isso, a presente pesquisa, baseada no histórico de ideias dos pensadores clássicos na 

Inglaterra, nos leva à conclusão de que, cabe ao Estado Constitucional promover a liberdade 

máxima dos indivíduos, especialmente no que se refere às atividades comerciais e industriais, 

para que tenha a capacidade plena do domínio de suas vidas, bem como garantindo a 

propriedade privada, no sentido de promover a produção e circulação de bens, e 

consequentemente,  concretizando uma ordem econômica saudável e próspera. Isso porque, a 

liberdade e propriedade tratam, na verdade, de um pressuposto existencial do ser humano, isto 

é, a essência da dignidade humana, considerando que todos dependem dela (a propriedade 

privada), para desenvolver não apenas a produção de alimentos e utensílios para sua família, 

mas principalmente para que possam produzir suprimento e excedentes e vendê-los no 

mercado, e com isso promover o abastecimento do mercado, garantindo a existência plena da 

humanidade. Ou seja, o princípio constitucional da propriedade privada, consagrado no Art. 

170, inciso II da Constituição Federal, não pode ser considerado como a fonte de discórdias 

entre os seres humanos, como algumas teorias socialistas pretendem demonstrar, mas trata-se 

da solução para sua dignidade, por meio da sua realização pessoal, considerando que a fonte 

da maldade humana encontra-se na própria autonomia individual, elemento que possibilita a 

escolha e decisão dos seres humanos, que lamentavelmente decidem, em muitos casos, tomar 

a propriedade alheia ou explorar a força de trabalho alheio, sem conferir os direitos 

decorrentes de sua atividade, como no caso de muitas corporações industriais que assim 

atuaram no século XIX. Contudo, não há que se reduzir ou relativizar o princípio da 

propriedade privada e da liberdade individual, pelo fato de alguns abusarem de seu poder, mas 

pelo contrário, há que se afirmar os princípios da igualdade e dignidade no sentido de buscar 

a redução das desigualdades por meio do desenvolvimento do comércio, sem retirar os direitos 

individuais ligados ao livre exercício da indústria, assim como à propriedade privada, 

fornecendo, assim, a forma correta de uma hermenêutica constitucional voltada para a 

liberdade do indivíduo. 
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PROJECT MANAGEMENT AS A FORM OF FINANCIAL LEVERAGE 
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RESUMO 

Este estudo analisa a utilização da gestão de projetos como ferramenta propulsora de 

alavancagem financeira nas organizações, especificamente se propõe a enfatizar as 

propriedades que orbitam o gerenciamento e seus respectivos reflexos na gestão de projetos, 

objetivando como resultado a alavancagem financeira, é importante saber que o 

desenvolvimento comercial das organizações depende da boa acepção de um planejamento 

estratégico financeiro e da gestão apropriada de suas ações e dos interesses que fazem parte 

do portfólio organizacional. Essas iniciativas normalmente são conseguidas por meio do 

gerenciamento de projetos, a partir do acompanhamento e apreciações ponderadas dos 

cenários interno e externo, em que identificam suas forças e suas fraquezas diante das 

oportunidades e ameaças do ambiente de mercados em que operam. Assim ao fazer uso do 

gerenciamento de projetos como ferramenta de alavancagem financeira, torna-se permitido a 

geração de receitas extras aos projetos genuinamente destacados e não prognosticados no 

escopo original, haja vista que não reivindicar serviços extras verdadeiros é essencial para que 

se possa afiançar que projetos contratados possam manter seu resultado e estabilização sócio 

financeira. A metodologia usada na pesquisa foi a revisão bibliográfica, se buscou renomados 

autores para explanar sobre o assunto pesquisado. 

Palavras-chave: Gerenciamento. Projetos. Ferramenta. Alavancagem. Financeira. 

 

ABSTRACT 

This study analyzes the use of project management as a propelling tool for financial leverage 

in organizations, specifically proposing to emphasize the properties that orbit management 
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and their respective reflexes in project management, aiming as a result at financial leverage, 

it is important to know that the Business development of organizations depends on the good 

understanding of strategic financial planning and the proper management of their actions and 

the interests that are part of the organizational portfolio. These initiatives are usually achieved 

through project management, from the monitoring and weighted assessments of the internal 

and external scenarios, in which they identify their strengths and weaknesses in the face of the 

opportunities and threats of the market environment in which they operate. Thus, when using 

project management as a financial leverage tool, it is allowed to generate extra revenue for 

projects that are genuinely highlighted and not forecast in the original scope, given that not 

claiming true extra services is essential to ensure that contracted projects can maintain their 

results and stabilize socio-financial conditions. The methodology used in the research was the 

bibliographic review, renowned authors were sought to explain about the researched 

subject.extra revenue for projects that are genuinely highlighted and not forecast in the 

original scope, given that not claiming true extra services is essential to ensure that contracted 

projects manage to maintain their results and stabilize socio-financial conditions. The 

methodology used in the research was the bibliographic review, renowned authors were 

sought to explain about the researched subject. 

Keywords: Management. Projects. Tool. Leverage. Financial. 

 

INTRODUÇÃO 

 No mercado contemporâneo o uso de ferramentas que instrumentalizam o objetivo de 

uma empresa perde características de diferencial e torna-se essencial quando se estabelece um 

objetivo, o gerenciamento de projetos é a ferramenta que antecede o objetivo final  rateado 

por etapas e análises de planos de execuções nos mais amplos e distintos campos da 

organização, tanto para coordenar fatores de produção ou decisões de composição de capital, 

a competitividade mercadológica pressiona as empresas a buscarem soluções de contorno das 

dificuldades e manter sua sobrevivência e expansão  

É importante saber que o desenvolvimento dos negócios das empresas depende da boa 

definição de um planejamento estratégico financeiro e da gestão adequada de suas iniciativas 

e dos negócios que compõem o portfólio organizacional. Essas ações normalmente são 

concretizadas por meio do gerenciamento de projetos, a partir de processos e apreciações 

prudentes dos panoramas interno e externo, em que identificam suas forças e suas fraquezas 

diante das oportunidades e advertências do ambiente comercial em que atuam. 

Para promover sua gestão e potencializar seus resultados os projetos são incorporados 

em programas e portfólios, procurando assim facilitar seu alinhamento com a tática 

organizacional. Entretanto, as corporações tropeçam na difícil tarefa de definir o melhor 

modelo de implantação de um eficiente gerenciamento de projetos. Sendo assim, torna-se 

relevante elaborar modelos genéricos e práticos que possam servir de subsídio para estas 

organizações criarem seus próprios modelos, sempre de acordo com seu planejamento 

estratégico, sua estrutura e sua cultura organizacional. 
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Para empresas que precisam otimizar os seus setores, investir na área de projetos como 

fonte geradora de alavancagem financeira pode ser uma saída para amenizar os custos e 

melhorar as performances comerciais. 

Este artigo foi realizado por meio de levantamentos bibliográficos, este de caráter 

qualitativo, a pesquisa qualitativa segundo Strauss e Corbin (1998), trata-se de uma 

metodologia geral para desenvolver uma teoria que está inserida em dados sistematicamente 

coletados e analisados. A teoria surge durante a própria pesquisa e isso ocorre através da 

interação contínua entre a análise dos dados.  

Para se atingir os procedimentos técnicos definidos, será feita uma pesquisa 

bibliográfica, que conforme Gil (1991), é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

O objetivo deste artigo é desenvolver um estudo que demonstra a importância do 

gerenciamento de projetos como ferramenta de alavancagem financeira nas organizações, 

minimizando os riscos dessa decisão instrumentalizando o seu processo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Empreendedorismo  

Ferreira (2010), define no dicionário Aurélio o que o termo empreendedorismo quer 

dizer: ato de empreender, o que se empreendeu, empresa. Aquele que empreende coisas 

difíceis, arrojado, realizador.  

Segundo Domingos (2009), o empreendedorismo teve seu início em 1950. Os 

economistas viram no empreendedorismo boas oportunidades de negociações, para eles um 

empreendedor era aquele que comprava por um preço bem inferior e tinha a capacidade de 

vender por outro preço bem superior obtendo assim um lucro considerável, esses pensamentos 

foram de Cantillon em 1755 e Jean Baptiste Sav em 1803. Até então, essa foi uma forma 

técnica de descrever o empreendedorismo. Mais tarde, os comportamentalistas também 

mostraram o seu ponto de vista sobre o que distingue um empreendedor. Como o próprio 

nome sugere, eles focaram no tocante a forma de pensar, agir e se comportar de um 

empreendedor. 

Dornelas (2008), afirma que o avanço tecnológico tem feito com que o 

empreendedorismo tenha um crescimento muito rápido, trazendo assim inúmeras vantagens à 

economia brasileira. Desde o século XII este tema tão atual vem sendo estudado, porém, 
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somente a partir do século XVIII é que lhe foi dada a significativa importância e vem sendo 

estudado com afinco. 

O empreendedorismo em si é formado por uma gama de interdisciplinaridade, o que 

pode ser visto como uma falta de consenso. Contudo, é de comum acordo que os 

empreendedores estão vinculados à inovação e são vistos como forças direcionadoras de 

desenvolvimento. Os comportamentalistas atribuem aos empreendedores características 

existenciais, como: criatividade, persistência, comprometimento e liderança. Além disso, é 

recorrente a relação com a importância de medir riscos e calcular o seu impacto, a capacidade 

de organização e utilização de recursos, bem como a exploração de oportunidades de 

negócios.  

Schumpeter (1961), coloca o empreendedor como um indivíduo capaz de enxergar e 

de aproveitar as oportunidades que são oferecidas no seu cotidiano, reorganizando as situações 

de seu emprego tradicional e sendo sujeitado a novas combinações relacionadas a exploração 

das vantagens de ser um empreendedor. Schumpeter especifica as combinações do crédito e 

os meios de produção como fundamentais para o desenvolvimento, e destaca que: “ao 

empreendimento de novas combinações denominamos empresa e os indivíduos, cuja função 

é realizá-las, empreendedores” (SCHUMPETER, 1961, p. 103). O empreendedor estará 

sempre associado à busca de oportunidades, inovação e desenvolvimento econômico. 

Segundo Gomes (2006), existiram diversas pesquisas no ramo de empreendedorismo, 

uma das mais significativas pesquisas foi feita em meados dos anos 60 por um 

comportamentalista chamado David McClelland, nas quais ele mesmo buscou relatar 

características que um empreendedor deve ter. São elas: 

 

● Busca por oportunidades e iniciativa,  

● Persistência,  

● Correr riscos que sejam calculados,  

● Busca por qualidade e eficiência,  

● Ter comprometimento,  

● Buscar informações pertinentes ao negócio,  

● Estabelecer suas próprias metas,  

● Planejamento e monitoramento sistemático,  

● Ter persuasão e sua própria rede de contatos,  

● Ser independente e ter autoconfiança. (MCCLELLAND, 1972, apud GOMES, 

2006, p. 37)  

 

Dornelas (2008), ressalta um histórico do empreendedorismo no Brasil, ele enfatiza 

que o empreendedorismo passou a tomar ênfase a partir da década de 90. Foram criadas 

entidades como o SEBRAE (Serviço de Apoio Brasileiro às Micro e Pequenas Empresas) e o 
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SOFTEX (Sociedade Brasileira para Exportação de Software). Essas entidades foram 

lançadas no país a fim de promover e oferecer oportunidades para os empreendedores, que 

desde então não tinham um guia e nem apoio para norteá-los em seus negócios, apesar de 

poucos empreendedores, havia aqueles que mesmo em dificuldades conseguiam manter seu 

empreendimento, a partir de então o empreendedorismo se desenvolveu cada vez mais e com 

grande rapidez.  

Hoje é possível tornar-se um empreendedor sabendo contornar as situações e manter 

o negócio em desenvolvimento. Inovar é o ponto alto que distingue o empreendedorismo, diz 

Dornelas. Teoricamente, para ser um empreendedor são necessários mais que vontade e até 

mesmo capital, além da vontade há uma parte de extrema importância, que é o conhecimento 

e estudo antecipado para se tornar um empreendedor, as características mencionadas nos 

mostram de fato que o empreendedorismo foi e é um desenvolvimento sustentável no Brasil 

e no mundo, capaz de tornar pessoas arrojadas em empreendedores. 

O Brasil é um dos países que está à frente em número de empreendedores, juntamente 

com os Estados Unidos, Inglaterra e até mesmo o Japão, segundo Dornelas (2008). O desejo 

de abrir e administrar o próprio negócio vem sendo maior a cada ano que se passa, esse desejo 

vem acompanhado da vontade de ter independência financeira, autonomia em todas as 

decisões e o desejo de ser seu próprio patrão. O empreendedor deve ter em mente que para 

dar início a uma empresa são necessários mais que vontade e sonhos, existe uma lista de 

requisitos a serem seguidos para que o negócio se mantenha no mercado com um bom 

desempenho.  

O comportamentalista David McClelland mostrou em suas pesquisas nos anos 60, que 

o comportamento do empreendedor é de elevada importância para que seu negócio não caia 

na taxa de mortalidade como muitos outros. Em sua lista, o autor citou: 

● Busca por oportunidades e iniciativa, quando o empreendedor tem o desejo de 

abrir sua pequena empresa ele precisa estar atento às oportunidades e ter 

iniciativa de buscar aquilo que faz parte do seu negócio. 

● Buscar conhecimento sólido e pertinente ao empreendedorismo e estar atento 

às mudanças que ocorrem no mundo dos negócios e tecnologia constantemente. 

● Em tudo o que for fazer ter comprometimento, qualidade e eficiência nos seus 

produtos ou serviços. O cliente de hoje está cada vez mais exigente e como o 

alvo do empreendedor é alcançar um determinado público, é necessário que 

haja total comprometimento com os mesmos, assim fidelizá-los será uma 

questão de resultado. (MCCLELLAND, 1972 apud GOMES, 2006, p. 39). 

 

Dornelas (2008), afirma que ser empreendedor é criar quando ninguém ainda o fez, é 

ser persistente e não ter medo de correr riscos. Essa afirmação é pertinente quando se entende 

que o empreendedor é mais que um administrador do seu próprio negócio, ele é aquele que 
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cria, inova, que renova e faz as coisas acontecerem calculando sempre suas expectativas para 

que os resultados sejam positivos. Sucesso é o que um empreendedor mais almeja, enquanto 

trabalha, planeja e controla seu objetivo. 

Inovação é o ponto alto do empreendedorismo, o mais difícil não é abrir uma empresa, 

o mais difícil é mantê-la estabilizada e com um crescimento significativo, inovar nesse 

momento pode ser uma vantagem valiosa que deve ser usada para alavancar os lucros e 

satisfazer novas necessidades dos consumidores, é o que afirma Cruz (2005).   

Cruz (2005), ainda salienta que o empreendedor veio para inovar e trazer mudanças. 

O plano por inovar envolve muito mais do que uma ideia diferente, envolve conhecimento e 

planejamento. Razões não faltam para o empreendedor poder inovar, tais como as mudanças 

de tendências, na tecnologia e até mesmo as “saias justas” tendem a deixar o que antes era 

novidade cair na mesmice.   

 

O BUSINESS INTELLIGENCE 

Em meio a um mundo onde a globalização se faz muito presente, a troca de 

informações ocorre extremamente rápido, o que faz com que os consumidores fiquem cada 

vez mais exigentes e o mercado cada vez mais competitivo. Dessa maneira é possível perceber 

a importância da informação para o período atual, para que assim seja possível acompanhar 

as tendências e se manter ativo no mercado (COSTA, 2007). 

No período atual as empresas valorizam muito o conhecimento, visto que por meio 

dele é possível criar estratégias para a organização se manter atualizada, as empresas do ponto 

de vista da valorização do conhecimento possuem algumas características.  

Toda organização que valoriza a gestão do conhecimento tem como características 

uma liderança e cultura voltadas para inovação e para busca de desafios, criando 

diversos mecanismos de disseminação e compartilhamento do conhecimento de seus 

colaboradores sendo totalmente transparente (COSTA, 2007, p.12). 

A empresa inteligente se refere a uma organização que faz uso da tecnologia a seu 

favor, utilizando os dados obtidos para realizar a inovação dos seus processos, alcançando 

assim melhores resultados, assim como experiências. Com toda a competitividade atual é 

importante que as empresas utilizem tudo ao seu alcance para se manter competitivas, uma 

empresa inteligente consegue inovar em seus produtos e serviços, além de utilizar métodos 

mais ágeis, produtivos e competitivos, o que dá um diferencial para a empresa 

(KNOWSOLUTION, 2020). 
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O Bussiness intelligence se refere a uma ferramenta que auxilia a tomada de decisões 

inteligentes, através de um processo de capacitação de dados, o mesmo adquire informações 

de qualquer sistema e grava em um banco de dados. Pode-se descrevê-lo como um processo 

orientado pela tecnologia, que realiza a análise de dados e também demonstra informações 

acionáveis (KNOWSOLUTION, 2020). 

Assim, o BI engloba uma ampla variedade de ferramentas, aplicativos e 
metodologias que possibilitam às organizações coletarem dados de sistemas internos 

e fontes externas, preparando-os para análise e desenvolvendo consultas em relação 

a eles. As ferramentas de Business Intelligence são capazes de acessar e examinar 

conjuntos de dados apresentando seus resultados em relatórios analíticos, resumos, 

painéis gráficos e mapas, visando fornecer aos utilizadores informações detalhadas 

sobre o estado do negócio (KNOWSOLUTION, 2020, p.2). 

Sendo assim o Business Intelligence se refere a um grupo de metodologias que ao 

utilizar informações retiradas da organização auxilia na tomada de decisões. São muitas as 

definições para o mesmo, dentre elas está que se refere a inteligência de negócios, que 

participa de um grupo de metodologias de gestão, que tem sua implementação através de um 

software, tendo por objetivo causar ganhos sobre os processos decisórios da gerência, tem por 

base a capacidade analítica das ferramentas que unem todas as informações em um só lugar. 

Essa ferramenta busca transformar dados em conhecimento, gerando assim vantagem 

competitiva (ANTONELLI, 2009). 

Um ponto importante a ser salientado, é de que um projeto de BI pode proporcionar 

ganhos não somente aos gestores das organizações, mas também a determinados 

departamentos que precisam se basear em informações concretas para tomar 

decisões mais acertadas. Um exemplo está no setor de compras de determinada 

empresa, que por meio de um projeto de BI pode equalizar dentre os fornecedores 

existentes, o que traduz a melhor opção de compra para o estabelecimento. Mas é 

claro que para que isso seja possível, o projeto de BI deve prever estas análises 

(ANTONELLI, 2009, p.12). 
 

O BI pode ser considerado uma base para a tomada de decisões, ele tem cada vez mais 

se destacado em meio as ferramentas que são disponibilizadas pelas empresas. A sua eficácia 

já é comprovada, ele acaba por proporcionar uma visão sistêmica do negócio, auxiliando dessa 

maneira na distribuição dos dados aos usuários, tem por foco transformar uma quantidade 

grande de dados em informações para a tomada de decisões (ANTONELLI, 2009). 

Os sistemas BI estão diretamente ligados ao gerenciamento da organização, auxiliando 

assim o gestor no monitoramento e controle do desempenho que a empresa apresenta entre os 

seus objetivos, dando informações acerca de variados indicadores de desempenho. Em um 

nível estratégico, as ferramentas de BI demonstram como a empresa está se comportando com 

uma decisão, assim como com as informações acerca da tendência do mercado. Já em um 
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nível operacional ela oferece informações para que respostas sejam alcançadas acerca das 

atividades de negócios, ou os clientes (SAITO; HORITA, 2015).  

Ao realizar a implementação do BI a organização acaba por ter a possibilidade de 

melhorar a qualidade da gestão, visto que por meio dessa ferramenta o gestor terá todas as 

informações para ter uma ampla visão da empresa. Através das informações que são coletadas 

e analisadas por meio do BI, a organização terá conhecimento acerca das oportunidades de 

melhoria interna, assim como os recursos que se encontra em um estado de desperdício, as 

ameaças do negócio, como enfrentá-las, entre outras coisas (SAITO; HORITA, 2015). 

O BI tem serventia até mesmo para os funcionários, dado que o conhecimento que é 

gerado por esse programa de inteligência acaba por permitir aos funcionários entenderem a 

melhor maneira de realizar a otimização do próprio trabalho, incrementando assim a sua 

produtividade. A eficiência do BI se dá pelo fato do mesmo não utilizar apenas uma 

metodologia, ou um único software, mas sim um conjunto de ações que podem se adequar a 

depender das necessidades da empresa (SAITO; HORITA, 2015). 

 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Na atualidade os empreendimentos dependem cada vez mais de projetos eficientes, 

pois com a globalização dois fatores são imprescindíveis a toda empresa que queira ser 

competitiva e permanecer no mercado: preço e qualidade. Projetos são atividades finitas, ou 

seja, com início, meio e fim, portanto, são temporários e tem como objetivo atingir metas 

programadas previamente.  

Gerenciar esses projetos é administrar as atividades cuja tarefa é conduzir e canalizar 

todo os esforços para a obtenção de resultados, delineando os recursos necessários para atingir 

as metas estabelecidas, aplicando conhecimentos, habilidades e técnicas já testadas.  

Estes conhecimentos já aplicados por acadêmicos e adeptos a gerência, foram 

sintetizados pelo PMI (Project Management Institute).  

As empresas, dentre outros motivos, estão preocupadas em acompanhar a evolução do 

mercado nas técnicas de administração, por isso, criam áreas específicas para gerenciamento 

de seus projetos, cujo objetivo é conduzir os projetos e desenvolvimento de novos produtos. 

A interpretação dada por Menezes (2003, p.44) é de que um projeto é “[...] um 

empreendimento único que deve apresentar um início e um fim claramente definidos e que, 

conduzido por pessoas, possa atingir seus objetivos respeitando os parâmetros de prazo, custo 

e qualidade”. 



 Revista Integralize Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
128 

Portanto, existe uma divisão de tarefas e prazos a serem alcançados pelas equipes de trabalho, 

tudo definido pelo gerente e organizador para que tudo aconteça sem sobressaltos. 

Tudo acontece separadamente das operações rotineiras, conforme Keelling (2005, p. 

4), o trabalho em um projeto permanece separado das operações rotineiras, embora seu 

resultado possa ser uma contribuição direta ao plano de longo prazo”. 

De acordo com Verzuh (2000), o projeto deve ter um início e um fim. O início 

necessariamente não precisa estar totalmente definido, mas é fundamental que o fim esteja 

claro para todos os envolvidos, para que compreendam o que é o projeto completo e quanto 

tempo e esforço irá demandar.  

 

Figura 1 - Características do Projeto - “Project”.

 
Fonte: Dinsmore (2003). 

 

Segundo Dinsmore (2003), organizações dos diversos setores estão reconhecendo a 

importância da gerência de projetos para o alcance de sucesso de suas iniciativas. Atualmente 

as organizações estão sempre em mudanças para atender aos novos desafios globais e 

necessitam de flexibilidade para sobreviverem neste contexto, projetos são empreendimentos 

flexíveis e adaptáveis muito utilizados para o alcance de objetivos e de metas.  

Conforme o PMBOK (In: PMI, 2007) um projeto é um empreendimento temporário 

com o objetivo de criar um produto, um serviço ou um resultado”. Segundo o (PMI, 2007), 

um projeto apresenta três características principais:  
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(i) temporalidade - cada projeto tem um começo e um fim bem definidos;  

(ii) unicidade de produto, serviço ou resultado - caracteriza o projeto como sendo 

único;  

(iii) elaboração progressiva - o projeto é desenvolvido em etapas e é incrementado de 

acordo com o ganho de conhecimento sobre o domínio.  

Projetos podem ser de qualquer tamanho, sendo estabelecidos tanto para realizar 

pequenas obras quanto para realizar grandes empreendimentos, a ponto de envolver centenas 

de pessoas e milhões de reais, conforme KERZNER, (2002). Projetos podem ser alocados em 

qualquer ou mesmo em todos os níveis de uma organização e que sua duração pode variar de 

algumas horas a vários anos. Um exemplo de projeto pequeno é pintar um pequeno sobrado, 

ou realizar pequenas reformas. Como exemplo de um grande projeto que envolve recursos 

consideráveis seria a construção de uma usina nuclear, uma usina elétrica.  

Para executar sua função, o profissional precisa ter adequada formação científica e 

técnica, dominar bem a área de ciências exatas, e ainda se atualizar constantemente, pois, cada 

projeto exige cálculos e conhecimentos específicos.  

Um projeto possui uma ou mais tarefas a serem desempenhadas por seus membros. 

Conforme Limmer (1997), tais tarefas são organizadas de maneira a formar um workflow onde 

cada tarefa representa uma unidade de trabalho. Uma tarefa é uma atividade de trabalho bem 

definida designada a um ou mais membros do projeto. As tarefas que constituem o fluxo de 

trabalho podem ser executadas de forma serial, paralela ou sob outra base condicional. 

Haja visto que de acordo com Matarazzo (1997, p.404) 

A expressão alavancagem financeira significa o que a empresa consegue alavancar, 

ou seja, aumentar o lucro líquido através da estrutura de financiamento, ao passo 

que alavancagem operacional significa o quanto a empresa consegue aumentar o 

lucro através da atividade operacional, basicamente, em função do aumento da 

margem de contribuição (diferença entre receitas e custos variáveis) e manutenção 

dos custos fixos. 
 

Conforme Martins e Assaf Neto (1986), a alavancagem pode ter um efeito benéfico ou 

não para a empresa.  Quando a taxa de retorno de investimento é maior que o custo do capital, 

a alavancagem é favorável (positiva); ao contrário, quando o custo do capital é superior ao 

gerado pelo próprio negócio, a alavancagem é desfavorável (negativa). 

Logo, a administração da alavancagem financeira está relacionada à capacidade que a 

empresa tem de administrar os recursos, próprios e de terceiros, e com isso maximizar os 

lucros por ação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo do trabalho se procurou identificar a importância de gerenciar o projeto, 

cabendo ao profissional se qualificar para utilização da metodologia PMBOK em seu dia a 

dia, pois, é uma ótima ferramenta para distribuir tarefas, dividir responsabilidades para as 

equipes de trabalho, planejar o orçamento e delimitar prazos para a área financeira da 

organização. 

A elaboração e execução de um gerenciamento de projeto compõe em essência os 

pilares que sustentam a administração de quaisquer que sejam os objetivos, instrumentalizar 

maneiras promotoras de mudanças e determinante no sucesso de qualquer organização que 

queira dar resposta a um mercado de crescente mudanças  inovadoras de maneira rápida e 

eficaz, a falta do gerenciamento do projeto pode comprometer o resultado desejado, pois 

complica e ofusca as técnicas e aferições bem como a medição dos resultados das etapas que 

antecedem a alavancagem financeira que é o objeto de estudo do presente artigo. 

Com o mercado a cada dia mais competitivo e rigoroso no que diz respeito a absorção, 

e manutenção de parcelas consumidoras, o fator de planejamento e imprescindível para a 

alavancagem financeira, considerando os fatores internos e externos da organização, 

potenciais e possíveis pontos de melhorias, tanto no ciclo do produto/serviço quanto na sua 

performance ambiental, portanto o gerenciamento de projetos pode auxiliar a organização a 

ilustrar o cenário real que se encontra, ampliando e potencializando a capacidade de decisões 

etapa por etapa do projeto até que se chegue ao resultado desejado que é a alavancagem 

financeira. 

Desta forma é possível concluir que o gerenciamento de projetos como ferramenta de 

alavancagem financeira configura-se como um importante processo para melhorar e ampliar 

a competitividade, principalmente naqueles onde o escopo inicial não pode ser definido com 

riquezas de detalhes. 
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RESUMO 

Este artigo busca discutir as recentes modificações doutrinárias sobre constitucionalidade e a 

relação entre operadores do direito, os poderes legislativo e executivo. Discutir algumas 

recentes tendências interpretativas sobre controle de constitucionalidade, atuação judicial na 

política junto da análise de alguns casos no Brasil onde a atuação do judiciário teve 

consequências políticas importantes, inclusive consequências eleitorais. Constata-se que a 

atuação do judiciário na política é inevitável e não constitui necessariamente um problema, 

desde que circunscrita aos limites constitucionais. Constata-se ainda que se deve separar a 

judicialização da política de um ativismo judicial para que haja equilíbrio real entre os três 

poderes. 

Palavras-Chavões: Constituição. Neoconstitucionalismo. Política. Corrupção. 

 

ABSTRACT 

This article seeks to discuss the recent doctrinal changes on constitutionality and the 

relationship between legal operators and the legislative and executive powers. Discuss some 

recent interpretative trends on constitutionality control, judicial performance in politics 

together with the analysis of some cases in Brazil where the performance of the judiciary had 

important political consequences, including electoral consequences. It appears that the role of 

the judiciary in politics is inevitable and does not necessarily constitute a problem, as long as 

it is limited to constitutional limits. It also appears that the judicialization of politics must be 

separated from judicial activism so that there is a real balance between the three powers. 

KEYWORDS: Constitution. Neoconstitutionalism. Policy. Corruption. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 No Brasil, a relação entre o poder executivo e o judiciário se tornaram deveras estreitas 

nos últimos anos. A partir da operação Lava Jato, juízes passaram a fazer parte da política em 

um sentido distinto: não apenas no que se refere às consequências de suas decisões em 

tribunais, mas também a pessoa do juiz passou a ter lugar nas capas de revistas e nas telas dos 

jornais em todo o cenário nacional. No caso específico da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro foi 

apontado como herói nacional por diversos grupos e movimentos sociais além da própria 

mídia. Principalmente desde 2013 com as acusações de corrupção no âmbito da lava jato a 

sociedade tem pedido ao juiz para interferir na política combatendo a corrupção. Ocorre que 



 Revista Integralize Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
134 

a intervenção solicitada na maioria das vezes parte de uma má compreensão sobre o lugar do 

Judiciário na sociedade e também sua relação com os outros poderes que são legislativos e o 

Judiciário. 

 O objetivo deste artigo é discutir as formas legítimas de atuação do Judiciário na 

política brasileira, Na medida em que o Judiciário constitui um dos três poderes do estado e 

possui portanto consequências políticas importantes em suas ações assim como a legislação 

operada pelo Judiciário tem como raiz a soberania popular através da eleição de legisladores. 

 Parte, portanto, deste artigo do seguinte problema de pesquisa: quais as bases 

doutrinárias e constitucionais que fundamentam e delimitam a atuação do judiciário na política 

no Brasil? Buscasse e outros termos compreender a distinção entre uma atuação democrática 

do Judiciário na política, dentro do espaço de ação imposto pela Constituição, e uma 

judicialização da política. 

 Como método, além de uma pesquisa bibliográfica em cima de alguns doutrinadores 

importantes sobre direito constitucional e sobre as atribuições do Supremo Tribunal Federal, 

foram analisados também alguns casos recentes de atuação do Judiciário em questões 

políticas.  

 

CONCEITO DE “JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA” 

Sem dúvida, a promulgação da Constituição de 1988 foi a primeira grande causa da 

expansão do Judiciário no Brasil. Porque, além de fortalecer a democracia, identifica uma 

miríade de direitos e princípios e é reconhecida e listada ao longo de seu texto. A CF/88 resgata 

a cidadania, permite que a maioria da população adquira um maior nível de conhecimento 

sobre seus direitos e garante um meio pelo qual os cidadãos podem encontrá-los perante juízes 

e tribunais (BARROSO, 2009). A Constituição cidadã (como ficou conhecida pelos 

doutrinadores) acaba com as tradições formais e conservadoras e deixa a lei imperar, trazendo 

amplos direitos ao sistema jurídico nacional. Foi um gesto simbólico de prestígio aos direitos, 

antes mesmo das disposições relativas à organização do poder e à separação de poderes, e foi 

revolucionado com a introdução das disposições sobre os direitos fundamentais no primeiro 

artigo (MARMELSTEIN, 2011). A CF/88 mudou significativamente o papel do Judiciário ao 

aprimorar o modelo de separação de poderes adotado no Brasil, uma vez que a administração 

e o legislativo eram os mais influentes até então. O texto constitucional integrou a 

possibilidade de o Judiciário controlar a conduta do Executivo. Ou seja, no âmbito da 

Assembleia Nacional, criou um mecanismo para trazer os pontos de discussão para a esfera 

da justiça e para verificar a sua validade contra os princípios da Constituição (LENZA, 2013). 
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Desde 1988, o STF tornou-se o órgão de cúpula de todo o Judiciário, o guardião da 

Constituição, o fiador dos direitos básicos, e se fortaleceu como órgão independente. Passa a 

cumprir a dupla função de acumular as competências típicas do Supremo Tribunal Federal, de 

última instância da justiça, e do Tribunal Constitucional, que determina a constitucionalidade 

da lei (RIBEIRO, 2008). Conforme estipulado no artigo 102 da CF/88, é competência do STF 

fazer cumprir a Constituição, portanto é legítimo impor-se perante qualquer outra pessoa em 

violação ao disposto na Constituição. Mesmo assim, as ações e omissões de outras forças 

precisam ser consideradas. Esse direito e obrigação constitucional de que o judiciário deve 

participar no âmbito político de resolução de disputas constitucionais é exercido por meio do 

controle constitucional dos atos normativos (VERBICARO, 2008). 

 A atual Constituição adotou um modelo mais amplo e abrangente de gestão judicial 

denominado gestão constitucional híbrida, mista ou eclética. O objetivo é combinar aspectos 

dos sistemas americano e europeu para tornar a supervisão e ação das decisões judiciais mais 

eficientes em lidar com tudo que viola os direitos dos cidadãos e o regime democrático. O 

controle incidental com base nos Estados Unidos pode ser realizado por qualquer juiz, desde 

que as regras de jurisdição sejam cumpridas. A análise da constitucionalidade, também 

conhecida como gestão concreta ou indireta, é acessória na discussão dos principais fatos. 

(MARMELSTEIN, 2011). O controle direto tem inspiração em Kelsen e é realizado 

intensivamente em um número limitado de órgãos, geralmente somente um. A 

inconstitucionalidade de um ato é analisada abstratamente, independentemente do caso 

concreto, e a competência derivada dessa instituição é uma análise da constitucionalidade da 

lei e do ato (LENZA, 2013). 

 Uma das diferenças entre os dois modelos é o efeito gerado a partir da declaração de 

inconstitucionalidade. No controle difuso, se uma lei é declarada inconstitucional, ela é 

retirada apenas em alguns casos, mas continua válida no ordenamento jurídico, de modo que 

seu efeito só ocorre em determinados casos, ou seja, entre as partes. Porém, no concentrado, 

a decisão de admitir a inconstitucionalidade é universalmente válida e afasta do ordenamento 

jurídico a lei ou os atos declarados inconstitucionais (VERBICARO, 2008b). Para que esse 

controle seja viável, é fundamental uma organização com constituição rígida e capacidade de 

fiscalizar e solucionar questões constitucionais como o STF. A Constituição Rígida, em seu 

texto, determina as etapas mais penosas, meticulosas e solenes para modificar suas disposições 

do que as estipuladas no processo legislativo de modificação de suas normas constitucionais. 

Nossa constituição é rígida, conforme verificado pelas regras de procedimento solene 

estabelecidas no artigo 60 da CF (LENZA, 2013). 
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 A afirmação de que o Brasil adotou um sistema misto de controle constitucional 

significa que tanto juízes de primeiro grau quanto o Supremo Tribunal Federal intervirão no 

processo de administração da lei e na elaboração e implementação de políticas públicas, se 

necessário. Isso significa que você tem autoridade constitucional  de inspecionar e limitar as 

ações e omissões de poder em outros poderes (VERBICARO, 2008a). Assim, o Judiciário 

deve estar ciente de que tem uma função política por dois motivos. Em primeiro lugar, porque 

é uma sociedade política,  integrando os mecanismos de poder do Estado. Mas também porque 

a aplicação das normas de direito, necessariamente políticas, é a sua principal função 

(FACHIN, 2008). A presença de um judiciário forte, a provisão de controle sobre as ações de 

outros grandes poderes e o extenso rol de direitos básicos aumentam sobremaneira sua 

importância na sociedade, ampliam seu espaço e aumentam a visibilidade de suas decisões. 

Esse fato gera tensões entre os poderes, mas o Judiciário não deve ter medo de exercer a 

função que lhe é atribuída na Constituição. Era vontade dos deputados representar os 

interesses dos cidadãos, agir em seu nome e defender os seus direitos, elevar o estatuto judicial 

ao estatuto de guardião dos direitos e da democracia. 

 Uma das principais e mais marcantes decisões foi um conhecido caso de estudos com 

células-tronco embrionárias, com destaque em 2005 pela promulgação da Lei 11.105, 

conhecida como Lei de Biossegurança. Seu surgimento permitiu que células produzidas por 

fertilização in vitro fossem utilizadas para pesquisa e fins terapêuticos, mas eram embriões 

inviáveis e congelados para que células não utilizadas no procedimento pudessem ser 

utilizadas para pesquisa. Deve ter a partir de 3 anos ou mais, como previsto no artigo 5º da 

referida lei, com a autorização prévia dos pais. Não demorou muito para que a lei levasse a 

questões e discussões sobre o uso potencial de embriões humanos congelados. O foco central 

do debate foi a potencial inconstitucionalidade do artigo 5º no que se refere aos princípios do 

direito à vida e à dignidade humana. Em 2005, menos de dois meses após a entrada em vigor 

da lei, o então procurador-geral da República Cláudio Fonteles declarou a ADI (ADI Célula 

Tronco) na proposta 3.510/600. O processo, que vinha sendo discutido no STF há três anos, 

foi finalmente extinto pela ADI em 2008, com uma decisão histórica e respeitada de 6 a 5 

votos. A lei foi declarada na Constituição. 

 Outro caso icônico foi em 2011, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu o 

potencial jurídico de uma união estável entre casais homossexuais e estendeu a eles os mesmos 

direitos e obrigações que uma união estável de heterossexuais, por decisão unânime. A questão 

foi levantada para discussão no STF por meio de duas ações contra o descumprimento das 

ADPF. O primeiro (ADPF nº 132) apresentado pelo governador do Rio de Janeiro Sérgio 
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Cabral em 2008. A segunda é pela Procuradoria-Geral da República no ano seguinte (ADPF 

nº 178). Ambas as ações questionaram a violação de direitos básicos como liberdade, 

proibição da discriminação, igualdade, dignidade humana e violação da segurança jurídica. 

Por fim, em outra decisão histórica, em 2013, com 2 a 8 votos, o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal afirmou que prever o parto em caso de gravidez anencefálica não é crime de 

aborto. A questão foi levada a tribunal por meio da petição da ADPF nº 54 em 2004, proposta 

pela CNTS, que defende a descriminalização do comportamento por violar os princípios da 

dignidade humana. As mulheres grávidas eram forçadas a carregar no útero um feto que não 

sobreviveria após o parto, causando angústia e graves deficiências em sua saúde mental. No 

julgamento, o ministro decidiu que o médico que realizava a cirurgia e a gestante que decidisse 

fazer o aborto não cometeria nenhum tipo de crime. Atualmente, as mulheres não requerem 

uma decisão judicial para permitir que o feto anencefálico interrompa sua gravidez. As 

decisões tomadas pelo STF no ADPF são mais eficazes e vinculativas do que em outros 

órgãos, portanto, o diagnóstico de anencefalia é suficiente nos termos do artigo 10 da Lei 

9.882 de 1999. 

 Recentemente, o judiciário voltou a chamar a atenção da mídia e da sociedade 

brasileira ao investigar a Operação Lava Jato, que investiga planos de lavagem em grande 

escala e desvio de dinheiro público envolvendo as principais empreiteiras. Com base em 

informações coletadas pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal do Paraná, cuja 

investigação foi iniciada, entrou com uma ação na Justiça Federal, que inicialmente se 

transformou em 39 réus. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo processo penal, ajudou 

na investigação de crimes financeiros. No entanto, a investigação Lava Jato ainda não está 

concluída, com 26 etapas do início de 2009 a meados de março de 2016, várias prisões e um 

aumento diário na lista de réus envolvidos no plano. O novo papel que o Judiciário vem 

assumindo no cenário nacional divide opiniões nos mais diversos setores, inclusive sendo 

objeto de debate legislativo. As tensões entre os dois poderes públicos tornaram-se evidentes 

no momento em que PEC foi apresentada na Câmara Legislativa para reduzir poderes e limitar 

a atuação judicial. Só entre 2011 e 2012, três projetos foram encaminhados à Câmara para 

esse fim, todos aprovados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). O 

primeiro passo entre alguns que o projeto deve dar para mudar as disposições da Constituição. 

 Essa posição mais positiva do Judiciário parece ser um possível desequilíbrio entre a 

separação de poderes e a invasão de poder em outras esferas de poder, mas se justifica por 

diversos motivos. Acima de tudo, deve-se lembrar que a teoria da separação de poderes deve 

ser lida de forma atualizada, junto com a teoria de verificação e balanceamento de poderes, e 
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não como um sistema rigoroso como se pensava. Eles são independentes e em harmonia uns 

com os outros e têm a capacidade de supervisionar e apoiar uns aos outros (CASTRO, 2005). 

Nesse contexto, a judicialização muitas vezes pode ser vista como uma forma de adaptar a 

realidade jurídica ultrapassada à atual agitação social que é resultado da disparidade entre a 

demanda social e a reação política. Portanto, quando atua neste sentido e garante o respeito à 

Constituição, não viola a harmonia de poderes. Atua segundo a imposição do direito 

democrático e ainda tem a capacidade de modificar, de acordo com seu comportamento, a 

realidade social de muitos cidadãos (PAULA, 2006, p.72). 

 Em seu preâmbulo, a CF/88 afirma a sociedade no que diz respeito à implementação 

do Estado de Direito Democrático, cujo objetivo principal é garantir o exercício dos direitos, 

proporcionar o bem-estar e a igualdade dos cidadãos e promover a justiça social. Relaciona 

os compromissos que são esperados no momento em que saí da ditadura e se democratiza, o 

Estado assume esse compromisso de construir uma sociedade justa, igualitária, fraterna e 

harmoniosa. Outros fundamentos para este posicionamento no judiciário já constam do artigo 

primeiro do referido diploma ao elencar a dignidade humana como um dos fundamentos da 

república. E o Artigo 3 estabelece os objetivos básicos desta nova nação, incluindo a 

erradicação da pobreza e a redução da desigualdade social e regional. Também importantes 

são os direitos consagrados nos diversos itens da caput e no artigo 5º, que são garantidos a 

todos os cidadãos sem distinção de qualquer natureza, como o direito à vida, à liberdade e à 

igualdade, saúde, segurança, educação, trabalho, lazer, etc., designadamente os direitos sociais 

previstos no artigo 6.º do diploma acima referido. 

 A implementação de muitos desses direitos requer uma ação nacional em favor dos 

cidadãos, como a implementação de políticas e serviços públicos. É inerentemente negativo e 

protege os indivíduos de interferências, ao contrário dos direitos de defesa que o estado exige 

para se abster. Os direitos sociais de caráter positivo visam à promoção da igualdade entre os 

cidadãos e obrigam o Estado a gerar os interesses que constituem o seu objeto. Com efeito, 

como regra geral, a implementação de políticas e decisões públicas, incluindo a aplicação e 

afetação de recursos públicos, é tarefa da competência legislativa e administrativa. No entanto, 

se as normas constitucionais não forem seguidas e a validade dos direitos sociais for 

comprometida, a validade dos interesses necessários para que o judiciário exerça suas 

competências constitucionais e garanta dignidade mínima (BEDIN, 2009). 

 Portanto, é responsabilidade dos três poderes do governo proteger e promover os 

direitos fundamentais consagrados na Constituição, e se um falhar, os demais devem agir. 

Uma vez que a própria Constituição garante a legitimidade ao Judiciário para que esses 
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direitos tenham plena eficácia imediata, sua atuação não é uma distorção institucional, mas 

uma necessidade do Judiciário em face da inconstitucionalidade das ações dos outros poderes 

ou meras ilegalidades das mesmas (CUNHA JÚNIOR, 2009). Essa possibilidade, em que 

instituições não eletivas como o judiciário podem participar da arena política e até mesmo 

anular as ações de outros grandes poderes, é chamada de dificuldade contra majoritária 

(CAMPAGNOLI; MANDALOZZO, 2014). Existem dois fluxos doutrinários principais que 

avaliam o impacto desse processo na ordem democrática. O eixo do substancialista defende a 

posição mais positiva do Judiciário. Porque quando recebe demandas, da proteção judicial e 

participa da política nacional, protege partes da sociedade esquecidas por outras grandes 

potências. No caso dos procedimentalistas, o judiciário deveria ser uma organização limitada. 

Porque seu poderoso desempenho afasta do público a atitude de cidadania positiva e atrasa o 

processo democrático. Portanto, a judicialização propicia a ação passiva dos cidadãos diante 

dos interesses coletivos, cria uma busca constante pelo direito individual, exclui os indivíduos 

da participação na formação da vontade política nacional e da administração, deixando fraco 

o poder executivo e legislativo (VERBICARO, 2008b). 

 Afinal, o judiciário tem respondido a demandas sociais que os outros dois poderes não 

atendem, então esse fenômeno tem um lado positivo. Por outro lado, são evidentes as 

dificuldades que enfrentam para cumprir suas promessas constitucionais (BARROSO, 2009). 

Por um lado, quando o fenômeno ameaça o princípio da segurança jurídica, porque os 

julgamentos não podem ser previstos com base em valores pessoais e não em normas jurídicas 

ou sentimento coletivo, e há risco de tomada de decisão. Por outro lado, ele se reafirmará 

evitando a estagnação normativa e fornecendo proteção judicial às minorias pobres. 

 Como ensina Barroso (2009), a legitimidade da ação judicial está associada a duas 

justificativas, normativa e filosófica, mesmo para a atuação de quem exerce mandato eletivo 

popular. Como você pode ver, o caráter normativo está vinculado à norma, a Constituição. A 

Constituição pertence explicitamente a parte do poder político, e sua natureza técnica e 

imparcial pertence a instituições públicas não eleitas. A justificativa filosófica está relacionada 

à ideia de conflito constante entre direitos básicos e governo popular, constitucionalismo e 

democracia, afinal, o desejo da maioria foi garantido à minoria, pode ser contra os seus 

direitos. 

  

O ATIVISMO JUDICIAL 

 Até onde é sabido, a ideia de ativismo judicial vem da década de 1940 dos Estados 

Unidos, originada a partir de um artigo de jornal escrito por Schlesinger. Esse artigo foi 
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redigido em contexto onde pela jurisprudência progressista no que se refere aos direitos 

fundamentais a Suprema Corte estava realizando muitas transformações na política sem a 

participação do poder executivo e legislativo. A expressão ativismo judicial foi usado a partir 

daí como algo positivo, muito embora os críticos tenham apontado como algo negativo por 

que sugere exercício impróprio, já que o poder judiciário não detém a soberania popular para 

fazer política. O termo se tornou desta forma popular e levou a grandes discussões sobre 

justiça e sobre direito constitucional como afirma Barroso (2010). 

 No que se refere a doutrina, ainda não existe um conceito formal e consensual acerca 

de ativismo judicial. Para diversos doutrinadores, se trata de uma expressão ligada a 

extrapolação de limites das competências judiciais, ou seja, ativismos judiciais está ligado a 

forma como juiz sai de sua arena ultrapassando suas competências invadindo a seara da 

política. Ramos (2010) conceitua o ativismo judicial como exercício da função do juiz para 

além dos limites que são impostos pela sua profissão e função. É como se houvesse uma 

desnaturalização da jurisprudência onde estaria perdendo sua essência buscando competências 

cuja prática dentro da jurisprudência comprometeria a soberania popular que é exercida 

através do voto. 

 Barroso (2010) afirma que o conceito de ativismo jurídico deve estar ligada uma 

participação mais ampla e não necessariamente desnaturalizada do Judiciário para concretizar 

valores constitucionais. Daí a necessidade de uma maior intervenção do Judiciário dos outros 

poderes. O autor menciona que em diversas ocasiões não existe necessariamente uma foto 

mas a ocupação de espaços que foram deixados vazios pelos outros poderes por uma questão 

de omissão. 

 Leal (2010) vai na mesma linha que Barroso ao definir o ativismo judicial como ação 

mais trabalhosa do tribunal por tratar de pontos muito trabalhados em outras instâncias do 

poder. Pode-se concluir que o ativismo judicial é, assim, uma ação negativa na medida em 

que ameaça a organização do estado no que se refere ao princípio da separação dos três 

poderes. Mas também pode ser visto de forma positiva enquanto forma de atuar para efetivar 

garantias fundamentais como é praticada pelo Supremo Tribunal Federal que resguarda a 

Constituição Federal. 

 Os três poderes são independentes e harmônicos entre si conforme a Constituição 

deixa claro o artigo 60 § 4°, III e o art. 2. Isso significa que a separação dos poderes não é 

apenas uma teoria, constituída na verdade matéria essencial da democracia (BRASIL, 1988). 

Desta forma pode ser Wiki perante esse perto da separação dos poderes, é possível alguma 

intervenção de um poder sobre o outro, sendo esta uma flexibilização da separação dos 



 Revista Integralize Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
141 

poderes que a Constituição permite. Os poderes podem operar de forma atípica um pouco fora 

de sua função originária mas dentro dos limites impostos pela Constituição. Essa intervenção 

do poder judiciário é que pode ser chamada de ativismo judicial conforme explica Ramos 

(2010), ao afirmar que na medida que faz menção ao ativismo judicial, o que se está referindo 

é o fato do sistema jurídico ultrapassar linhas demarcadas para sua função originária em 

relação a função do Executivo e do legislativo. E mais do que uma mera Legiferação, em 

circunstâncias bem circunscritas, podendo ser até deferido pela Carta Magna arcos superiores 

do Judiciário. Trata-se na verdade de uma descaracterização da função típica do Judiciário, 

que incide sobre a essência das funções constitucionalmente dadas a cada um dos três poderes. 

 E o fenômeno do ativismo judicial é anterior à separação de poderes. Isso viola o 

judiciário porque os poderes legislativo e administrativo são vistos como uma garantia do 

estado de direito democrático promulgado pela vontade do povo. Deve-se enfatizar o 

entendimento de que o crescimento de um poder se deve ao enfraquecimento de outro, e que 

tal crescimento do judiciário se deve ao enfraquecimento  legislativo e do executivo. Porque 

os territórios legislativo e administrativo estão atualmente sofrendo uma crise de legitimidade 

motivada pelas conquistas políticas do governo e pela rejeição das massas a esse respeito. 

Portanto, a atuação que vem sendo criticada pelo poder judiciário é fundamental para fazer 

cumprir a Constituição e diminuir a lacuna deixada pelos outros dois poderes. (LEAL, 2010.) 

 Além disso, as decisões judiciais são consideradas algo criativas e inovadoras, e sua 

liberdade de criação é significativamente inferior à do legislativo, ignorando assim as 

restrições impostas ao judiciário. Portanto, sua atitude está começando a representar uma 

ameaça ao princípio da separação de poderes (RAMOS, 2010.) O Supremo Tribunal Federal 

entende que não viola o princípio da separação de poderes na interpretação da Constituição, 

mas exerce estritamente sua função principal de custódia da Constituição (LEAL, 2010). 

 Diante dessas afirmações, concluímos que a separação de poderes é essencial para a 

manutenção do Estado de Direito na democracia e que as instituições devem exercer sua 

função apenas. Sendo o Judiciário a responsabilidade pela gestão da constitucionalidade, é 

imprescindível conter as práticas abusivas de outros poderes, por isso essa função deve ser 

exercida, mas o Judiciário não deve ser abusivo na sua atitude. 

 É imprescindível abordar outro fenômeno político-jurídico denominado judicialização 

da política para que essas expressões não se confundam. Porta delimitar suas diferenças e o 

que cada uma delas significa. Por ora, podem ser consideradas sinônimas, pois tratam da 

questão do Judiciário ultrapassar os limites impostos às suas competências. No entanto, 

existem diferenças importantes que definem o que é cada um desses fenômenos. Pela 
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definição de Barroso (2010), a judicialização desloca questões que têm um impacto político, 

social ou moral significativo para o judiciário e prejudica poderes políticos como legislativo 

e executivo. Em oposição a isso, o ativismo é uma atitude distinta, que é a interpretação da 

Constituição de forma concreta e positiva. 

 Em outras palavras, ativismo judicial é a ação da própria vontade do Tribunal 

Constitucional, a escolha do juiz na interpretação da Constituição, e a judicialização da 

política não é uma ação política individual, mas um paradigma específico que dá matiz a todo 

ordenamento. 

 No caso da judicialização da política, esta ocorre quando os poderes legislativo e 

executivo transferem algumas de suas demandas políticas para o judiciário. O judiciário atua 

na solução de controvérsias, definindo as regras de ação adotadas por outros poderes. É o que 

ensina Barroso (2010) quando afirma que judicialização e o ativismo jurídico tem uma relação 

de primos. Portanto, vêm da mesma família e vão para o mesmo lugar, mas não têm a mesma 

origem. A rigor, eles não foram gerados pela mesma causa direta. No contexto brasileiro, a 

judicialização é um fato, uma situação derivada do modelo constitucional adotado, não um 

exercício deliberado de vontade política. Em todos os casos acima, a judicialização operou 

porque era seu objetivo original e não havia alternativa. Se as regras constitucionais permitem 

inferir reivindicações subjetivas ou objetivas, é responsabilidade do juiz determinar a questão. 

O ativismo judiciário, por outro lado, é uma atitude que consiste na escolha de formas 

concretas e positivas de interpretar a Constituição e ampliar seu sentido e alcance. Geralmente 

resolve, em situações de retirada do poder legislativo, certas separações entre classe política e 

sociedade civil, e impede que as demandas sociais sejam efetivamente atendidas. A ideia de 

ativismo judicial está associada à participação mais ampla do Judiciário na concretização dos 

valores e objetivos constitucionais. 

 Com isso em mente, a judicialização e o ativismo judicial ainda não parecem ser 

entendidos como semelhantes. Sendo a judicialização fruto da própria instituição, desde que 

o ativismo seja atitude positiva do judiciário, ele só atua quando provocado, e a forma como 

exerce sua função determina o surgimento de um judiciário ativista. 

 

NEOCONSTITUCIONALISMO, ATIVISMO JUDICIAL E JUDICIALIZAÇÃO DA 

POLÍTICA 

Até o momento, analisamos a concepção de ativismo judicial na maneira como esta 

opera em diversas posições. Pode-se concluir que no caso do ativismo judicial, este tem dois 

lados, onde em um pode ser negativo e em outro pode ser positivo, isso dependendo da 
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perspectiva teórica adotada por quem realiza a atividade jurídica. Ramos (2010) afirma que 

os partidários do originalismo e literalismo defendem que a prática jurídica que não está 

alinhada ao interpretativismo é intrinsecamente ativista, onde este tem de fato um sentido 

negativo ao derrubar a soberania popular que vem do sistema de eleição daquele que decide 

determinados tipos de questões. No outro sentido, os opositores do interpretativismo veem o 

ativismo como positivo, já que incorpora a soberania constitucional e o controle constitucional 

como orientação para o sistema político e para relação dos três poderes, havendo 

inevitabilidade da ação judicial no sentido supracitado. Isso está em grande parte da 

hermenêutica moderna. 

Para muitos, a atividade judicial é caracterizada pelos chamados juízes legislativos, 

visto que o papel do tribunal é interpretar o significado explícito do texto normativo, e não 

criar direitos. Deve-se perguntar sobre as práticas dos ativistas judiciais, e se o Supremo 

Tribunal Federal está a criar lei sem justificativa para isso (CAPPELLETTI, 1993). 

Considerando positivamente as práticas ativistas, quando o STF interpreta as normas da 

Constituição, consideramos que só nos deparamos com a Constituição representada pela 

própria Constituição e sua função de proteção da soberania popular. Visto desta forma, o 

Judiciário não impõe julgamentos sobre sua vontade e valores, mas submete ao legislador a 

vontade que o povo já havia feito (BARROSO, 2010). 

E diante de tais questionamentos e posicionamentos diversos sobre a atividade 

judiciária, pode ser visto como um desafio ao nosso atual cenário político e jurídico, o 

neoconstitucionalismo. Enquanto o neoconstitucionalismo reflete o estado de direito 

democrático, a separação de poderes é também um marco histórico dessa nação social e 

democrática, uma longa conquista para se chegar ao modelo nacional ideal, pelo processo de 

evolução, ou pelo menos próximo a ele. Portanto, ações que interferem nessa organização são, 

sem dúvida, difíceis. Nesse sentido, o ativismo judiciário assume tal posição, é a atitude do 

judiciário minando o princípio da separação de poderes. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos últimos anos no Brasil, o poder judiciário tem se tornado popular em sua atuação 

na política no imaginário popular brasileira. Em outros termos, a população fala atualmente 

de juízes tanto quanto fala de políticos, muitas vezes colocando os primeiros contra os 

segundos. Se tornou comum nos noticiários de TV políticos importantes estar competindo 

legitimidade com juízes, principalmente os juízes do Supremo Tribunal Federal. Um exemplo 

disso foi o caso da lava jato onde o juiz Sérgio Moro era colocado em toda a imprensa como 
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competidor em relação ao ex-presidente da República. Importante jornais brasileiros mostram 

juízes com ares heróicos, com seu papel de salvar a população dos políticos brasileiros, estes 

que têm legitimidade através do voto popular para fazer política. 

As interpretações jurídicas contemporâneas tem enfatizado em sua versão dominante 

um ativismo judicial mais forte que isso operaria para salvar democracia da corrupção. Isso 

tem feito com que o Brasil tenha agido de forma constitucional como foi o caso do juiz Sérgio 

Moro em diversos aspectos, tendo como exemplo o grampear mente da presidente Dilma 

Rousseff E envio das mensagens para uma emissora de TV. Em países como Estados Unidos, 

Alemanha, França e outros países europeus, Fica grampeia o primeiro-ministro ou presidente 

da república, tanto a emissora de TV que divulgou as conversas quanto juiz iriam responder 

na justiça de forma gravíssima como crime contra a pátria. Mas no Brasil a histeria em torno 

da corrupção tem sido usada pela imprensa de forma combativa contra políticos como foi a 

guerra da imprensa entre 2013 e 2016. 

A atuação do poder judiciário na política deve operar dentro dos termos 

constitucionais, sempre fazendo cumprir a lei e a Constituição. Qualquer atuação fora desses 

termos é ilegítima, não importa o concordo que esta seja uma sociedade pelo poder executivo 

e legislativo. Isto porque a divisão dos três poderes é o cerne de qualquer país democrático e 

essa divisão tem um propósito fundamental para o funcionamento sadio da república. Atentar 

contra o equilíbrio dos três poderes e a tentar outras bases republicanas. 
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RESUMO 

A Controladoria Geral do Estado – CGE/MT é o órgão máximo do sistema de controle interno 

do Poder Executivo Estadual, cuja área de atuação é ampla, haja vista que abarca desde a 

função precípua de auditoria, até às atribuições de correição, de prevenção e combate à 

corrupção, de ouvidoria, de incremento da transparência da gestão da administração pública e 
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de proteção do patrimônio público. Ao longo deste artigo, busca-se apresentar a definição de 

cada uma das atribuições da Controladoria Geral do Estado – CGE/MT. 

Palavras-chave: Controle interno; Controladoria Geral do Estado.  

 

ABSTRACT 

The State General Controllership - CGE / MT is the highest body of the internal control system 

of the State Executive Branch, whose area of operation is wide, since it encompasses from the 

primary function of auditing, to the duties of correction, prevention and combating corruption, 

ombudsman, increasing the transparency of public administration management and protecting 

public assets. Throughout this article, we seek to present the definition of each of the 

attributions of the State's Comptroller General - CGE / MT. 

Keywords: Internal control; State Comptroller General. 

 

INTRODUÇÃO  

  

A Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014, transformou a Auditoria 

Geral do Estado em Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, alterando as Leis 

Complementares nº 207/04, 04/90, 198/04, 111/02, e sendo alterada pelas Leis 

Complementares nº 590/17 e de nº 594/17. 

A LC 550/2014 instituiu, por meio do artigo 4º, que: 

São finalidades básicas da Controladoria Geral do Estado as atividades de auditoria 
governamental, controladoria, correição, ouvidoria e fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo Estadual, 

além de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Trata-se, pois, de órgão de controle interno do Poder Executivo Estadual. Convém, 

neste instante, ressaltar a lição de José Afonso da Silva (2005, p. 750), que ensina a existência 

dos seguintes tipos de controle: “de legalidade dos atos; de legitimidade; e economicidade; de 

fidelidade funcional e de resultados e, de cumprimento de programa de trabalho e de metas”. 

Quanto aos modos pelos quais o controle é exercido, poderá ser por órgãos externos ou 

internos da administração controlada. 

O artigo 70 da Constituição Federal, mediante os apontamentos de Silva (2005, p. 

751), é a base da distinção, em que se prescreve que a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 

indireta será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder. 

No âmbito estadual, a Constituição do Estado, estabelece em seu artigo 52: 

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 

controle interno com a finalidade de: 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/364648/lei-complementar-207-04
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/366098/lei-complementar-4-90
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/364676/lei-complementar-198-04
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/569531/lei-complementar-111-02
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631436/artigo-70-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos do Estado; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência 

da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

Administração Estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 

de direito privativo; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 

direitos e haveres do Estado; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de 

responsabilidade solidária.  
§ 2º A Controladoria Geral do Estado constitui-se em órgão superior de Controle 

Interno do Poder Executivo Estadual. (Nova redação dada pela EC 74/15) 
 

A Controladoria Geral do Estado – CGE/MT, nesse sentido, conforme determinação 

constitucional, é o órgão máximo do sistema de controle interno do Poder Executivo Estadual 

e, assim, é determinado pelo artigo 2º da LC 550/14, a seguir: 

 

A Controladoria Geral do Estado é órgão autônomo vinculado diretamente à 

Governadoria, instituição permanente e essencial ao Controle Interno do Poder 

Executivo Estadual, na forma dos Arts. 70 e 74 da Constituição Federal e 52 da 

Constituição Estadual que consiste nas atividades de auditoria pública, de correição, 

de prevenção e combate à corrupção, de ouvidoria, de incremento da transparência 

da gestão no âmbito da administração pública e de proteção do patrimônio público. 
 

Pode-se perceber que é ampla a área de atuação da CGE/MT, uma vez que abarca 

desde a função precípua de auditoria, até às atribuições de correição, de prevenção e combate 

à corrupção, de ouvidoria, de incremento da transparência da gestão da administração pública 

e de proteção do patrimônio público. Ao longo deste artigo, busca-se apresentar a definição 

de cada uma das atribuições citadas. 

 

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DE MATO 

GROSSO 

O sistema de controle interno do Poder Executivo de Mato Grosso, em atendimento ao 

artigo 52 da Constituição Estadual, e de acordo com o artigo 2º da LC 550/2014, é atribuição 

da Controladoria Geral do Estado – CGE/MT que, além das atividades de auditoria, abarca as 

de correição, ouvidoria e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do Poder Executivo Estadual, bem como apoiar o controle externo no exercício 

de sua missão institucional. 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/EmendaConstEstadual.nsf/250a3b130089c1cc042572ed0051d0a1/316fdf4c70fc1f5b84257dcf0040bf40?OpenDocument#_g8l6kaji484g46jqeada4il2l8d4kuji19gg4t9p06sq2o8248kg30_
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631436/artigo-70-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10630501/artigo-74-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Cabe, ainda, à CGE/MT o acompanhamento da evolução patrimonial dos agentes 

públicos do Poder Executivo Estadual, instaurando, se necessário, o procedimento para a 

apuração de eventual enriquecimento ilícito. 

Dessa forma, a auditoria governamental é atividade privativa da CGE/MT, e, em caso 

da necessidade de contratação de auditoria externa privada, esse procedimento será aprovado 

e supervisionado pela Controladoria. 

A auditoria interna das entidades da administração indireta, vinculada aos órgãos do 

Poder Executivo, também é atribuição do CGE/MT. A esse respeito, Celso Celso Antônio 

Bandeira de Mello (2009, p. 927) ensina que, em relação às entidades da administração 

indireta e fundacional, haveria um duplo controle interno: “aquele que é efetuado pelos seus 

próprios órgãos, e, aquele conduzido pela administração direta, no caso em estudo, de 

atribuição da CGE/MT”. 

 

Competências e Atribuições do Órgão de Controle Interno 

As competências da CGE/MT estão descritas no artigo 2º da LC 550/2014, que versa 

que, como órgão autônomo, vinculado à Governadoria, é uma instituição permanente e 

essencial ao Controle Interno do Poder Executivo Estadual, cujas atividades consistem em 

auditoria, correição, prevenção e combate à corrupção, ouvidoria, transparência da gestão e 

proteção ao patrimônio público. 

O artigo 3º da referida LC aborda que as competências relativas à ouvidoria e 

corregedoria serão exercidas em colaboração com os órgãos da administração direta e as 

entidades da administração indireta, de forma concorrente, respeitada a competência dos 

Secretários de Estado e dos Presidentes de entidades. 

Embora a CGE/MT abarque outras atividades não relacionadas à atividade típica de 

fiscalização de bens e de recursos públicos, no âmbito interno da administração pública, tem-

se que a atividade precípua do órgão controlador continua sendo a de auditoria interna. Nesse 

sentido, convém destacar as atribuições da CGE/MT em relação à atividade de auditoria do 

Poder Executivo Estadual. 

Dessa forma, o artigo 4º, da LC nº 550/2014, reporta que as finalidades básicas da 

CGE/MT são as atividades de auditoria governamental, controladoria, correição, ouvidoria e 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo 

Estadual, bem como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

A atividade de auditoria interna, realizada pela CGE/MT, é desempenhada com auxílio 

das Unidades Setoriais de Controle Interno- UNISECI’s, existentes nos órgãos e entidades do 
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Poder Executivo Estadual, sendo as auditorias tecnicamente subordinadas à Controladoria 

Geral do Estado. 

A subordinação técnica das UNISECI’s é efetivada mediante a observância das 

diretrizes, normas, técnicas estabelecidas e demais orientações estabelecidas pela CGE/MT. 

Em relação ao exposto, a UNISECI é a responsável pela elaboração e execução do Plano 

Anual de Acompanhamento dos Controles Internos – PAACI, sob orientação da 

Controladoria. 

No concernente às competências das UNISECI’s, cabe destacar a elaboração do 

PAACI; verificar a conformidade dos procedimentos relativos aos processos dos sistemas de 

planejamento e orçamento, financeiro, contábil, patrimônio e serviços, aquisições, gestão de 

pessoas e outros realizados pelos órgãos ou entidades vinculadas, ou seja, de todos os 

macroprocessos da área meio do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso; com auxílio, 

orientação e supervisão da CGE/MT. 

Dessa maneira, a UNISECI é um braço operacional da CGE no âmbito do órgão ou 

entidade estadual, inclusive, prestando suporte às atividades de auditoria realizadas pela 

Controladoria. Conforme disposição legal, a UNISECI será composta por servidores efetivos, 

de nível superior com conhecimento em Administração Pública. Nesse sentido, a Unidade 

Setorial subordina-se tecnicamente à Controladoria, mas está vinculada ao órgão ou entidade 

para fins administrativos e funcionais. 

 

 

Do Sistema de Correição do Poder Executivo 

A Lei Complementar nº 04/90 estabelece, em seu artigo 143, os deveres do servidor 

público civil e, no artigo 144, as proibições a que estão submetidos. Em caso de violação, os 

servidores estão sujeitos às penalidades descritas no artigo 154 do mesmo diploma legal, in 

verbais: 

Art. 154. São penalidades disciplinares: 
I – repreensão; 
II – suspensão; 
III – demissão 
IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 
V –destituição de cargo em comissão. 

 

As penalidades são aplicadas após a instauração de procedimento administrativo, que 

pode ser por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar, dependendo da 

natureza e da gravidade do fato, os danos que dela provieram para o serviço público, as 
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circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, conforme dispõe o art. 

155. 

Nesse sentido, a repreensão será aplicada por escrito, nos casos de violação de 

proibição, assim se lê no art. 143, I a IX, e de inobservância de dever funcional previsto em 

lei, e que não justifique imposição de penalidade mais grave, conforme o art. 156. 

Já a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com repreensão 

e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de 

demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias, lê-se no art. 157. 

Será punido com até 15 (quinze) dias de suspensão o servidor que se recusar 

a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, 
cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. 

Contudo, se houver conveniência para o serviço, a penalidade poderá ser 

convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de 

vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em 

serviço (art. 157, parágrafos 1º e 2º). 

As penalidades de repreensão e de suspensão terão seus registros cancelados após o 

decurso de 01 (um) ano a 03 (três) meses de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor 

não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar (art. 158). A penalidade mais 

gravosa é a de demissão que é aplicada nos casos elencados nos incisos de I a XIII do artigo 

159, conforme abaixo: 

 

 
Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 
I - crime contra a administração pública; 
II - abandono de cargo; 
III - inassiduidade habitual; 
IV - improbidade administrativa; 
V - incontinência pública e conduta escandalosa; 
VI - insubordinação grave em serviço; 
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa 

própria ou de outrem; 
VIII - aplicação irregular de dinheiro público; 
IX – revelação de segredo apropriado em razão do cargo; 
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Estadual; 
XI - corrupção; 
XII - acumulação ilegal de cargos ou funções públicas após constatação em processo 

disciplinar; 
XIII - transgressão do artigo 144, incisos X a XVII. 

 

O art. 161 versa que será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que 

houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Já a destituição de cargo em 

comissão, exercido por não ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração 
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sujeita a penalidades de suspensão e de demissão, dispõe o art. 162. Em relação ao ocupante 

de cargo em comissão, em caso de exoneração, o ato será convertido em destituição de cargo 

em comissão (par. único). 

Dessa forma, a demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 

IV, VIII a X do artigo 144, implica indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário sem 

prejuízo da ação penal cabível (art. 163). 

O art. 164 prescreve que a demissão ou a destituição de cargo em comissão por 

infringência do artigo 144, inciso X, XII e XIII (Das Proibições), incompatibiliza o ex-

servidor para nova investidura em cargo público estadual, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) 

anos. 

Nesse sentido, não poderá retornar ao serviço público estadual o servidor que for 

demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 159, incisos I, IV, 

VIII, X e XI (casos de demissão). 

O artigo 165 prevê que configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor 

por mais de 30 (trinta) dias consecutivos. 

Já a inassiduidade habitual é configurada pela falta ao serviço sem justa causa por 60 

(sessenta) dias, interpoladamente, durante o período de 12 (doze) meses, conforme art. 166. 

Em relação ao tema, o ato de imposição da penalidade mencionará sempre o 

fundamento legal e a causa da sanção disciplinar, ou seja, deve ser justificado (art. 167). 

Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 321), “as distintas 

penalidades administrativas são aplicáveis somente após um procedimento apuratório- com 

garantia de ampla defesa (ex vi do art. 5º, LV, da Constituição)”. Dessa forma, conforme o 

caso concreto, será instaurada a sindicância ou o processo administrativo disciplinar. 

A LC nº 04/90, prevê que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço é 

obrigada a promover a sua imediata apuração, mediante sindicância ou processo disciplinar, 

assegurando ao acusado ampla defesa (art. 170). 

As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que 

fundamentadas, com a informação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por 

escrito, confirmada a autenticidade, nos termos do artigo 171. Veja que o dispositivo não prevê 

a denúncia anônima, tampouco a simples suspeição, uma vez que a acusação deve ser por 

escrito, com a descrição do fato ocorrido. Assim, o fato narrado deve configurar evidente 

infração disciplinar ou ilícito penal, sob pena da denúncia ser arquivada por falta de objeto. 
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O resultado da sindicância pode ser: arquivamento do processo; aplicação de 

penalidade de repreensão ou suspensão de até 30 (trinta) dias; ou instauração de processo 

disciplinar. 

A esse propósito, quando o ilícito praticado pelo servidor ensejar a penalidade de 

suspensão por mais de 30 (trinta) dias de demissão ou destituição de cargo em comissão, será 

instaurado o processo disciplinar (art. 173). 

Nesse sentido, as atividades de correção do Poder Executivo Estadual são organizadas 

sob a forma de sistema, a fim de promover a sua coordenação e harmonização, nos termos do 

art. 11 da LC 550/2014. 

Desse modo, o sistema de correção do Poder Executivo Estadual compreende as 

atividades relacionadas à prevenção e apuração de irregularidades, por meio de instauração e 

condução de procedimentos correcionais, inclusive promovendo a aplicação da penalidade 

cabível (par. único do art. 11). 

Conforme art. 12, integram o sistema de correição os seguintes órgãos: CGE/MT, que 

é o órgão central do sistema; Secretária Adjunta de Correição da CGE/MT; as unidades 

setoriais de correição; o Conselho de Ética Pública; a Câmara de processo administrativo e a 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas, da Subprocuradoria-Geral Administrativa e de Controle 

Interno da Procuradoria Geral do Estado (art. 12). 

A Câmara de processo administrativo será composta pelos titulares das Unidades 

Setoriais de Correição, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Subprocuradoria-Geral 

Administrativa e de Controle Interno, por 03 (três) servidores lotados na Secretaria Adjunta 

de Corregedoria e presidida pelo Secretário Adjunto de Corregedoria e terá atribuição de 

consolidação de entendimentos técnicos na área de correição (par. único do art. 12). 

Quanto ao funcionamento das unidades setoriais de correição, as Secretarias de Estado 

e as entidades do Poder Executivo que possuírem em seus quadros mais de 500 (quinhentos) 

servidores efetivos ficam obrigadas a criar e manter, em sua respectiva estrutura, unidades 

setoriais de correição (art. 13). 

Já as Secretarias de Estado e as entidades do Poder Executivo que possuírem entre 100 

(cem) e 500 (quinhentos) servidores efetivos ficam obrigadas a criar e manter em sua 

respectiva estrutura unidades setoriais de correção (par.1º). 

Assim, os demais órgãos e entidades do Poder Executivo, que não se enquadrem nas 

hipóteses acima, designam membros para compor comissão processante, sem prejuízo das 

suas atribuições (par.2º). 
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O Secretário-Controlador Geral do Estado poderá requisitar, em caráter irrecusável, 

servidores de outros órgãos ou entidades, para compor comissões processantes relativas às 

apurações processadas no âmbito da CGE/MT (art. 14). 

Os servidores públicos estaduais lotados nas unidades de correição e os designados 

como membros de comissões de processo administrativo, assim como os defensores dativos 

em exercício, no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo, farão jus a uma 

gratificação adicional no valor correspondente à simbologia remuneratória DGA-7 (Direção, 

Gestão e Assessoria), percebida por servidor público efetivo, não sendo computada para 

outros fins remuneratórios (art. 15). 

A gratificação para o servidor designado para a função de presidente de comissão 

processante será equivalente ao valor da gratificação DGA-6, que é maior que o DGA-7 

recebida por outros membros da comissão processante. A título de explicação, as gratificações 

no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com a simbologia DGA (Direção, Gestão e 

Assessoria), variam de 1 a 10, sendo que o DGA-1 corresponde ao Governador de Estado, e 

os demais são decrescentes e inversamente proporcionais à numeração, DGA-1 o maior até o 

DGA-10, o menor valor recebido. 

Para fins de controle, a CGE/MT publica, mensalmente, a relação dos servidores, para 

fins de recebimento da referida gratificação. 

O Secretário-Controlador Geral do Estado, poderá instaurar sindicâncias, 

procedimentos e processos administrativos disciplinares, em função das seguintes 

ocorrências: da inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade 

de origem; da complexidade, relevância da matéria e sua repercussão social; do envolvimento 

de servidores de mais de um órgão ou entidade; da autoridade envolvida; da inércia da 

autoridade responsável; descumprimento injustificado de recomendações da Controladoria 

Geral do Estado ou determinações dos órgãos de Controle Externo (art. 17). 

O Gestor da Controladoria Geral do Estado, também, poderá, mediante manifestação 

fundamentada, avocar sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares 

em curso, de qualquer órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual, inclusive promovendo 

a aplicação da pena cabível (par.1º); com exceção dos procedimentos e processos 

administrativos disciplinares em curso, de competência das Corregedorias da Procuradoria-

Geral do Estado, da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar (par.2º). 

Os Secretários de Estado e dirigentes das entidades do Poder Executivo Estadual 

poderão requerer, junto ao Secretário-Controlador Geral do Estado, a instauração de 
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sindicâncias, instruções sumárias e processos em desfavor de pessoa física e jurídica que 

transacionarem com o Estado (art. 18). 

Dessa maneira, as Unidades Setoriais de Correição subordinam-se tecnicamente à 

Controladoria Geral do Estado (art. 19), sendo que as Corregedorias existentes nas estruturas 

dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual denominam-se Unidade Setorial de 

Correição, a partir da publicação da LC nº 550/2014, e subordinam-se, também, à CGE/MT 

(par.1º), com exceção das Corregedorias da PGE/MT, da Polícia Judiciária Civil, da Polícia 

Militar e do Corpo Bombeiros Militar (par.2º). 

A lotação dos servidores nas Unidades Setoriais de Correição será feita por meio de 

processo seletivo dentre servidores públicos efetivos e estáveis do Poder Executivo, que será 

regulamentado pelo Conselho do Sistema de Controle Interno (art. 20), sendo vedada a 

designação para as funções junto às Unidades Setoriais de Correição de servidores punidos 

em processos éticos ou administrativos nos últimos 05 (cinco) anos (art. 21). 

Desta maneira, a CGE/MT é o órgão central do sistema de correição e verdadeiro 

guardião da conformidade material e formal dos procedimentos e processos administrativos 

no âmbito do Poder Executivo Estadual. 

 

Do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo 

As atividades de Ouvidoria, Transparência e Controle Social do Poder Executivo 

Estadual são organizadas sob a forma de rede e coordenadas pela Controladoria Geral do 

Estado, por intermédio da Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral (art. 22). Assim, são 

integrantes da rede de Ouvidoria do Poder Executivo: a CGE/MT; a Secretaria Adjunta de 

Ouvidoria Geral; as Ouvidorias setoriais; as Ouvidorias especializadas; a Comissão Mista de 

Reavaliação das Informações e as Comissões de Gestão da Informação (art. 23). 

No âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, a rede de ouvidoria tem 

como atividades: a recepção, tratamento e fornecimento de resposta ao cidadão e a sociedade 

em relação aos registros das denúncias, reclamações, solicitações, elogios, sugestões e 

informações realizadas junto aos canais de relacionamento disponíveis, relacionados às 

eventuais falhas na prestação de serviços públicos no âmbito do Poder, buscando, dessa forma, 

encontrar soluções junto aos órgãos e entidades, bem como subsidiar os gestores estaduais na 

melhoria desses serviços, apresentando estudo e diagnóstico das demandas (art. 24). 

Dessa maneira, a CGE/MT é a responsável pela atividade de atendimento ao cidadão 

interessado nas informações públicas, de acordo com a Lei federal nº 12.527/2011, chamada 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1029987/lei-12527-11


 Revista Integralize Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
155 

de Lei de Acesso à Informação. Por conseguinte, compete à CGE/MT acompanhar junto aos 

órgãos e entidades do Poder Executivo o andamento das reclamações, denúncias, solicitações, 

pedido de informações e sugestões dos cidadãos, buscando identificar causas e propor 

soluções que atendam às expectativas dos reclamantes e o contínuo aprimoramento dos 

serviços prestados (art. 25).  

Assim, as Ouvidorias setoriais subordinam-se diretamente à CGE/MT, vinculando-se 

ao órgão e entidade somente para fins administrativos e funcionais (art. 27). Nesse sentido, 

todos os órgãos e entidades do Poder Executivo ficam obrigados a atender as requisições 

expedidas pela Controladoria Geral do Estado, relacionadas às atividades de ouvidoria, 

referente à transparência passiva e Serviço de Informação ao Cidadão (art. 28). Nesse sentido, 

o sistema Fale Cidadão, gerenciado pela CGE/MT, é o sistema único de Ouvidoria do Poder 

Executivo de Mato Grosso, para registro e acompanhamento das demandas formuladas pelo 

cidadão aos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado (art. 29). 

De tal modo, fica estabelecido o fluxo de tratamento dos registros encaminhados pelo 

sistema Fale Cidadão, que obedecerão aos seguintes preceitos (par. único- art. 29): 

  

I - as demandas recebidas pelas unidades do Sistema de Ouvidoria em atendimento 

presencial, telefone, carta, fax, e-mail, caixas de correspondências e, ainda, as 

veiculadas pela mídia, deverão ser registradas e processadas através do sistema 

FALE CIDADÃO; 
II - o atendimento efetivo ao cidadão quanto à recepção, tratamento e resposta, será 

realizado dentro dos prazos estabelecidos na lei ou em regulamentos próprios, sendo 

obrigatória a apresentação de justificativa para a prorrogação do prazo; 
III - a resposta ao Cidadão deverá ser efetiva, o que representa informar que seu 
pedido foi analisado quanto aos elementos mínimos necessários pela área 

responsável e quais os procedimentos por parte da Administração foram tomados; 
IV - direito do cidadão ao acompanhamento de todo o trâmite de sua manifestação, 

através de ferramentas tecnológicas ou outros meios de contato; 
V - tratamento inicial realizado pela Ouvidoria Setorial da área responsável pelo 

conteúdo da manifestação registrada, exceto quando julgado pela Controladoria 

Geral do Estado a necessidade de encaminhamento à autoridade máxima do órgão 

ou outros órgãos de controle; 
VI - as denúncias apresentadas diretamente à Controladoria Geral do Estado ou 

através das Ouvidorias Setoriais serão apuradas em conformidade com o Plano 

Anual das unidades de ouvidoria, de auditoria e de corregedoria e observados os 

critérios de ingresso, temporalidade, urgência, prazo prescricional, risco, 
materialidade, oportunidade e relevância; 
VII - respeito aos princípios que regem a função de Ouvidoria Pública, quanto à 

confidencialidade das informações e sigilo dos dados do cidadão denunciante. 

  

Diante do exposto, a Ouvidoria integra-se às demais macro funções da CGE/MT, 

fornecendo subsídio para a atuação das áreas de auditoria, controle e corregedoria, atuando de 

forma coordenada na busca do aperfeiçoamento do serviço público no Poder Executivo do 

Estado de Mato Grosso (art. 30). 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1029987/lei-12527-11
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1029987/lei-12527-11
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Insta mencionar que o sistema de Ouvidoria é atribuição da CGE/MT, de forma 

concorrente com as ouvidorias setoriais, que farão o tratamento das informações no âmbito de 

cada órgão ou entidade; porém se reportam tecnicamente à Controladoria Geral do Estado, 

mas subordinam-se administrativamente ao órgão ou entidade. 

  

Da Controladoria do Poder Executivo de Mato Grosso 

A Constituição Federal estabelece que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

manterão, de forma integrada, o controle interno. Trata-se de controle de natureza 

administrativa, exercido sobre funcionários encarregados de executar os programas 

orçamentários e de aplicação dos recursos públicos. Nesse sentido, são finalidades do controle 

interno, de acordo com o art. 74 da CF: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; comprovar a 

legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades, bem como da aplicação de recursos públicos 

por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 

assim como dos direitos e haveres da União; apoiar o controle externo no exercício de sua 

missão institucional, dando ciência ao Tribunal de Contas respectivo de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade de que vierem a ter conhecimento, sob pena de responsabilidade 

solidária. 

Quanto ao momento de atuação, o controle interno pode atuar de três formas: a priori, 

concomitante e a posteriori. O procedimento mais seguro de atuação, na visão de Silva (2011), 

é o concomitante com os atos de execução da lei orçamentária; mas, conforme o caso, pode 

ser prévio (a priori), analisando a conformidade do ato antes da sua execução; pode ser 

subsequente (a posteriori), em relação, por exemplo, à liquidação da despesa. 

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 295, de 28 de dezembro 

de 2007, que instituiu o sistema integrado de controle interno do Estado de Mato Grosso, 

compreendendo os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e os órgãos autônomos 

Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e Tribunal de Contas do Estado, 

define em seu artigo 2º, o conceito de sistema de controle interno: 

  
O conjunto de atividades de controle, realizadas no âmbito de cada um dos Poderes, 

Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como do Ministério Público, Defensoria 

Pública e Tribunal de Contas, visando assegurar a legalidade, legitimidade, 

transparência e efetividade dos gastos públicos. 
  

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10630501/artigo-74-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Percebe-se que o sistema integrado de controle interno é composto pelas unidades de 

controle interno de todos os Poderes e órgãos autônomos constituídos; contudo, será 

organizado de forma autônoma em cada um deles, sem vinculação ou subordinação. Trata-se, 

dessa forma, de uma colaboração entre as unidades de controle interno de cada Poder e órgão 

autônomo. 

A referida LC, em seu artigo 6º e seus 22 incisos, versa sobre as competências e 

responsabilidades da Unidade de Controle Interno. Já o artigo 7º da referida LC trata das 

responsabilidades do controle interno em cada Poder: 

  
I – exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à 

sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando 

a observância à legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência 
operacional; 
II – exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos 

objetivos e metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no cronograma de execução 

mensal de desembolso; 
III – exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Poder ou Órgão 

indicado no caput do Art. 1º, desta lei complementar, incluindo suas administrações 

Direta e Indireta, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que 

os utilize no exercício de suas funções; 
IV – exercer o controle sobre a execução dos contratos, convênios e instrumentos 

congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo; V – comunicar à Unidade 

de Controle Interno do respectivo Poder ou Órgão indicado no caput do Art. 1º desta 
lei complementar, qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha 

conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária. 

  

Dessa forma, depreende-se que não há inovação nas disposições quanto às atribuições 

acima, tratam-se, pois, de competências já disciplinadas no texto constitucional. A esse 

respeito é importante ressaltar que a Controladoria Geral da União vem propondo novas 

metodologias de controle e gestão de riscos na atividade pública por meio de mecanismos 

mais modernos, tais como os programas de integridade adaptados para a gestão pública. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com vista a criar regras para o adequado emprego do dinheiro público, as leis aqui 

comentadas têm servido de alicerce para que a Controladoria Geral da União possa melhor 

gerir os riscos na atividade pública. Para tanto, faz-se fundamental que o controle interno seja 

estruturado de forma que os seus custos sejam razoáveis, podendo, assim, ser efetivado, haja 

vista ser um processo desenvolvido com o objetivo de proporcionar segurança.  
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RESUMO 

O horário eleitoral é, por lei, um espaço reservado na televisão e no rádio no intuito de que 

cada candidato possa apresentar suas propostas políticas e projetos de governo. A Língua de 

Sinais é uma estratégia linguística que visa a comunicação dos surdos. Ao longo do tempo, 

ambos componentes foram se relacionando e, para tal, foram inúmeros os instrumentos de 

inserção da Língua de Sinais no âmbito político. Um novo mundo se abria e um tom de 

igualdade ganharia espaço na política. 

Palavras-chave: Libras. Política. Propaganda eleitoral. Brasil. Igualdade. 
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The electoral schedule is, by law, a space reserved on television and radio in order that each 

candidate can present their political proposals and government projects. Libras is a linguistic 

strategy aimed at deaf communication. Over time, both components were related and, for that, 

there were numerous instruments for the insertion of Sign Language in the political sphere. A 

new world was opening and a tone of equality would gain space in politics. 

 Keywords: Libras. Politics. Electoral Schedule. Brazil. Equality. 

  

  

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho objetiva trazer a discussão sobre a utilização da Língua de Sinais 

e seu uso no cenário político eleitoral. Para tal, far-se-á necessária a definição das questões e 

localização de cada uma no espaço geográfico e temporal. 

A Língua de sinais, através da juíza eleitoral Lídia Frota, passou a ser obrigatória nas 

propagandas eleitorais de 2016. Até a eleição anterior ela era opcional, pois poderia ser 

preterida pela utilização de legendas. Decisão essa elaborada através da interpretação do artigo 

36 da Resolução nº 23.457 de 15 de dezembro de 2015. 

A partir das eleições de 2016 as eleições ganharam caráter mais igualitário e desigual 

devido também a elaboração de estratégias e ações visando o respeito à comunidade surda e 

à necessidade de geração de informação aos surdos que, até então, se viam marginalizados 

politicamente pelo fato de não estarem tendo a possibilidade de ter sua língua expressa nas 

campanhas partidárias e propagandas governamentais. 

Primeiramente, o presente trabalho irá definir o horário político e suas particularidades 

de acordo com o espaço em desenvolvimento. Posteriormente haverá o desenvolvimento da 

expressão “Libras” e “Língua de Sinais”. Será relatada sua definição e as bases jurídicas nas 

quais a expressão se faz presente no sistema político. O terceiro capítulo será desenvolvido 

sobre a relação da Libras no sistema político. E, para finalizar, será feita discussão final sobre 

o envolvimento e importância da Libras no sistema político enfatizando a busca por igualdade 

entre os indivíduos, onde todos teriam o direito à informação e ao entendimento sobre o 

mundo político e as opções disponíveis. 

 

O HORÁRIO POLÍTICO GRATUITO 

O horário eleitoral, instituído pela lei nº 4737 de 15 de julho 1965 com a criação do 

Código Eleitoral Brasileiro é regulamentado pela lei nº 9504 de 30 de setembro de 1997, meio 

ao estabelecimento de normas para as eleições, tem a finalidade de divulgar as ideias e 

propostas de governo de candidatos dos trinta e três partidos políticos brasileiros registrados 

atualmente no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Ele teria sido impactado através da lei nº 
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13.165 que determinará a redução dos seus custos, a simplificação da administração dos 

Partidos políticos e o incentivo à maior participação das mulheres na política. O horário 

político é transmitido por meios de comunicação como o rádio e a televisão em horários 

determinados e distintos entre os veículos acima supracitados. (TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL) 

SIGNIFICADO DA EXPRESSÃO 

Analisando o nome do objeto a ser analisado nesse artigo, o Horário Político Eleitoral 

Gratuito, faz-se conveniente o esmiuçamento do significado do termo para o desenvolvimento 

efetivo do presente trabalho. É um horário, pois é determinado um período de tempo para que 

a propaganda ocorra. É político já que envolve um ato relativo e pertencente à política. É 

eleitoral a partir do momento em que age na regulamentação do ato de eleger e ser eleito. E 

por último é gratuito, pois de acordo com o artigo 21, parágrafo XII da Constituição da 

República as emissoras de televisão e rádio têm o ônus da apresentação dos projetos políticos 

em sua rede de notícias. Para tal, a lei nº 9.096 de 19 de setembro de 1995 determina uma 

compensação fiscal às emissoras de rádio e televisão. O que teria sido reiterado por meio do 

artigo 99 da lei nº 9.504/1997. 

 

NO MUNDO 

Em diversos Estados como a França, a Grã-Bretanha e a Dinamarca, há a divisão igual 

do tempo disponível que cada partido tem direito de utilização a fim de divulgar suas propostas 

em rede. 

Na África, em sua maior parte, a propaganda política é passada em canais estatais. Na 

África do Sul, o tempo do horário político é fatiado de maneira distinta. Uma parte dele é 

fracionada igualmente entre os partidos. O espaço remanescente é disposto a cada partido de 

acordo com a sua popularidade, quantidade de eleitos e de candidatos, e desempenho nas 

eleições anteriores e nas pesquisas. 

No México, 30% do tempo disponível,o que ocorre com 100% do período na França, 

é fragmentado de forma igual, independentemente do tamanho do partido, como ocorre nos 

países como a Namíbia.Na Dinamarca ocorre o mesmo que no Estado francês, porém a 

legenda partidária deve ter alcançado número mínimo de votos na eleição anterior ao pleito 

para que possa ter espaço garantido nos méis de comunicação. O restante do tempo mexicano 

para propaganda eleitoral, 70%, é cedido de acordo com o desempenho da legenda na eleição 

passada. 
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No Estado espanhol, o tempo é alocado de acordo com a performance dos partidos na 

última eleição. Em países como Montenegro e Barbados vigora modelo misto, onde os 

partidos políticos têm espaço assegurado de forma gratuita, mas também podem adquirir 

maior espaço de propaganda por meios financeiros. (MELLO, 2010) 

 

NO BRASIL 

De acordo com os artigos 45 e 49 da lei nº 9.096 de 19 de setembro de 1995, passaria 

a ser direito gratuito a difusão dos programas partidários no rádio e na televisão no Brasil. Ele 

busca também divulgar informações aos filiados acerca das propostas, eventos e atividades 

dos partidos, assim como a propagação de temas político-partidários e a difusão e promoção 

de maior quantidade de atividades femininas na política, onde é dado às mulheres o direito de 

uso de no mínimo 10% do tempo total disponível. 

O artigo 45 da lei nº 9.096/95 veda a defesa de interesses pessoais, mídias incompletas 

ou qualquer manipulação de fotos e vídeos em programação política. Ao contrário do Canadá, 

é proibida a veiculação de propaganda eleitoral paga no Estado brasileiro.  

Na última eleição realizada no Brasil, em 2016, após uma reforma eleitoral em 2015, ocorreu 

a exibição das propagandas políticas nos 35 dias anteriores ao pleito. Dez dias menos que na 

eleição ocorrida quatro anos antes. Foram dois blocos diários com duração de 10 minutos 

cada. Os candidatos a prefeito das cidades tinham direito a divulgar suas plataformas políticas, 

por meio de rádio e televisão, todos os dias. Seriam 70 minutos para inserções de 30 a 60 

segundos fragmentados entre candidatos ao executivo municipal com 42 minutos e candidatos 

ao legislativo do município com 28 minutos. Em comparação ao horário eleitoral reservado 

na campanha de 2012, em 2016 as propagandas ganhavam menor período de tempo e maior 

nível de intensidade. Não haveria mais a utilização de blocos extensos de propaganda, mas 

sim passagens curtas no decorrer da programação do meio de comunicação. A distribuição do 

tempo entre os candidatos não teria sofrido alteração entre os dois pleitos eleitorais 

supracitados. Dez por cento do tempo seria distribuído igualmente entre os partidos. O restante 

do período teria distribuição proporcional, onde quanto maior fosse a quantidade de políticos 

eleitos, maior seria o tempo destinado aos candidatos do partido. 

No período em que não há eleições, há revezamento dos partidos políticos nas 

propagandas exibidas em rádio e televisão entre às 19h e 22h, onde nacional ou regionalmente 

duram aproximadamente 8 minutos na televisão e 12 minutos no rádio. 
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Com a promulgação da lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997, a difamação de algum 

candidato ou partido político, mesmo por meio de contratação direta ou indireta de outrem 

para fazê-lo tornara-se crime com pena de detenção e multa.  

 

A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

A Libras é uma linguagem utilizada pela comunidade surda e afins, onde tem o intuito de 

gerar comunicação entre indivíduos. Ela garante o direito ao exercício dos direitos individuais 

e sociais. (BARROS, 2012) Ela é considerada linguagem, pois preenche os requisitos 

científicos necessários para tal, contendo gramática, semântica, dentre outros componentes 

das línguas orais. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2009) Para Tanya Felipe, a Libras tem 

complexidade e expressividade assim como as línguas orais. (FELIPE, 2007) 

A Língua de Sinais Brasileira, a LIBRAS, estabelecida através da lei nº 10.436 de 24 de abril 

de 2002, é uma maneira de expressão que transmite ideias e fatos a fim de gerar comunicação 

às pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Deve ser assegurada pelo setor público por 

meio de instituições públicas. E isso impacta em inúmeros setores da esfera política, 

econômica, social e cultural. A partir do Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, em seu 

capítulo 2, a Libras teria sido incluída na esfera educacional como disciplina curricular. 

A Libras é uma língua que sugere combinação entre configuração de mãos, pontos de 

articulação, movimento, orientação e expressões faciais e/ou corporais. Ou seja, é o arranjo 

entre o local, o movimento, a expressão e a orientação praticada pelas mãos. Ela, de acordo 

com a lei nº 10.436/05, é uma conquista da comunidade surda e o reconhecimento dos 

profissionais que trabalham a linguagem alternativa. 

 

LEGISLAÇÃO 

A lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002 legitima a LIBRAS. Ela insere o direito de 

educação inclusiva aos surdos, destaca os movimentos sociais surdos e reconhece os 

profissionais direta ou indiretamente ligados à língua de sinais. 

A lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989 vem em apoio às pessoas com deficiência, valorizando 

seus interesses coletivos e difusos. 

A lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 dispõe sobre acessibilidade. Estabelece 

critérios de promoção da acessibilidade de deficientes e pessoas com mobilidade reduzida, 

assim como busca eliminar barreiras e obstáculos limitadores ao acesso, circulação e 

movimentos desses indivíduos. 
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A lei nº 10.172 de 09 de janeiro de 2001 institui sobre o PNE, o Plano Nacional de 

Educação. Busca ampliar a oferta e o acesso de atendimento às pessoas com necessidades 

educacionais especiais. 

A resolução MEC/CNE nº 2 de 11 de setembro de 2001 é focada nas diretrizes 

nacionais para a educação de alunos com necessidades especiais. Nela há a importância da 

participação e união entre a família, escola e a comunidade para a obtenção de educação de 

qualidade. 

A portaria nº 3284 de 07 de novembro de 2003 incide na acessibilidade ao 

reconhecimento e instrução na educação superior. Visa a facilitar a vida acadêmica do 

estudante universitário. 

A lei nº 12.319 de 01 de setembro de 2010 regulamenta a profissão de tradutor e 

intérprete de LIBRAS. 

O decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 regulamenta acerca dos direitos 

individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. Nela há a procura de geração de 

igualdade de direitos entre deficientes e pessoas sem deficiência. 

O decreto nº 5626 de 22 de dezembro de 2005 regulamenta a lei que dispõe sobre a 

LIBRAS, a 10.436, oficializando a língua de sinais no território brasileiro. A partir de sua 

criação a LIBRAS deveria ser considerada disciplina curricular obrigatória para os cursos de 

formação de professores. 

A Lei 13.146 de 06 de julho de 2015 aborda o Estatuto da pessoa com deficiência. Ela 

dispõe sobre a garantia da segurança e promoção de práticas igualitárias e o exercício dos 

direitos e liberdades fundamentais para inclusão da pessoa com deficiência. 

Há também projeto de lei no senado, o 272 de 2014, que acrescenta na lei 9.096, mais 

precisamente no parágrafo 45º, e altera na lei 9.504, em seus parágrafos 44 e 46, tornando 

obrigatória a utilização das Libras nas propagandas eleitorais transmitidas na televisão, assim 

como nos debates eleitorais transmitidos pelas emissoras. 

 

A LIBRAS E A PROPAGANDA ELEITORAL 

O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tornou lei o uso de linguagem voltada a pessoas 

com deficiência. É obrigatória a utilização da Língua Brasileira de Sinais em todo e qualquer 

pronunciamento, propagandas e debates eleitorais oficiais do governo por meio de janela de 

com intérprete de Libras, audiodescrição e subtitulação através de legenda oculta. A 

desembargadora Marli Ferreira, visando a inclusão de todos os deficientes no processo 

eleitoral, ainda reforçou a questão anterior dando caráter cumulativo a tal. (GRILLO, 2016) 
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Em 08 de março de 2016, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 

e Informática, o CCT, a fim de que os candidatos tenham suas propostas amplamente 

conhecidas em rede televisiva, estipulou a necessidade do uso de recursos e legendas em 

Libras. As emissoras devem receber as mídias já com o material traduzido em Libras. E, se 

não for executado, as instituições responsáveis devem ser penalizadas. (RODRIGUES, 2016) 

O professor da UnB Messias Ramos Costa é surdo e considera que os surdos confrontam-se 

frequentemente com questões de acessibilidade à cidadania. Para ele, os políticos e candidatos 

a cargos políticos têm que estar atentos ao acesso desses indivíduos. Costa considera que as 

pessoas com problemas de surdez têm sido desrespeitadas, pois não estaria existindo o direito 

aos mesmos de adquirirem conhecimento político. 

De acordo com a Procuradoria Regional Eleitoral do Distrito Federal, a tradução das 

propagandas eleitorais gratuitas na TV por meio do uso da Linguagem Brasileira de Sinais é 

fundamental. Em 15 de setembro de 2014, seus integrantes, em audiência pública, acordaram 

que a adoção da tradução em Libras no horário político seria maneira eficiente de promoção 

da igualdade. O parágrafo 4º do artigo 29 da Resolução nº 23.404/14 do Tribunal Superior 

Eleitoral dá o direito de escolha do partido político sobre o uso ou não de legenda ou intérprete 

de Libras. Isso estaria gerando a ineficiência ao acesso pleno das informações transmitidas em 

TV ao surdos, pois parte deles não estariam alfabetizados na língua escrita, mas somente na 

Libras. 

Rafael Rabelo, representante do Partido Socialista Brasileiro, comentou que o tempo 

é empecilho para inserção do trabalho de um intérprete de Libras nas propagandas eleitorais. 

Segundo Rafael, para a produção e edição do programa eleitoral, seriam disponibilizados 

apenas quatro dias. Portanto, tornar-se-ia inviável a execução da questão supracitada. Em 

resposta, Elton Ghersel, procurador regional eleitoral, reconheceu a dificuldade, porém 

ressaltou a prioridade do princípio constitucional de igualdade e o direito de acesso à 

informação. E, portanto, a reivindicação de Rafael Rabelo não teria procedência. 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2014) 

Para as eleições de 2014 ficou decidido por meio da Resolução nº 23.404/2014 que 

deveria existir, na transmissão dos debates eleitorais em televisão e na propaganda eleitoral 

gratuita, a utilização da Libras ou de legendas. Na Resolução nº 23.457 de 15 de dezembro de 

2015 houve a inserção da necessidade da janela com intérprete de Libras, subtitulação através 

de legenda oculta e audiodescrição quando houvesse debates e propagandas eleitorais 

realizados em televisão. 
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Compreendendo a importância do uso da Libras para a prática igualitária e justa da 

política, foi realizada Campanha visando a inclusão da tradução e interpretação de Libras em 

debates, pronunciamentos e horários políticos. Nela é registrado que o horário político sem a 

utilização da Libras estaria resultando na não participação do surdo no processo político. 

Portanto, a inexistência da Língua de sinais na política gera desigualdade e exclusão dentro 

do processo político, significando que o surdo estaria perdendo o seu direito ao voto. 

(YOUTUBE) 

A Libras, por extenso período de tempo, fora vista como meio legal de valor simbólico 

que encobria as condutas hegemônicas que reforçam o estereótipo negativo do surdo como 

incapaz de adquirir aprendizado e de ser encarado como um indivíduo independente. Por meio 

da lei nº 10.436 e do Decreto nº 5.626, de 2002 e 2005, respectivamente, o governo deu sinal 

de busca de igualdade, pois, através dessa legislação, houve a valorização da importância das 

necessidades de inclusão dos surdos e, consequentemente, do reconhecimento da Libras. 

Passaram a ser admitidos intérpretes nas Unidades escolares. A disciplina de Libras também 

haveria de ser obrigatoriamente inserida na matriz curricular de todos os cursos de licenciatura 

do país. (SANTIAGO, LOPES, BOEING, 2015) 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O artigo 5º da Constituição Federal de 1988, vigente nos dias de hoje no Brasil, 

defende o princípio da igualdade, também chamado de princípio da isonomia, entre todos os 

cidadãos. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988)  

O movimento social da inclusão é uma ação política, social, cultural e pedagógica a 

fim de garantir os direitos dos cidadãos. Compartilhando o espaço, os indivíduos, através da 

utilização da Língua de sinais, têm a garantia de igualdade assegurada. Com a prática da Libras 

há minimização ou extirpação dos preconceitos aos surdos. Ao menos no que concerne ao 

âmbito político. Há o estímulo à diversidade e à políticas democráticas que irão gerar o maior 

envolvimento e entendimento acerca das inúmeras culturas e costumes de cada indivíduo. 

Há, portanto, na sociedade brasileira, após a inserção da Libras e das diversas regulamentações 

legais acerca dos direitos da comunidade surda, a consumação da Libras enquanto ferramenta 

de política educacional que traz a necessidade da inserção da comunidade surda na esfera 

política e do diálogo entre a comunidade surda e ouvinte a fim de garantir processo e prática 

política eficiente ao sistema. Foi divulgado e entendido que o indivíduo surdo, mesmo 

possuindo linguagem, cultura e identidade próprias, não é inferior ao ouvinte ou incapaz de 

praticar sua independência frente aos desafios. (SANTIAGO, LOPES, BOEING, 2015) 
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Na sociedade brasileira, a não aplicação das leis que dão direito à comunidade surda 

pode resultar em segregações e discriminações em relação aos demais indivíduos e à sociedade 

num todo. A sociedade se torna menos inclusiva e igualitária. Isso iria de encontro à 

Constituição brasileira e às perspectivas de inserção das minorias, do respeito à diversidade e 

da prioridade à vida. (FRIAS, 2011) 
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RESUMO 

Segundo Aristóteles, só é cidadão quem possui a função da alma racional. Assim, a alma é 

aquilo pelo que vivemos, sentimos e pensamos. Embora una e essencialmente simples (sem 

partes), a alma efetua uma série de diferentes funções, a saber: a função vegetativa, a função 

sensitiva e a função racional. A função vegetativa, a função sensitiva e a função racional são 

imanentes ao ser humano. Assim, a vida vegetativa caracteriza-se pela nutrição, pelo 

crescimento e pela reprodução. Enquanto que a via sensitiva caracteriza-se pelo conhecimento 

sensitivo, pelos apetites e pelo movimento. Portanto, o que caracteriza a alma humana é a 

racionalidade, a inteligência, ou seja, o pensamento. Nessa perspectiva, a função racional 

desempenha um papel superior do que as outras duas (vegetativa e sensitiva). 

Palavras-chave: Aristóteles. Alma vegetativa. Alma sensitiva. Alma racional. 

 

ABSTRACT 

According to Aristotle, only a citizen has the function of the rational soul. Thus, the soul is 

what we live, feel and think about. Although one and essentially simple (without parts), the 

soul performs a series of different functions, namely: the vegetative function, the sensitive 

function and the rational function. The vegetative function, the sensory function and the 

rational function are immanent to the human being. Thus, vegetative life is characterized by 

nutrition, growth and reproduction. While the sensory route is characterized by sensitive 

knowledge, appetites and movement. Therefore, what characterizes the human soul is 

rationality, intelligence, that is, thought. In this perspective, the rational function plays a 

higher role than the other two (vegetative and sensitive).  

Keywords: Aristotle. Vegetative soul. Sensitive soul. Rational soul. 
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INTRODUÇÃO 

O fio condutor deste trabalho é a ideia de função definida pela natureza de cada ser. 

Assim, para determinar concretamente o bem e a atividade própria do ser humano, iremos 

examinar as diferentes funções do composto humano, isto é, o viver, o sentir e o raciocinar.  

Quando falamos em viver queremos nos reportar à vida vegetativa da qual as plantas 

fazem parte. Porém, é só nesta função que consiste a alma das plantas. Já os animais vão um 

pouco mais além, ou seja, eles (animais) possuem além da função vegetativa a função 

sensitiva. Nesse sentido, o ser humano não possui nenhuma diferença, pois as plantas também 

vivem e os animais também sentem. 

A função característica do homem é o raciocinar. A razão é, pois, o que distingue o ser 

humano dos outros seres. Nesse sentido, o raciocinar (a deliberação) é a sua atividade própria. 

Daí a conclusão de que a vida do homem, sob o ponto de vista ético-político, deverá consistir 

em viver conforme a razão. Desse modo, a razão deve dirigir e regular todos os atos do homem 

e nisto consiste em levar uma vida virtuosa. 

 

ALMA EM ARISTÓTELES 

Aristóteles diz que os seres animados se diferenciam dos seres inanimados porque 

possuem um princípio que lhes garante a vida. Esse princípio que os diferencia chama-se alma. 

Nesse sentido, possuir alma significa ter vida. Assim, percebemos que a alma é sinônimo de 

vida. Alma e vida são duas coisas indissociáveis, ou seja, uma depende da outra. “A alma é 

necessariamente entidade enquanto forma específica de um corpo natural que em potência tem 

vida. Se a entidade é enteléquia, logo a alma é enteléquia de tal corpo”. (ARISTÓTELES, 

1999, p.168, § 412 a).  

Sendo assim, forma quer dizer função, e não figura, combinação. Forma significa tal 

qualidade do ser, não um ser individual, mas o que faz com que um ser tenha tal propriedade. 

Nesse sentido, a forma é a causa de algo ser algo. Por isso, o conceito formal se compõe de 

quatro tipos diferentes e complementares de causa, a saber: a causa material, a causa eficiente, 

a causa formal e a causa final. 

A causa material se refere a matéria utilizada em sua forma. Ou seja, do que é feito 

algo. Por exemplo, uma casa é feita de tijolos ou de madeira ou outro material. A causa 

eficiente é a soma, os poderes contidos em qualquer coisa, seja nele próprio ou externa, para 

fazer ser ou tornar-se, no exemplo, o construtor. A causa formal dá o formato, realizando uma 

potência da matéria, no exemplo, a forma ou a estrutura que permite identificar a casa. E a 
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causa final é a necessidade e os impulsos interiores que moldam a simples matéria em uma 

finalidade específica, no exemplo, a intenção ou o fim para o qual a casa foi construída. 

Nesse sentido, podemos perceber que a principal de todas essas causas é a final. É 

através dela que se define algo de acordo com sua função, ou seja, todas as demais causas 

estão voltadas para a última.  

Nessa perspectiva, a matéria e a forma relacionam-se uma com a outra. Conforme diz 

Danilo Marcondes: “Matéria e forma são indissociáveis, constituindo uma unidade: o 

indivíduo só existe na medida em que possui uma determinada forma; a forma, por sua vez, é 

sempre forma de um objeto material concreto” (MARCONDES, 1997, p.72). Desse modo, na 

matéria, a coisa está em potência e na forma, ela está em ato. Assim sendo, Aristóteles criou 

um termo para indicar o ato final ou perfeito, ou seja, a realização acabada da potência. Esse 

termo chama-se enteléquia. Desse modo, o sentido pleno do termo enteléquia é o acabamento 

perfeito que permite funcionar, isto é, estrutura dinâmica do organismo.  

Conforme diz Louis Milet, “a alma é, portanto, a forma de um corpo que possui partes 

capazes de se subordinar para servir às atividades bem constituídas. Um corpo assim 

composto, hierarquizado e dotado de tais funções é um organismo, pois suas partes são 

organizadas” (MILET, 1990, p.37). 

Assim sendo, a alma significa o sentido e o fim dos seres animados. Por isso, deve 

haver uma união entre corpo e alma, onde a alma age e o corpo padece, a alma se move e o 

corpo é movido. Conforme diz Roland Carbisier, 

 
[...] todo ser capaz de alimentar-se, crescer e reproduzir-se, como as plantas, é 

considerado vivo, apesar de não ser capaz de sensação e de movimento, como os 
animais. A alma é, portanto, diz Aristóteles, o princípio de todas as funções vitais, 

desde a assimilação até a intelecção. No sentido primordial, a alma é aquilo pelo que 

vivemos, percebemos e pensamos, do que resulta que a alma será noção e forma, e 

não matéria substratum. Sendo o corpo animado, vivo, composto de matéria e forma 

(enteléquia), o corpo não pode ser a forma da alma, mas só a alma pode ser a forma 

do corpo. A alma é alma não de um corpo qualquer, mas de um corpo determinado, 

pois qualquer matéria não pode receber qualquer forma (CORBISIER, 1991, 

p.222/223). 

 

Assim, as faculdades, da alma, como a nutrição e o crescimento, encontramos em todos 

os seres vivos. A sensação e o movimento se encontram apenas nos animais. E uma única, a 

intelectiva ou racional, encontramos somente no ser humano. Sendo assim, a alma vegetativa, 

está contida na alma sensitiva, e a sensitiva na intelectiva ou racional, pois os seres dotados 

de raciocínio, ou seja, capacidade de deliberar possuem todas as faculdades ou partes da alma. 

Desse modo, percebemos que a alma é uma só, porém realiza múltiplas funções. Aristóteles 

afirma isso: “Em certos animais encontram-se todas estas faculdades, entretanto, em outros 
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encontram-se algumas e em alguns uma só. Isto é o que marca a diferença entre os animais” 

(ARISTÓTELES, 1999, p.173, § 414 a). Conforme Giovanni Reale, 

 
As plantas possuem uma só a alma vegetativa, os animais a vegetativa e a sensitiva, 

ao passo que os homens a vegetativa, a sensitiva e a racional. Para possuir a alma 

racional, o homem deve possuir as outras duas; da mesma forma, para possuir a alma 

sensitiva, o animal deve possuir a vegetativa; no entanto, é possível possuir a alma 

vegetativa sem possuir as almas sucessivas (REALE, 1990, p.198). 

 

Para Aristóteles, os fenômenos da vida possuem determinadas operações diferenciadas 

a tal ponto que algumas delas podem existir em alguns seres sem que as outras estejam 

presentes. Assim sendo, a alma, que é princípio de vida, deve ter capacidades, funções ou 

partes que presidem essas operações e as regulam. 

Aristóteles, nesse sentido, dirá o seguinte, 

Até as plantas participam da vida, mas estamos procurando algo peculiar ao homem. 

Excluamos, portanto, as atividades vitais de nutrição e crescimento. Em seguida a 

estas haveria a atividade vital da sensação, mas também desta parecem participar até 

o cavalo, o boi e todos os animais. Resta, então, a atividade vital do elemento racional 

do homem; uma parte deste é dotada de razão no sentido de ser obediente a ela, e a 

outra no sentido de possuir a razão e de pensar (ARISTÓTELES, 1997, p.24, 
§1098 a). 

 

Nessa perspectiva, para Aristóteles, os homens não são os únicos seres que possuem 

alma. Todos os seres vivos a possuem, desde a samambaia aos seres mais complexos, no caso 

o homem. Uma alma é simplesmente um princípio de vida. É, portanto, a fonte das atividades 

próprias de cada ser vivo. Nesse sentido, diferentes seres vivos possuem diferentes 

capacidades. As plantas, por exemplo, nascem, crescem e reproduzem-se, mas não podem 

mover-se nem ter sensações.  

Por outro lado, os animais, além daquilo que possuem as plantas, têm ainda a 

percepção, sentem prazer e movimentam-se. Nós seres humanos existem as duas formas 

anteriores e ainda a capacidade de pensar, de compreender e de deliberar. 

 
[...] entre os animais dotados de sensibilidade uns tem movimento local e outros não 

o têm. Muitos poucos possuem racionalidade e pensamento discursivo. Entre os seres 

submetidos a corrupção, os que possuem racionalidade possuem também as demais 

faculdades, entretanto, nem todos que possuem qualquer das outras potências possuem 

racionalidade, alguns nem se quer carecem de fantasia e imaginação, entretanto outros 

vivem exclusivamente graças a esta (ARISTÓTELES, 1999, p.178, § 415 a). 

 

Dessa forma, percebemos que a alma difere de acordo com as diferentes atividades, 

por meio das quais se exprime. A alma é, segundo a definição mais geral que Aristóteles 

apresenta, a forma de um corpo orgânico, sabendo que “a alma é constituída de uma parte 

irracional e de outra dotada de razão” (ARISTÓTELES, 1997, p.32, § 1102 b). Assim sendo, 
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a parte irracional possui a função vegetativa e a função sensitiva e a outra parte a intelectiva 

ou racional. 

Agora passaremos a tratar cada uma das funções começando especificamente pela 

função vegetativa, passando depois à função sensitiva e, por último, à função intelectiva ou 

racional. 

 

Função vegetativa - A função vegetativa é o princípio de vida comum em todos os seres 

animados, ou seja, que vivem. Nesse sentido, a função vegetativa é o que de mais natural e 

primordial os seres vivos têm, porque é ela que faz gerar, que nutre e que participa do 

crescimento. Aristóteles descreve o seguinte com relação a isso. 

 

Uma das subdivisões da parte irracional da alma parece comum a todos os seres vivos 

e é de natureza vegetativa; refiro-me à parte responsável pela nutrição e pelo 

crescimento. Com efeito, é esta espécie de impulso da alma que devemos atribuir a 

todos os recém-nascidos, até aos embriões, e este mesmo impulso deve ser atribuído 

às criaturas plenamente desenvolvidas (isto é mais razoável do que atribuir algum 

impulso diferente a estas últimas). A eficiência deste impulso parece comum a todas 

as espécies de seres vivos (ARISTÓTELES, 1997, p.32, § 1102 b). 

 

Assim sendo, a função vegetativa é o princípio que governa e regula todas as atividades 

biológicas. Uma planta, por exemplo, possui a função vegetativa, pois ela vive, nutre-se e 

cresce, porém não delibera, não escolhe, não raciocina. Percebemos, assim, que os vegetais 

possuem somente esta função. Esta função tem por objetivo a preservação da espécie e, por 

isso, é a faculdade da nutrição e também da reprodução. 

Aristóteles no Acerca del alma escreve, 

 

E posto que existem três fatores – o alimentado, aquele com que se alimenta e o 

princípio alimentador – o princípio alimentador é a alma primeira, o alimentado é o 

corpo que a possui e, por último, aquele com que se alimenta é o alimento.  Como o 

correto é, por conseguinte, colocar a cada coisa um nome derivado de seu fim e o fim, 

neste caso, é engendrar outro ser semelhante, a alma primeira será o princípio gerador 

de outro ser semelhante (ARISTÓTELES, 1999, p.184, § 416 b). 

  

Desse modo, a função vegetativa preside a reprodução, que é o objetivo de toda a 

forma de vida finita no tempo. Na verdade, toda e qualquer forma de vida está feita para a 

eternidade e não para a morte, inclusive a forma mais elementar de vida. Por isso, o mais 

modesto dos vegetais, ao reproduzir-se, está buscando a eternidade. Nesse sentido, vimos que 

a função vegetativa é responsável pela geração, pela nutrição e pelo crescimento, por isso essa 

função pode existir separada das outras funções, porém as outras não podem existir sem a 

função vegetativa. 
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Função sensitiva - A função sensitiva de alma é a que comanda as sensações, os apetites e os 

movimentos. Os animais possuem, além da função vegetativa, as sensações, os apetites e os 

movimentos. Aristóteles diz que possuímos faculdades sensitivas que não estão em ato, mas 

em potência, isto é, capazes de receber sensações. Assim, a faculdade sensitiva, no contato 

com o objeto sensível, deixa de ser uma simples capacidade de sentir para tornar-se uma 

capacidade do sentir em ato. 

Aristóteles dedica a seguinte passagem com relação a isso. 

Em relação com todos os sentidos há de entender que sentido é a faculdade de 

receber as formas sensíveis sem a matéria ao modo em que a cera recebe a marca do 

anel sem o ferro ou o ouro, mas não enquanto ouro ou ferro. A sua vez e de maneira 

similar, o sentido sofre também influência de qualquer realidade individual que tem 

calor, sabor ou som, mas não enquanto que se trata de uma realidade individual, 

senão enquanto que é de tal qualidade e enquanto a sua forma. O órgão primeiro é, 

por sua parte, aquele no qual reside semelhante potência (ARISTÓTELES, 1999, 

p.211, § 424 a). 

  

Assim sendo, as outras duas partes da função sensitiva, a saber, o apetite e o 

movimento, são consequência da sensação. Aristóteles deixa bem claro que 

As plantas possuem exclusivamente a faculdade nutritiva, pelo contrário, outros 

seres têm, além desta, a sensitiva. Mas se possuem a sensitiva, têm também a 

apetitiva; porque o apetite é desejo, ardor e vontade, e todos os animais possuem ao 

menos um sentido: o tato; por outro lado, onde há sensação, há também prazer e dor, 

assim como o agradável e o doloroso, e quem os tem desejo,que na realidade é 

apetite do agradável (ARISTÓTELES, 1999, p.174/175, § 414 a b). 

  

 Assim, o apetite é a tendência guiada pelo conhecimento sensível, e é próprio da alma 

animal. Este apetite é concebido precisamente como sendo um movimento finalista, 

dependente do sentimento, que, por sua vez, depende do conhecimento sensível. Nessa 

perspectiva, o desejo é colocado em movimento pelo objeto desejado que o animal aprende 

mediante a sensação ou que se representa de maneira sensível. Dessa forma, o apetite e o 

movimento dependem da sensação. Assim sendo, o conhecimento sensível, ou seja, a 

sensação, pressupõe um fato físico, a saber, a ação do objeto sobre o órgão que sente através 

do movimento de um meio. 

 

Função intelectiva -  A função intelectiva da alma se dá através da abstração, do juízo e da 

argumentação. Para Aristóteles, a alma é como uma tabula rasa, que através da experiência 

vai preenchendo os seus conhecimentos. Sua aquisição não pode ser compreendida como uma 

recepção, aos moldes da sensação. Ela é, ao contrário, uma produção. Nesse sentido, 

Aristóteles explica o conhecimento intelectual e o perceptivo por meio das categorias 

metafísicas de potência e de ato. 
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Aristóteles diz que: 

Posto que na natureza toda existe algo que é matéria para cada gênero de ser – a saber, 
aquilo que em potência é todas as coisas pertencentes a tal gênero – mas existe 

ademais outro princípio, o causal e ativo ao que corresponde fazer todas as coisas – 

tal é a técnica da matéria – também no caso da alma deve existir necessariamente estas 

diferenças. Assim, pois, existe um intelecto que é capaz de chegar a ser todas as coisas 

e outro capaz de fazer todas; este último é a maneira de uma disposição habitual como, 

por exemplo, à luz: também à luz faz em certo modo das cores em potência cores em 

ato (ARISTÓTELES, 1999, p.234, § 430 a). 

 

Nessa perspectiva, a inteligência é por si mesma poderosa e capaz de conhecer as 

formas puras. As formas, por sua vez, estão contidas em potência nas sensações e nas imagens. 

Portanto, é preciso alguma coisa que traduza em ato que está em potência, de maneira que o 

pensamento se atualize apreendendo em ato a forma, e, ao mesmo tempo, a forma contida nas 

imagens chegue a ser o conceito apreendido e possuído em ato. Nesse sentido, o intelecto 

passa a ser visto por Aristóteles como sendo por essência uma atividade. A função original ou 

principal desta atividade é a de produzir os inteligíveis a partir do que é dado pela 

sensibilidade. 

Assim sendo, vimos que há em nós (homens) uma alma puramente intelectiva, por 

isso, deverá corresponder também a uma virtude peculiar a esta parte da alma, que será a 

virtude racional. 

[...] aquilo que é peculiar a cada criatura lhe é naturalmente melhor e mais agradável; 

para o homem, a vida conforme ao intelecto é melhor e mais agradável, já que o 

intelecto, mais que qualquer outra parte do homem, é o homem. Esta vida, portanto, é 

também a mais feliz (ARISTÓTELES, 1997, p.203, § 1178 a). 

  

 Para compreender a polis, a comunidade política, devemos tomar o desenvolvimento 

do homem. Como foi visto, o homem nasce pobre e desprovido de tudo. No mundo animal, 

os novos seres são inteiramente autônomos, ou seja, adquirem muito depressa autonomia 

como, por exemplo, os mamíferos. Os recém-nascidos são guiados por um instinto biológico 

que os insere no ambiente e os adapta a ele (ambiente). O homem é, por sua vez, muito 

diferente. A criança, por exemplo, tem necessidade de cuidados prolongados, de educação; 

tem necessidade de uma cultura no seio da qual aprenda uma linguagem, aprenda a pensar e 

a falar, aprenda a viver. 

Segundo Aristóteles, a família é necessária para a geração e para a educação da 

criança; a família vive na aldeia, onde encontra os bens de que precisa de imediato; os 
aldeões confluem na polis, que oferece a totalidade dos bens necessários ao homem 
(CULTRERA, 1999, p.72). 

 

Nessa perspectiva, a família é o lugar natural da geração e da educação da criança. A 

família, porém, insere-se numa tradição de cultura e em uma sociedade. Na sociedade, a 

família participa de uma série indefinida de relações, interage com os outros e satisfaz as 



 Revista Integralize Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
176 

próprias necessidades elementares. Nesse sentido, a linguagem (logos) é o veículo 

indispensável da cultura, da educação, do desenvolvimento das pessoas e da interação social. 

Assim, o logos permite à sociedade construir um ambiente humano, em que são reconhecidos 

valores, regras, costumes e instituições. 

 A criança nasce e é educada na família. A família, para gerar e educar, ou melhor, 

para viver e desenvolver-se precisa da comunidade política, isto é, a polis. Esta é 

indispensável, porque surgem os problemas de ordem e de segurança; porque, na organização 

da sociedade, nos fins mais urgentes a alcançar, nos encargos e nas vantagens que tocam a 

cada um, surgem necessariamente conflitos, ou, na melhor das hipóteses, opiniões diferentes 

entre as quais será necessário fazer uma escolha, ou seja, deliberar. Então, para satisfazer essas 

exigências, nasce a polis, a comunidade política, que não é uma construção artificial que se 

sobrepõe ao homem e fica alheia a ele. Mas o homem tem necessidade da polis para viver, 

para se tornar ele mesmo e para realizar-se. 

Conforme Denis Coitinho Silveira: 

O bem do indivíduo e o bem da polis têm a mesma natureza, já que ambos consistem 

na virtude, e o desenvolvimento natural do homem culmina na associação política. A 

razão disso está na natureza mesma do homem, que tem necessidade de manter 
relações com seus semelhantes em todos os momentos da existência para ser ele 

mesmo. Na polis o indivíduo, solicitado pelas leis e pelas instituições políticas, é 

induzido a sair de seu egoísmo e a viver o que é verdadeiramente e objetivamente bom 

e não a viver segundo o que é subjetivamente bom (SILVEIRA, 2001, p. 108). 

  

 Nessa perspectiva, para Aristóteles, o homem é um animal social e o único que possui 

o dom da fala. Desse modo, é a razão que introduz o homem na polis, porque o homem que 

possui o logos é também um homem político. Portanto, é na polis que o homem se efetiva 

como ser racional. É em razão disso que Aristóteles irá dizer que a polis é a comunidade 

perfeita.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dessa forma, podemos dizer que o homem é constituído de matéria e forma, ou seja, 

de corpo e alma. Assim, a alma, como forma do corpo, proporciona a este os modos de ser e 

de agir. Todos os seres vivos possuem uma alma, entendida como princípio de atividade 

autônoma. Porém, a alma humana é superior por causa da sua capacidade de pensar, de 

deliberar, uma vez que os animais e as plantas não pensam.  
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Portanto, o homem é o único ser que possui esta terceira função da alma que é a 

racional. Mas para se desenvolver essa alma racional ela precisa da polis, ou seja, é no âmbito 

da polis que o homem se realiza plenamente. Aquele que não faz parte da polis, é superior ou 

mesmo inferior ao homem, quer dizer, “é um animal selvagem ou um deus”. Portanto, para 

Aristóteles, a sociabilidade é uma tendência natural do ser humano para viver junto com os 

outros e tornar-se participante de um estado com ideais, com valores e com emoções comuns. 
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RESUMO 

Para Aristóteles, o homem, que é um ser natural no meio dos outros, caminhando em direção 

de uma plenitude, passa pela família, pela aldeia e chega à comunidade política, a mais perfeita 

associação natural, sempre guiado pela razão. Nesse sentido, o bem coletivo é o objeto da 

ciência política. Sendo o homem um animal político por natureza, tende à convivência e une-

se a outros em busca da utilidade comum. Esses agrupamentos humanos revestem diferentes 

aspectos, a saber, a família é a unidade social básica. Segue-se a aldeia (comunidade simples) 

que resulta do agrupamento de várias famílias. E finalmente temos a cidade (polis) que reúne 

diversas aldeias. A polis, nesse sentido, resulta do impulso natural e é a forma mais perfeita 

de sociedade. O agrupamento de homens nessa sociedade não visa somente à satisfação das 

necessidades primárias e materiais, porque a comunidade política não tem como fim somente 

viver, mas viver bem. 

Palavras-chave: Aristóteles. Família. Aldeia. Polis. 

 

ABSTRACT 

For Aristotle, man, who is a natural being among others, walking towards a fullness, passes 

through the family, the village and arrives the political community, the most perfect natural 

association, always guided by reason. In this sense, the collective good is the object of political 

science. Being a political animal by nature, it tends to coexist and joins others in search of the 

common utility. These human groupings have different aspects, namely, the family is the basic 

social unit. It follows the al-deia (simple community) that results from the grouping of several 

families. And finally we have the city (polis) that brings together several villages. The polis, 

in this sense, results from the natural impulse and is the most perfect form of society. The 

grouping of men in this society is not only aimed at meeting primary and material needs, 

because the political community is not only to live, but to live well. 

Keywords: Aristotle. Family. Village. Polis. 

 

INTRODUÇÃO 

Para Aristóteles, a realização plena do indivíduo se dá na esfera política, ou seja, no 

âmbito da polis. Nessa perspectiva, o cidadão é aquele que é livre e participa da administração 

da justiça e do governo. Dessa forma, estão excluídos os escravos, as mulheres, os artesãos e 

as crianças. 
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Sendo assim, Aristóteles apresenta a escravidão como algo próprio da natureza, isto é, 

é a natureza que cria alguns homens livres e outros escravos e, nestes últimos, o que há de 

melhor é a sua subordinação. Nesse sentido, a escravidão revela uma peculiar concepção de 

natureza humana, que inclui elementos socioculturais. Esses elementos, por sua vez, se fazem 

presente somente no âmbito de uma comunidade política específica (a polis). 

Assim, o homem é por natureza um animal social. E a polis é algo natural a que todos 

se destinam. Por isso, a plenitude humana só se efetiva mediante certas condições de 

possibilidade presentes unicamente na polis. Nesse sentido, o conceito de natureza humana 

deve ser buscado no âmbito da polis, porque ontologicamente ela procede a aldeia e a família, 

e é nela que a natureza humana se efetiva como fim. 

 

A ESTRUTURAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO 

A polis grega estava organizada na forma de cidades-estado, cada uma delas com sua 

autonomia política, econômica, social, cultural e religiosa. Por isso, as práticas dos cidadãos 

eram diferentes umas das outras. A polis era uma comunidade política e ética, e não 

simplesmente uma cidade como a concebemos hoje. A polis combinava zona rural com zona 

urbana e significava sempre uma comunidade e não uma área territorial apenas.  

O urbano e o rural eram considerados como uma unidade, não como variáveis distintas 

em conflitos, porque até os agricultores, que moravam fora da cidade, estavam ligados à polis. 

“A cidade é, por seu gênero, comunidade natural; nela se exprime, como em toda comunidade 

natural, o impulso que empurra os homens uns em direção aos outros e que caracteriza sua 

sociabilidade natural” (VERGNIÈRES, 1999, p.149). 

Para Aristóteles, o homem, por ser racional, é um ser essencialmente ordenado à vida 

social. Nesse sentido, a pólis surgiu por causa da deficiência de duas formas anteriores de 

associação humana, a saber: a família e o agrupamento de parentesco maior (aldeia), para 

satisfazer todas as necessidades de seus membros. A auto-suficiência (autarkeia) era o 

objetivo, e uma polis bem estruturada e bem constituída devia ser capaz de atingir esse 

objetivo.  

Barker diz o seguinte com relação a isso: 

E assim se desenvolvia a consciência política na Grécia. Cada um dos estados 

existentes tinha consciência de si como um todo, dotado de vida moral que ele próprio 

criava e sustentava, o que se expressava na concepção da auto-suficiência, ou 

autarkeia, de cada unidade política. Porque era auto-suficiente, cada estado pretendia 

auto-governar-se: a “autonomia” deriva inevitavelmente da autárkeia. “Do ponto de 

vista tradicional grego, o governo próprio e a auto-suficiência são termos quase 

intercambiáveis” (BARKER, 1978, p.16). 
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Assim, a comunidade é algo natural, ou seja, algo próprio da natureza humana, que 

necessita unir-se e relacionar-se com os outros a fim de desenvolverem sua potencialidade 

racional (logos). Nesse sentido, a comunidade é a instância através da qual os seres humanos 

conquistam seu ser e se afirmam como tais. Só a espécie humana é capaz de chegar à forma 

mais perfeita e mais elevada da vida social, isto é, à vida política.  

Aristóteles afirma o seguinte em uma das passagens de sua Política: 

 
A cidade é uma criação natural, e que o homem é por natureza um animal social, e 

um homem que por natureza, e não por mero acidente, não fizesse parte de cidade 

alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade (como o “sem clã, sem leis, 
sem lar” de que Homero fala com escárnio, pois ao mesmo tempo ele é ávido de 

combates) e se poderia compará-lo a uma peça isolada do jogo de gamão 

(ARISTÓTELES, 1997, p.15, § 1253 a). 

 

Nesse sentido, a polis não nasceu imediatamente, mas ela é produto da evolução que 

leva o homem de vida simples em dupla à existência política, passando pelos estágios 

intermediários da família e da aldeia (comunidade simples). Assim, na natureza humana, o 

logos estimula o homem à vida mais perfeita, representada pela forma de vida política. Por 

isso, a vida política é o resultado da evolução da vida em família e da comunidade simples 

(aldeia). 

Primeira comunidade, a família - Na família, o homem e a mulher se unem a fim de 

perpetuar a espécie e terem uma relação em comum: 

Este é sem dúvida tornado possível porque esses últimos estão ligados entre si não 

somente pela atração sexual e assistência recíproca, mas igualmente por relações de 

justiça: Aristóteles afirma, com efeito, que o que “produz” o lar e a cidade é o pôr em 

comum, graças ao logos, valores do útil e do justo (VERGNIÈRES, 1999, p.152). 

 

Desse modo, a primeira forma de associação ocorre entre aqueles que não podem 

existir um sem o outro, tendo como objetivo básico garantir a sobrevivência e a procriação. É 

o caso do homem e da mulher. Esse é o tipo de associação mais simples, semelhante a dos 

animais, visto que a dos animais não resulta de uma deliberação, mas por ações instintivas. 

Nesse sentido, a cidade (comunidade política) se constitui de partes mínimas, ou seja, das 

famílias (comunidades domésticas). 

Aristóteles descreve o seguinte: 

 
As primeiras uniões entre pessoas, oriundas de uma necessidade natural, são aquelas 
entre seres incapazes de existir um sem o outro, ou seja, a união da mulher com o 

homem para a perpetuação da espécie (isto não é resultado de uma escolha, mas nas 

criaturas humanas, tal como nos outros animais e nas plantas, há um impulso natural 
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de querer deixar depois de um indivíduo um outro ser da mesma espécie) 

(ARISTÓTELES, 1997, p.13/14, § 1252 a b). 

 

Essa relação é natural em quatro sentidos, a saber: em primeiro lugar, porque essa 

relação corresponde, de fato, à união entre macho e fêmea existente entre todos os animais, 

sejam eles racionais ou irracionais. 

Em segundo lugar, por necessidade, ou seja, um existe em função do outro, isto é, o 

macho só é porque existe a fêmea e a fêmea existe em função de que existe o macho. Conforme 

diz Francis Wolff, “a união macho e fêmea é, portanto, necessária no sentido de que ela é 

aquilo sem o que um fim não poderia ser atingido. Sem esta união, não há procriação” 

(WOLFF, 1999, p.50). 

Em terceiro lugar, pela finalidade natural do casal. O casal é a comunidade “da mulher 

e do homem em vista da procriação” (ARISTÓTELES, 1997, p.13, § 1252 a). É oportuno 

ressaltar que “de qualquer maneira, nos animais, a comunidade não vai além da procriação, 

enquanto na espécie humana a coabitação do homem com a mulher não tem somente por 

objeto a reprodução, mas se estende a todas as carências da vida” (WOLFF, 1999, p.52). Nesse 

sentido, o casal é um fim para a natureza, pois a sua existência responde também a uma 

necessidade estritamente biológica (aquilo sem o que até a vida seria impossível). Então, os 

casais existem porque sem isso a espécie não teria sobrevivido, sem isso o homem não 

existiria. 

Em quarto lugar, pela naturalidade do casal. “Não se trata de uma escolha refletida, 

mas, sim como para os outros animais e as plantas, de uma tendência natural a deixar atrás de 

si um ser semelhante a si mesmo” (WOLFF, 1999, p.53). Assim sendo, no indivíduo (macho 

e/ou fêmea) manifesta-se uma tendência natural à cópula. Nessa perspectiva, o casal é natural. 

O macho e a fêmea se unem não voluntariamente, mas por instinto.   

Assim, com o passar do tempo vão nascendo os filhos e, nesse sentido, a família vai 

se tornando uma espécie de pequena comunidade natural, onde se dá a relação entre os vários 

indivíduos, relação essa que deve visar uma boa educação. Mas na família o poder está 

constituído de forma despótica, ou seja, segundo Aristóteles, o patriarca tem poderes absolutos 

e a mulher, os filhos e os escravos apenas obedecem às ordens dele. Dessa forma, toda a 

propriedade de família está sob o domínio do pai. 

 

Comunidade simples, a aldeia - A aldeia (comunidade simples) nasceu naturalmente após a 

e a partir da família. Assim, a aldeia satisfaz todas as necessidades básicas, isto é, reprodução 

da espécie e nutrição dos indivíduos. A aldeia, portanto, nasce assim que essas necessidades 
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estão satisfeitas, a fim de prover a outras necessidades. Conforme Francis Wolff, a aldeia 

preenche duas funções que estão fora do alcance da esfera familiar, a saber: 

A administração da justiça e das cerimônias religiosas. Com efeito, é necessária uma 

autoridade que esteja acima dos lares para organizar os cultos comuns a diferentes 

lares, e arbitrar os conflitos entre eles (WOLFF, 1999, p.67). 

 

Assim sendo, a aldeia é constituída de famílias, que são suas partes. A unidade das 

várias partes (famílias) equivale à aldeia. Percebemos aqui que a aldeia é um grau mais 

elevado que a esfera familiar. Portanto, podemos nos perguntar que tipo de poder é 

constitutivo dessa comunidade. Aristóteles dirá que é um homem com autoridade 

naturalmente superior quem reúne as famílias, formando a aldeia (comunidade simples), e é, 

portanto, um rei quem governa uma comunidade simples (aldeia) ou qualquer outra “colônia 

de famílias” que não tenha atingido o nível de cidade. Nas palavras de Aristóteles, 

 
Em decorrência dessa circunstância nossas cidades foram inicialmente governadas 

por reis e raças estrangeiras e ainda o são, pelo fato de se distribuírem em povoados 

organizados à maneira monárquica; como cada família é dirigida por seu membro 

mais velho, as colônias oriundas das famílias também o eram, em virtude do 

parentesco de seus membros (ARISTÓTELES, 1997, p.14, § 1252 b). 

 

A comunidade simples (aldeia) já é uma espécie de comunidade, mas não uma 

comunidade política no sentido pleno, porque a aldeia consiste na reunião de clãs e de famílias, 

voltados para a subsistência material dos grupos. Nesse sentido, as relações entre eles são 

relações que giram em torno das satisfações das necessidades básicas.  

Segundo Solange Vergnières: 

 
[...] o estágio da aldeia amplia as relações entre os homens, porém não muda 

fundamentalmente sua natureza; dá nascimento, contudo, aos primeiros contratos 

regulando as trocas, aos primeiros cultos e costumes coletivos, e, principalmente, 

esboça uma forma de vida política através da realeza patriarcal (VERGNIÈRES, 

1999, p.152). 

 

O homem, por ser racional e também por possuir necessidades que precisam ser 

satisfeitas, une-se a outros para este fim. Nesse sentido, percebemos que é em virtude da 

própria natureza humana que se dá a organização dos homens em comunidade. Assim, o 

homem não se liga a seus semelhantes somente para satisfazer suas necessidades, mas também 

pelo prazer. Aristóteles descreve isso da seguinte maneira: 

A primeira comunidade de várias famílias para satisfação de algo mais que a simples 

necessidades diárias constitui um povoado. A mais natural das formas de povoados 
parece constituir numa colônia oriunda de uma família, composta daqueles que alguns 

chamam “alimentados com o mesmo leite”; ou filhos e filhos dos filhos 

(ARISTÓTELES, 1997, p.14, § 1252 b). 
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 Nesse sentido, a família é a primeira unidade da organização da polis, e nela ocorre a 

satisfação das necessidades cotidianas. Assim, a organização de várias famílias forma a aldeia 

ou comunidade simples, que é a forma de organização, onde, além da satisfação das 

necessidades básicas, há, em certa medida, a satisfação das necessidades não-cotidianas, como 

o cultivo das virtudes, as atividades políticas, etc. Então, na aldeia, há algo mais que a simples 

satisfação das necessidades orgânicas e materiais que levam os homens a se unir a seu 

semelhante. Esse algo a mais diz respeito à sua necessidade de ligar-se a outros seres humanos 

para desenvolver sua natureza racional, que pode ser atualizada somente na relação de 

reciprocidade com os outros. 

 

Comunidade política, a polis - A polis grega era, pois pensada como a etapa final da evolução 

da espécie humana. Ela devia ter em si aquela perfeição de meios que permitissem a sua plena 

realização e a realização dos indivíduos que a integravam. Ela tinha que ser auto-suficiente. 

Aristóteles apresenta a seguinte idéia quanto a isso: 

 
A comunidade constituída a partir de vários povoados é a cidade definitiva, após 

atingir o ponto de uma auto-suficiência praticamente completa; assim, ao mesmo 

tempo que já tem condições para assegurar a vida de seus membros, ela passa a existir 

também para lhe proporcionar uma vida melhor (ARISTÓTELES, 1997, p.15, § 
1253 a). 

 

Nesta perspectiva, a vida, a simples vida com suas necessidades, exige o exercício de 

outras funções sociais além das da aldeia ou comunidade simples, e, portanto, exige uma 

comunidade de aldeias. A cidade é então autárquica no sentido de ser auto-suficiente, ou seja, 

é a menor comunidade que basta para prover a todas as necessidades de seus membros. A 

cidade é portanto o fim, o acabamento, o termo do desenvolvimento “histórico” que conduz 

os homens a se associarem em comunidades.  

A cidade (polis), enquanto organização harmônica dos seres livres e racionais, têm a 

finalidade de proporcionar uma vida plena e autárquica a seus cidadãos. 

 

 
A cidade é formada não somente com vistas a assegurar a vida, mas para assegurar 

uma vida melhor (se assim não fosse, um grupo de escravos ou de animais irracionais 

constituiria uma cidade, mas como é assim, tal grupo não seria uma cidade, pois os 
escravos e os animais não participam do bem-estar nem de uma vida livremente 

escolhida) (ARISTÓTELES, 1997, p.93, § 1280 b). 

 

Assim sendo, somente na vida associativa se dá a efetivação da liberdade humana. 

Esta liberdade consiste na relação harmônica e consciente do indivíduo particular com a 

coletividade. Nessas relações, ambas as partes saem ganhando. O indivíduo particular vai 
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formando seu ser e a coletividade, da mesma forma, recebe uma contribuição muito grande 

para a sua efetivação.Conforme Solange Vergnières: 

 
[...] a cidade, enfim, tem finalidade eminente, que é “a vida plena e autárquica”. Esta 

finalidade, que se pode qualificar de ética, não aparece imediatamente; é descoberta 

na prática da vida comum. Aristóteles exprime assim esta evolução: “formando-se 

para permitir viver, a cidade permite, uma vez que existe, o bem viver” 

(VERGNIÈRES, 1999, p.152). 

 

Nesse sentido, os seres humanos se organizam em comunidade a fim de satisfazerem 

suas necessidades de uma forma mais completa. Numa comunidade, cada um tem uma função 

específica e, através do seu trabalho, ele proporciona bens que serão utilizados pela 

coletividade. Mas, segundo Aristóteles, uma comunidade não se organiza somente com este 

objetivo. Além da satisfação de suas necessidades, os seres humanos têm como objetivo sua 

felicidade, que somente pode se dar numa relação harmônica e ética com os outros indivíduos. 

Nesse sentido, Aristóteles afirmou o seguinte: 

 
O objetivo da cidade é a vida melhor, estas instituições são o meio que leva àquele 

objetivo final. Uma cidade é uma comunidade de clãs e povoados para uma vida 

perfeita e independente, e está em nossa opinião é a maneira feliz e nobilitante de 

viver. A comunidade política, então, deve existir para a prática de ações nobilitantes, 

e não somente para a convivência (ARISTÓTELES, 1997, p.94, § 1281 a). 

 

Para Aristóteles, é inaceitável uma cidade em que os indivíduos estejam voltados para 

seus interesses particulares e onde cada um procure agir somente em vista de seu próprio 

interesse. Aristóteles concebe a cidade como um lugar de mútua e harmônica integração, onde 

todos os indivíduos possuem a capacidade de agir e deliberar em comum. Nesse sentido, 

somente quando as ações e a deliberação forem algo coletivo é que a comunidade poderá ser 

construída ou alicerçada no que é justo e bem para todos os cidadãos. 

Assim, conforme descreve Manfredo Araújo de Oliveira em uma das passagens de sua 

obra Ética e sociabilidade: 

 

 
[...] a cidade são os cidadãos e não o Estado. Pertencer a polis não é ser propriedade 

nem de pessoa, nem de organização, é agir com seus cidadãos. Esta capacidade pode 

ser defendida como liberdade política, sob a condição de não se estender, por isso, 

como o fazem as teorias contratualistas, a garantia dos interesses de cada um contra 

as usurpações dos outros (OLIVEIRA, 1996, p.80). 

 

Assim, podemos perceber que a comunidade não é um órgão representativo que tem 

como função proteger e garantir os interesses e a propriedade privada de cada um contra a 

ambição dos outros. A comunidade, por sua vez, é uma construção da qual todos participam 
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e que tem como objetivo principal o bem-estar da coletividade. Nesse sentido, pertencer 

à polis é participar com todos os outros cidadãos, na construção e na administração da vida de 

todos. Desse modo, a polis é uma organização ética em que todos têm a possibilidade de se 

realizar e de se desenvolver como seres humanos, na medida em que realizam e desenvolvem 

seu semelhante. 

 
A cidade só é uma comunidade verdadeiramente política, quando se torna 

comunidade ética. É realizando sua tarefa de cidadão que cada um pode provar suas 

qualidades e experimentar a felicidade especificamente humana da vida ativa 

(OLIVEIRA, 1996, p.81). 

 

Para Aristóteles, participar de uma comunidade consiste em estar aberto ao diálogo e 

à interação com os outros sujeitos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e 

igualitária a todos. Essa participação era como o amadurecimento da integração na vida da 

polis, na sua racionalidade concreta. Somente um ser racional pode ser político. Aliás, só um 

ser racional realizado pode ser político. E somente a polis cria o espaço para a plena 

emergência da racionalidade humana. Nesse sentido, ser membro de uma comunidade é 

contribuir para o bem-estar, para a felicidade e para a realização dos outros, realização esta 

que possibilita a auto-realização do ser homem. Conforme Gustave Glotz: 

[...] pela associação de diversas aldeias, forma-se o Estado completo, a comunidade 

perfeita, a polis. Nascida da necessidade de viver bem, a polis só pode ter existência 

duradoura se se bastar a si mesma. A cidade é, portanto, uma consequência natural, 

do mesmo modo que as outras associações anteriores, das quais ela é o coroamento. 

E é exatamente por esse motivo que o homem, que só pode começar a desenvolver-se 
na família, necessita da polis para desabrochar por completo e, por conseguinte, é 

naturalmente um ser político (GLOTZ, apud, SILVEIRA, 2001, p. 103). 

 

Dessa forma, podemos perceber que os fins das comunidades não políticas não 

poderiam ser verdadeiros fins. Pois, do casal até a aldeia, trata-se de meios em vista da vida e 

eles não bastam a esta vida. Assim sendo, somente o fim da cidade é perfeito. Por isso, na 

ordem dos bens aos quais tendem as diferentes comunidades, o bem próprio à cidade é o mais 

elevado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para Aristóteles, só é possível a compreensão da natureza humana na polis, porque é 

nela que a felicidade torna-se possível. A felicidade é o fim último que o homem pode 

alcançar. Nesse sentido, a noção de natureza humana deve ser buscada exatamente entre os 

que atingirem a plenitude humana, da qual o escravo está excluído. 
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A felicidade, isto é, a realização plena só consegue quem tem logos, que é a capacidade 

de eleger, de decidir, de optar, ou seja, de deliberar. Nesse sentido, todos, inclusive o escravo, 

possui o logos, mas somente como princípio constitutivo, porque pertencem ao gênero 

humano. Porém, ao homem no sentido pleno não é suficiente ter o logos como princípio 

constitutivo, mas é preciso ter-lo como princípio operativo na polis. Portanto, é na polis que 

devemos buscar a concepção de natureza humana. 

A tese central do pensamento aristotélico gira em torno da educação para a vivência 

da ética na polis e a busca da justiça através da atuação política. Nesse sentido, o que 

predomina entre os gregos é a ênfase do social e do coletivo. Por isso, Aristóteles tem 

consciência de que a sociabilidade e a politicidade são dimensões essenciais do ser humano 

quando ele diz, “o homem é, por natureza, um animal social”. 
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