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Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 9-11, set/dez. 2021.

I — EDITORIAL

A Revista de Direito Administrativo, em seu último número do ano de  
2021, inicia com o referencial artigo de Mark Tushnet, Alternative forms of 
judicial review. O texto discorre sobre o controle de constitucionalidade (judicial 
review) nos Estados Unidos, que, desde o célebre caso Marbury v. Madison, 
é realizado pela Suprema Corte americana. Após apresentar distinções e 
preceitos do mecanismo, como a diferença do controle de constitucionalidade 
difuso e concentrado (strong and weak form), o autor se debruça sobre sua tese 
principal — a possibilidade de formas alternativas de controle constitucional. 
Realizando uma análise regional do cenário norte-americano, Tushnet 
apresenta outros caminhos viáveis para a verificação da conformidade de um 
ato em relação à constituição.

O segundo artigo deste número, O diálogo competitivo na nova lei de 
licitações e contratos, de Alexandre Santos de Aragão, trata da Lei nº 14.133 
de 1º de abril de 2021, que trouxe importantes inovações em relação à sua 
predecessora. O autor apresenta um estudo específico que examina o 
instituto comparativamente a outras modalidades licitatórias participativas 
já existentes. 

Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo e Marcelo Cesar Guimarães, 
em Efetividade: a vantagem auferida na defesa da concorrência, objetivam avaliar 
as sanções aplicadas pelo Cade, bem como as contribuições pecuniárias em 
Termos de Compromisso de Cessação em casos de cartel. Os autores con-
cluem que mais importante do que uma percepção teórica da multa é a busca 
da verdadeira efetividade das penas.
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Já o artigo Segurança jurídica, transformações no direito administrativo e 
deveres da administração pública implementados pela Lei nº 13.655/2018, de Welder 
Queiroz dos Santos e Grhegory Paiva Pires Moreira Maia, estuda os deveres 
da administração pública implementados pela mencionada lei, analisando as 
noções gerais e a importância da segurança jurídica para o direito. Segue 
-se a análise das transformações contemporâneas no direito administrativo; a 
análise da LINDB e a sua relação com o direito público.

A atual tecnologia dos dispositivos móveis permitiu reconfigurar a 
forma como serviços de caráter público podem ser prestados. Aplicativos de 
transporte individual: preço público e direito de empreender, artigo de João Marcelo 
Rego Magalhães, aponta que legislações municipais regulamentadoras não 
conseguiram compreender a inovação, o que gerou algumas imposições 
incabíveis, que não encontram suporte em nosso regime de direito público e 
ainda criam obstáculo ao direito de empreender na economia digital.

Ilan Goldberg, em seu estudo As InsurTechs no Brasil: uma análise legal e 
regulatória (The InsurTechs in Brazil: a legal and regulatory analysis), mostra que a  
indústria dos seguros enfrenta uma onda disruptiva sem precedentes, que 
trazem aos juristas diversos desafios. Este artigo faz uma análise do ponto 
de vista legal e regulatório do funcionamento das empresas caracterizadas 
como InsurTechs e como elas estão operando no Brasil. Para tanto, elenca: (i) 
o conceito de InsurTech; (ii) o modelo de Sandbox Regulatório adotado pela 
Superintendência de Seguros Privados (Susep); e (iii) o funcionamento das 
InsurTechs no Brasil.

Tendo em consideração as constituições brasileiras desde 1824 até 1988, 
bem como a legislação infraconstitucional de regência, Leonardo Bruno 
Pereira de Moraes, em Natureza jurídica do impeachment brasileiro, busca 
apresentar as diferenças históricas entre os textos constitucionais até o 
cenário atual como bases do processo e julgamento dos denominados crimes 
de responsabilidade. Assim, o impeachment será analisado em três dimensões 
essenciais para sua compreensão: o histórico deste instituto; a natureza das 
normas que tipificam os crimes de responsabilidade; e o modo de julgamento 
dos crimes de responsabilidade.

Fechando a seção de artigos, A convencionalização do Direito Administrativo 
na América Latina, de Daniel Wunder Hachem, sustenta que nos países da 
América Latina é necessário um processo de releitura dos institutos desse 
ramo jurídico à luz do conteúdo dos tratados de direitos humanos e da 
juris prudência das Cortes Internacionais. Propõe critérios operacionais e 
proce dimentais para a realização do controle de convencionalidade pelas 
autoridades administrativas nos países latino-americanos.
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O último número de 2021 da Revista de Direito Administrativo traz ainda o 
parecer A constitucionalidade das resoluções do Conselho Federal de Psicologia que 
vedam a patologização de pessoas por conta de sua orientação sexual, expressão ou 
identidade de gênero: aspectos constitucionais e processuais, de Daniel Sarmento. 
Também apresenta o voto da ministra Carmén Lúcia, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a lei de criação 
da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul 
(Agergs); o voto do conselheiro Mauricio Oscar Bandeira Maia, do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sobre licenciamento de uso 
exclusivo, distribuição e produção de produto no mercado de margarinas; e o 
voto do conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), sobre o Direito de acesso à informação de serviços auxiliares.

Boa leitura!
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Alternative forms of judicial 
review*

Formas alternativas de  
revisão judicial

Mark Tushnet**

ABSTRACT

The invention in the late twentieth century of what I call weakform 
systems of judicial review provides us with the chance to see in a new 
light some traditional debates within U.S. constitutional law and theory, 
which are predicated on the fact that the United States has strongform 
judicial review. Strong and weakform systems operate on the level  
of constitutional design, in the sense that their characteristics are specified 
in constitutional documents or in deep-rooted constitutional traditions. 
After sketching the differences between strong and weakform systems, 

* Article received on July 6, 2021 and approved on August 9, 2021. Originally published in 
Michigan Law Review, Aug., 2003, Vol. 101, No. 8, Symposium: Judging Judicial Review: 
Marbury in the Modern Era (Aug., 2003), pp. 27812802. Available at: www.jstor.org/
stable/3595395. Accessed on: July 6, 2021. DOI: 10.12660/rda.v280.2021.85146.

** Georgetown University Law Center, Washington, United States of America. Email: 
mtushnet@law.harvard.edu.

 Carmack Waterhouse Professor of Constitutional Law, Georgetown University Law Center. 
B.A. 1967, Harvard; J.D. 1971, M.A. (History) 1971, Yale. — Ed. This Essay is one of a series 
on modern forms of judicial review. Its specific focus arose from comments by Walter 
SinnottArmstrong on a draft of one of those essays, Forms of Judicial Review as Expressions of 
Constitutional Patriotism, 22 LAW & PHIL. 353 (2003), and I am indebted to Professor Sinnott
Armstrong for turning my thought in this direction. I also profited from comments at a 
presentation at Seattle University Law School and by Barry Friedman, Jeff Goldsworthy, and 
Lorraine Weinrib.
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I turn to design features that operate at the next lower level. Here 
legislatures or courts specify whether their enactments or decisions will 
receive strong or weakform treatment. I examine examples of legislative 
allocations of issues to strong and weakform review and identify  
some practical and conceptual problems with such allocations. Then I 
examine judicial allocations — of the courts’ own decisions — to Strong or 
weakform categories. Here I consider Thayerian judicial review and what 
Professor Dan Coenen has called semisubstantive doctrines as examples 
of judicial choices to give their decisions weakform effects. My conclusion 
is that these allocation strategies reproduce within strong and weak
form systems the issues that arise on the level of constitutional design. 
Weakform systems and allocation may seem to alleviate some difficulties 
associated with strongform systems in constitutional democracies.  
My analysis suggests that those difficulties may persist even when 
alternatives to strongform judicial review are adopted.

KeywoRdS

constitutional law — legislative allocations — judicial Review — strong
form Review — weakform review

ReSUMo

A invenção no final do século XX do que eu chamo de sistemas de revisão 
judicial de forma fraca nos dá a chance de vermos com uma nova luz 
alguns debates tradicionais dentro da lei e da teoria constitucional dos 
Estados Unidos, que se baseiam no fato de que este possui uma revisão 
judicial de forma forte. Os sistemas de forma forte e de forma fraca 
operam no nível da concepção constitucional, no sentido de que suas 
características são especificadas em documentos constitucionais ou em 
tradições constitucionais profundamente arraigadas. Depois de esboçar as 
diferenças entre os sistemas de forma forte e de forma fraca, recorro às 
características de desenho que operam no próximo nível inferior. Aqui, 
os legislativos ou tribunais especificam se suas promulgações ou decisões 
receberão tratamento de forma forte ou fraca. Examino exemplos de 
alocações legislativas de questões para a revisão das formas forte e fraca 
e identifico alguns problemas práticos e conceituais com tais alocações. 
Em seguida, examino as alocações judiciais — das próprias decisões dos 
tribunais — para categorias de forma forte ou fraca. Aqui, considero a 
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revisão judicial thayeriana e o que o professor Dan Coenen chamou de 
doutrinas semissubstantivas como exemplos de escolhas judiciais para 
dar às suas decisões efeitos de forma fraca. Minha conclusão é que estas 
estratégias de alocação reproduzem dentro dos sistemas de forma forte e 
fraca as questões que surgem no nível da concepção constitucional. Sistemas 
de forma fraca e alocação podem parecer aliviar algumas dificuldades 
associadas a sistemas de forma forte nas democracias constitucionais. 
Minha análise sugere que essas dificuldades podem persistir mesmo 
quando alternativas à revisão judicial de formas fortes são adotadas.

PAlAvRAS-ChAve

lei constitucional — alocações legislativas — revisão judicial — revisão de 
forma forte — revisão de forma fraca

The invention in the late twentieth century of what I call weakform 
systems of judicial review provides us with the chance to see in a new light 
some traditional debates within U.S. constitutional law and theory, which are 
predicated on the fact that the United States has strongform judicial review.1 
Strong and weakform systems operate on the level of constitutional design, 
in the sense that their characteristics are specified in constitutional documents 
or in deep-rooted constitutional traditions. After sketching the diferences 
between Strong and weakform systems, I turn to design features that 
operate at the next lower level. Here legislatures or courts specify whether 
their enactments or decisions will receive Strong or weakform treatment. 
I examine examples of legislative allocations of issues to Strong and weak
form review and identify some practical and conceptual problems with such 
allocations. Then I examine judicial allocations — of the courts’ own decisions 
— to strong or weakform categories. Here I consider Thayerian judicial 
review and what Professor Dan Coenen has called semisubstantive doctrines 
as examples of judicial choices to give their decisions weakform effects.2  

1 For definitions of strong— and weakform judicial review, see Section I.A infra. As the ensuing 
discussion indicates, the assertion that weakform systems were invented in the late twentieth 
century may be overstated. Perhaps a more accurate statement would be that judicial review 
was invented in a weak form, but became transformed over two centuries to the point where 
weakform systems had to be reinvented, with novel design features, in the late twentieth 
century.

2 Dan T. Coenen, A Constitution of Collaboration: Protecting Fundamental Values with Second-
Look Rules of Interbranch Dialogue, 42 WM. & MARY L. REV. 1575 (2001) [hereinafter Coenen, 



Revista de diReito administRativo18

Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 15-40, set./dez. 2021.

My conclusion is that these allocation strategies reproduce within Strong 
and weakform systems the issues that arise on the level of constitutional 
design. Weakform systems and allocation strategies may seem to alleviate 
some difficulties associated with strongform systems in constitutional 
democracies. My analysis suggests that those difficulties may persist even 
when alternatives to strongform judicial review are adopted.

I. Strong— and weak-form judicial review — some distinctions

A. The basic distinction

For perhaps a century the nature of judicial review in the United 
States was uncertain. Although Marbury v. Madison confirmed that the U.S. 
Supreme Court had the power to declare unconstitutional a statute enacted by 
Congress, the scope of the Marbury power, and its relation to the Constitution
interpreting roles of the other brahnches, remained contested for decades. 
Marbury can be taken to establish a system of what some scholars call a 
departmentalist system of judicial review.

Departmentalism comes in two variants. In the first, each department has 
sole responsibility for determining the constitutionality of actions by other 
departments affecting its own operation.3 

Marbury is a departmentalist decision in this sense because thr Court 
determined that Congress had improperly rearranged the Constitution’s 
allocation of power within the judiciary.4 In the second variant of 
departmentalism, each branch has a constitutional right — or perhaps even 
a duty — to act on its own best interpretation of the Constitution, no matter 
what the other branches have said5 Marbury is departmentalist in this sense 

Constitution of Collaboration]; Dan T. Coenen, The Rehnquist Court, Structural Due Process, and 
Semisubstantive Constitutional Review, 75 S. CAL. L. REV. 1281 (2002) [hereinafter Coenen, The 
Rehnquist Court].

3 The basic studies of departmentalism are ROBERT L. CLINTON, MARBURY V. MADISON 
AND JUDICIAL REVIEW (1989), and SHANNON C. STIMSON, THE AMERICAN 
REVOLUTION IN THE LAW: ANGLOAMERICAN JURISPRUDENCE BEFORE JOHN 
MARSHALL (1990).

4 Most of the precedents for judicial review were departmentalist in this sense, involving, 
typically, statutes affecting the role of juries.

5 For an overview of this position, see Michael Stokes Paulsen, The Most Dangerous Branch: 
Executive Power to Say What the Law Is, 83 GEO. L.J. 217 (1994).
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too, because the Court rejected a reasonable interpretation of the Constitution, 
adopted by Congress and the president in enacting the Judiciary Act provision 
invalidated there, in favor of its own interpretation.6

Departmentalism in its first variant was a reasonable description 
of constitutional practice for much of the nineteenth century. Vigorous 
constitutional debates about the tariff, the scope of Congress’s power to 
subsidize “internal improvements” such as roads that would link one part 
of the nation to another, and — of course — slavery took place in Congress 
and in presidential campaigns.7 For example, Andrew Jackson vetoed the act 
rechartering the Bank of the United States, partly because he thought that, 
the Supreme Court notwithstanding, Congress lacked the power to charter 
a bank. The veto message stated: “The opinion of the judges has no more 
authority over Congress than the opinion of Congress has over the judges, 
and on that point the President is independent of both.”8

At some point this departmentalist practice weakened substantially.9 The 
people of the United States, acting through our institutions, had to define  
the contours of our system of judicial review because the Constitution says 
nothing about the institution. Judicial review changed from the means by 
which the courts expressed their view of the Constitution’s meaning, in a 
system where other institutions expressed their own independent views, to 
a mechanism for lodging responsibility for constitutional interpretation in a  
single institution, the judiciary.10 So, for example, in 1935 Franklin Delano 

6 In this version of departmentalism, the views of the other branches play two roles First, those 
views are entitled to respectful consideration, as data bearing on each department’s own 
interpretation, but they are not conclusive. Second, the fact that department disagrees with 
another has implications for the prudential judgment about what ought to be done given 
the disagreement. Sometimes the costs to the constitutional system of a department insisting 
on its own interpretation, in terms of stability and the like, may be so large as to justify the 
department in refusing to act on its own judgment while insisting on its power to do so.

7 For some examples, see H. JEFFERSON POWELL, A COMMUNITY BUILT ON WORDS: 
THE CONSTITUTION IN HISTORY AND POLITICS (2002); KEITH WHITTINGTON, 
CONSTITUTIONAL CONSTRUCTION: DIVIDED POWERS AND CONSTITUTIONAL 
MEANING (1999); and Mark Graber, Resolving Political Questions into Judicial Questions: 
Tocqueville’s Thesis Revisited, Paper Presented at the Annual Meeting of the American 
Political Science Association (2000) (on file with author).

8 2 MESSAGES AND PAPERS OF THE PRESIDENTS 576, 58182 (James Richardson ed., 1900).
9 I am unaware of a definitive history identifying with any precision the period when 

departmentalism substantially disappeared. The possibilities range, I think, from the late 
nineteenth century to the middle of the twentieth.

10 Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1 (1958), clearly assumes that the U.S. system is strongform and, as I 
will argue, Thayerian judicial review does so as well. In light of the latter point, I suppose we 
can say that strongform review existed — as a target for Thayer’s analysis, at least — by the 
1890s.
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Roosevelt advised a member of Congress to put aside his constitutional 
doubts and “leav[e] to the courts, in an orderly fashion, the ultimate question 
of constitutionality.”11 Cooper v. Aaron asserted that the Court’s interpretations 
bind all political actors.12 And, though an assertion by the Court of its own 
power cannot make it so, Cooper has been taken to be at most a slightly 
overstated formulation of the nondepartmentalism that characterizes 
contemporary judicial review in the United States.13

Strongform judicial review rejects both forms of departmentalism. In 
strongform judicial review, the courts have general authority to determine 
what the Constitution means.14 And, more importante for present purposes, 
the courts’ constitutional interpretations are authoritative and binding on the 
other branches, at least in the short to medium run.15

The strongform aspect of the U.S. system became the model for the 
constitutional courts adopted by other nations after World War II, even as 
systemdesigners rejected other aspects of the U.S. system.16 For example, 
the German Constitutional Court, perhaps the world’s leading constitutional 
court after the U.S. Supreme Court, is a strong-form court.17 And, for many 

11 KATHLEEN A. SULLIVAN & GERALD GUNTHER, CONSTITUTIONAL LAW 22 (14th ed. 
2001). Roosevelt continued with words that can be given a slightly more departmentalist 
reading: “A decision by the Supreme Court relative to this measure would be helpful as indicating 
[the] constitutional limits within which this Government must operate.” Id. (emphasis added). 
“Helpful as indicating” is more departmentalist than, for example, “would indicate” would 
have been.

12 358 U.S. 1 (1958).
13 Citing additional Supreme Court cases such as Dickerson v. United States, 530 U.S. 428 (2000), 

and City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997), would not support this assertion, but perhaps 
citing the controversy over Attorney General Edwin Meese’s assertion in a 1987 speech of a 
moderate departmentalist view will. For citations, see SULLIVAN & GUNTHER, supra note 
11, at 25-26.

14 Whatever limits there are on that authority, such as those imposed by the political question 
doctrine or interpretive approaches counseling deference to the policy judgments of the other 
branches, originate from the courts themselves. For a discussion of the difference between 
deferential review and Thayerian review, see infra text accompanying notes 6465.

15 Judicial interpretations are not absolutely binding, first, because they can be overturned by a 
constitutional amendment, which in principle could occur quite rapidly (as occurred with the 
Eleventh Amendment), and second, because they can be rejected as new justices are appointed 
to the Court and constitutional doctrine changes.

16 For example, systemdesigners seem to have believed that judicial independence could be 
secured without giving the judges life tenure, and that doing so promoted other important 
constitutional values. Some systemdesigners also apparently believed that systems of judicial 
review should incorporate as expressly as possible the judgment that constitutional review 
was a task that combined legal and political dimensions.

17 Although German legal theorists took some time to reconcile the practice of strong-form 
review with their jurisprudential assumptions. For brief discussions, see DAVID P. CURRIE, 
THE CONSTITUTION OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 169 n.346 (1994), and 
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years, it seemed that judicial review meant strongform review, a fact that 
provided an argument against the institution for those concerned about giving 
a substantial policymaking role to (mere) judges.18

The possibilities for institutional design changed, however, when the 
drafters of Canada’s Charter of Rights invented weakform judicial review in 
1981.19 The Charter’s nowfamous Section 33 allows the legislature to determine 
that a statute would go into effect notwithstanding its possible conflict with 
specified Charter provisions. One point of the notwithstanding clause was 
to give the Canadian Supreme Court a role in constitutional interpretation 
without making that Court’s judgments completely authoritative in the short 
run. A legislature that disagreed with the court’s interpretation could reenact 
the legislation found invalid, protecting against a subsequent challenge by 
invoking Section 33.20

Section 33 appears to have encouraged other systemdesigners to think 
creatively about the forms of judicial review. For present purposes I need 
mention only two, the New Zealand Bill of Rights and the British Human 

DONALD P. KOMMERS, THE CONSTITUTIONAL JURISPRUDENCE OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY 54 (2d ed. 1997).

18 Often this concern is phrased as one about the diminution of a people’s selfgoverning capacity 
when courts exercise strongform review. Understood in that way, the concern is alleviated, if 
not eliminated, when the people knowingly acquiesce in strongform review. For a discussion, 
see Mark Tushnet, Forms of Judicial Review as Expressions of Constitutional Patriotism 22 LAW & 
PHIL. 353 (2003).

19 For a discussion of the circumstances under which the invention occurred, see PETER W. 
HOGG, CONSTITUTIONAL LAW OF CANADA (3d ed. 1992).

20 The story did not develop quite as the inventors imagined. For complex reasons — one of 
which may have been the infelicity of drafting § 33 to refer to action notwithstanding the 
Charter’s provisions rather than action notwithstanding a judicial interpretation of those 
provisions – § 33 has, I believe, turned out to be something of a nonprovision in Canadian 
constitutional law. The fact that § 33 can be used prior to a judicial interpretation, thereby 
protecting against even an initial judicial interpretation, probably makes sense, but both 
in theory and in practice such prospective uses create problems. The terms of a provision 
authorizing prospective uses would have to be quite complex to capture the idea that a 
prospective use was guarding against a Supreme Court misinterpretation of the Charter. The 
actual prospective uses, by Quebec as part of its struggle for independence and by Alberta to 
protect against an anticipated Supreme Court holding that laws barring gays from marrying 
violate equality norms, have not given the prospective use of § 33 a good name in Canadian 
constitutional culture. For a discussion, see Mark Tushnet, New Forms of Judicial Review and 
the Persistence of Rights- and Democracy-Based Worries, 38 WAKE FOREST L. REV. 813 (2003) 
[hereinafter Tushnet, New Forms of Judicial Review].
My view of § 33, I should note, while not idiosyncratic, is one that is quite controversial 
among Canadian constitutionalists (when asserted by Canadian scholars who have studied 
the system more than I have). Those who assert that § 33 has operated well, and as intended, 
note that it was not designed with frequent use in mind, and that its existence has had an effect 
on structuring statutory design, so that rare recourse to § 33 does not show that the provision 
has been ineffective.
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Rights Act of 1998. The former directs the courts to interpret all legislation so as 
to make the legislation compatible with the Bill of Rights, but gives the courts 
no power to refrain from enforcing statutes that, fairly read, are inconsistent 
with the Bill of Rights.21 The latter couples the interpretive directive with a 
judicial power to declare a statute incompatible with guaranteed rights and 
an ensuing ministerial power to modify the statute rapidly, to bring it into 
compliance with those rights.22

The mark of weakform review is not that the scope of judicial review is 
narrow. Courts in weakform systems have the power to evaluate all legislation 
to determine whether it is consistent with all of the constitution’s provisions 
without exception. Rather, the mark of weakform review is that ordinary 
legislative majorities can displace judicial interpretations of the constitution 
in the relatively short run.23 Weakform review responds to the concern that 
strongform review allows courts with an attenuated democratic pedigree to 
displace decisions taken by bodies with stronger democratic pedigrees. Yet, 
weakform systems raise their own concerns — primarily, that weakform 
review, to use Marbury’s terms, converts the Constitution into an “ordinary 
legislative act [] … alterable when the legislature shall please to alter it.”24

Strongform and weakform judicial review are ways of structuring 
judicial review. Scholars of constitutional structure have given insufficient 
attention, I believe, to the question of who selects the form of review.  
The remainder of this Article addresses that question.

21 The Canadian Charter of Rights displaced an earlier Canadian Bill of Rights, which  
provided the model for the New Zealand Bill of Rights.

22 See Stephen Gardbaum, The New Commonwealth Model of Constitutionalism, 49 AM. J. COMP. 
L. 707 (2001), for a discussion of these forms of judicial review. I prefer the label weak-form to 
“Commonwealth model,” because I do not think that there is any intrinsic connection between 
the form of judicial review and the fact that the best examples come from the Commonwealth. 
Weakform systems are a natural response to a desire to impose judicially enforceable limits 
on legislative action in nations where the tradition of parliamentary sovereignty is strong 
and has continuing support among politically relevant actors. Commonwealth nations may 
provide the best examples of such governments, but they are not the only ones.

23 Weakform review thus rejects the first variant of departmentalism while embracing the 
second.

24 Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 177 (1803). This statement is inaccurate with 
respect to weakform systems that place some procedural impediments in the way of easy 
legislative response, but each such impediment moves the purportedly weakform system 
some way down the line toward strongform systems.
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B. The level of institutional choice

As presented so far, the choice between strong and weakform judicial 
review seems to occur at the most fundamental level of institutional design.  
Sometimes the choice is made by the constitution’s designers and is 
memorialized in the constitution; sometimes a nation’s legal culture gradually 
accepts the proposition that judicial review takes a strong or a weak form.25 
But, once we see that there is more than one form of judicial review, we can 
consider whether strong and weakforms can be created at the next level 
of institutional operation — not by the constitution’s designers themselves, 
but by the legislators and judges who implement the constitution.26 The idea 
here is that legislators and judges can allocate particular issues or statutes to 
strong or weakform judicial review, while leaving other issues to a default 
form of review.27

There are, however, asymmetries in the choices available in strong and 
weakform systems. Legislators in a system of weakform review on the 
constitutional level can require courts to exercise strongform review, thereby 
relinquishing their own power to revisit the issues they remit to the courts.28 
But, the courts in a weakform system cannot themselves choose to exercise 
strongform review.29 And, in parallel fashion, courts where the default 
position established by the constitution is strongform review can decide for 

25 The United States exemplifies the first of these gradualist paths. Perhaps Sweden  
exemplifies the second. The Swedish Constitution of 1915 created a constitutional court with 
the power of judicial review, but that court did not find primary legislation unconstitutional 
for more than seven decades. A culture of weakform review may be one explanation, but 
so may be the language of the Swedish Constitution, which enjoins the court to “set aside” 
a statute “only if the fault is manifest.” Swed. Const., Ch. 11, art. 14, available at www.uni
wuerzburg.de/law/swOOOOO_.html (last visited Nov. 8,2003).

26 Walter SinnottArmstrong characterized these forms of judicial review as intermediate between 
strong and weakform. As indicated in the text, I believe it is better to conceptualize them as 
dealing with the creation of judicial review at a different level than the constitution. For me, an 
intermediate form of review would be one that adopted something like a moderately strong 
form of departmentalism coupled with a moderately strong form of judicial exclusivity. I do 
not know how such a system could be designed, and, in general, I am skeptical of the stability 
of anything other than truly strongform systems or truly weakform ones. For a discussion of 
the possible instability of Canada’s purportedly weakform system, see Tushnet, New Forms  
of Judicial Review, supra note 20.

27 Or, at least in theory, to a default of no review at all. In the modern world, however, designers 
of constitutional systems have universally chosen to insert judicial review into their designs.

28 Subject to an important qualification discussed in Part II of this Essay.
29 Except, of course, as a move in a longterm process through which weakform review is 

converted into strongform review.
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themselves to allow legislatures to “override” the courts’ decisions on some 
matters, by issuing decisions that, through a variety of doctrinal devices, are 
by their own terms merely provisional.30 But, legislatures in a strong-form 
system cannot require that courts make their decisions on some questions 
readily revisable.

These asymmetries complicate the exposition of designs that allow for 
choice between strong and weakform review at the legislative and judicial 
levels. Although my primary concern is with constitutional design in general, 
my primary strategy for addressing this difficulty is to draw examples from 
periods when it remained unsettled whether the U.S. system was strong or 
weakform.31 In doing so, I do not mean to suggest that all the possibilities I 
discuss are available now that the U.S. system has become a strongform one.

II. Allocation by the legislature

Mark Graber’s analysis of Dred Scott32 and the abortion cases33 illustrates  
the strategy of legislative allocation.34 According to Graber, legislative  
majorities in those instances invited the courts to resolve a constitutional 
controversy. In the 1850s, the Northern and Southern wings of the congressional 
Democratic Party — together, a working majority in Congress — found it 
impossible to resolve their diferences on the issue of whether Congress had the 
power to ban or regulate slavery in the territories. The party’s leaders solved their 
problem by inviting the Supreme Court to decide the question, supporting the 

30 A note on Dormant Commerce Clause review in the United States is appropriate here.  
The Supreme Court has held that its determinations that state regulations “unconstitutionally” 
interfere with interstate commerce can be revised by Congress, through statutes that give 
states permission to enact the laws the Court invalidated. See, e.g., In re Rahrer, 140 U.S. 545 
(1891). For a discussion, see William Cohen, Congressional Power to Validate Unconstitutional 
State Laws: A Forgotten Solution to an Old Enigma, 35 STAN. L. REV. 387 (1983). One can view 
this doctrine as a choice by a strongform Court to engage in weakform review. Alternatively, 
one can view it as a doctrine that does not involve judicial review at all, seeing the courts 
as agencies exercising a power Congress delegated to them that is subject to ordinary 
congressional review and oversight.

31 Or, at least, I invite readers to consider the examples on the assumption that the choice 
remained open at the constitutional level. (Of course I also provide examples from situations 
where the asymmetries do not matter.)

32 Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393 (1856).
33 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).
34 Mark A. Graber, The Nonmajoritarian Difficulty: Legislative Deference to the Judiciary, 7 STUD. 

AM. POL. DEV. 35 (1993).
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Dred Scott litigation in the lower courts and signaling the justices that the party 
leaders would welcome the Court’s intervention. They would then defer to  
the Court, invoking the idea of strongform review to justify their refusal  
to do anything other than go along with the Court.

Graber also suggests that, less consciously, deferring the abortion issue to 
the courts solved problems within both the Republican and Democratic party 
coalitions.35 Republicans were divided between an older, northeastern wing 
and an emerging southern and western wing that was more conservative on 
social issues than the Rockefeller Republicans of the northeast. Democrats 
were divided between a Catholic workingclass constituency and limousine 
liberals. The abortion issue divided both party coalitions. Sending the issue 
to the courts allowed party leaders to avoid taking a position on legislation 
in a setting where taking any position would be politically damaging. And, 
notably, once the courts acted in a legal culture accepting strongform review, 
the internal divisions became much less pressing: In each party, critics  
of the Court could have their say without forcing their coalition partners to 
do anything, because in a strongform system there was nothing that could be 
done in the short run to respond to the Court.

Neil Devins has identified another contemporary version of this 
phenomenon. Devins notes the numerous statutory provisions providing for 
rapid Supreme Court review of constitutionally contentious legislation such 
as the Line Item Veto Act and campaign finance reform.36 In some formal 
sense perhaps, Congress takes the position that its enactments conform to 
the Constitution. But, the fasttrack judicial review provisions also indicate 
uncertainty within Congress (that is, by enough members of Congress to 
make inclusion of a fasttrack review provision a politically sensible thing 
to do) about the correctness of its position. And, finally, these provisions 
indicate Congress’s willingness to accept the Court as the final arbiter of the 
constitutional questions. It would be churlish indeed for Congress, having 
invited the Supreme Court to decide the constitutional question, to assert in 
departmentalist terms that the Court’s views are interesting and relevant but 
not binding.

35 I emphasize that, while there is evidence that party leaders consciously sought Supreme Court 
resolution of the slavery issue, there is no such evidence — nor does Graber claim there is — 
that party leaders were similarly conscious about deferring the abortion issue to the courts.

36 Neil Devins, Congress as Culprit: How Lawmakers Spurred on the Court’s Anti-Congress Crusade, 
51 DUKE L.J. 435 (2001).
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Yet, this sort of statutory charge to the Court to exercise strongform 
review raises its own questions. Of course, the very Congress that invited 
the Court to decide is unlikely to rise up in outrage at what the Court does. 
But, the Dred Scott and abortion examples suggest that a perspective that has 
a slightly longer time horizon might give a different answer to the question 
of whether legislators will accept the Court’s decisions and, thus, whether 
the Court actually can exercise strongform review. The Dred Scott decision 
rapidly became a central issue of political contention, as the new Republican 
party exploited the decision to exacerbate tensions within the constituencies 
supporting the Democratic party. Dred Scott was decided in 1857. Less than a 
year later, the decision was a central feature in Abraham Lincoln’s campaign 
against Stephen A. Douglas for a Senate seat to represent Illinois in Congress, 
a campaign that pushed Lincoln into the national spotlight. The national 
majority that elected Lincoln in 1860 repudiated Dred Scott politically.37 The 
Dred Scott story shows that a legislative allocation of a constitutional question 
to a nominally strongform system may not achieve the intended goal.38

One can generalize a bit from the Dred Scott story. Legislative allocations 
to strongform review can succeed as long as legislators — and, importantly, 
those elected to succeed the initial enactors — accept, not just the Supreme 
Court’s decision, but also the initial decision to defer the issue to the courts. 
The issue purportedly taken off the table by the first legislature will reappear 
if members of the second legislature want it to.39

The reason arises from the asymmetry discussed earlier. A legislature 
can allocate issues to strongform review only if the system is weakform on 
the constitutional level. I use a stylized version of the events surrounding  
Ex parte McCardle to illustrate the point.40 After the Civil War, Congress 

37 And, formally, Dred Scott was repudiated by the first sentence of the Fourteenth Amendment, 
adopted after the Civil War in 1868. See U.S. CONST. amend. XIV, § 1 (“All persons born or 
naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the 
United States and of the state wherein they reside.”).

38 The abortion story is somewhat more complicated, involving as it does the quite gradual 
erosion of the position of northeastern Republicans within that party, coupled with the 
nomination and confirmation of federal judges hostile to the Supreme Court’s abortion 
decisions. While the Dred Scott story indicates how a legislative allocation to a strongform 
system may fail, the abortion story suggests that the legislative allocation can succeed because 
strongform systems are defined by the power of courts to make their decisions stick in the 
medium to long run, as the abortion decisions have.

39 In effect, the later legislature says to the earlier one, “You’re no longer around and can’t do 
anything to bind us to the decision you made.”

40 74 U.S. (7 Wall.) 506 (1869). Stylization helps because the events as they actually unfolded are 
not precisely what is needed to make the point discussed in the text.
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engaged in a program of military occupation of the formerly rebellious states. 
The program’s constitutionality was open to serious question. Congress enacted 
a statute expanding the scope of habeas corpus as part of the Reconstruction 
effort. One incidental consequence of that statute, whose implications 
were probably not foreseen, was an expansion of the scope of the Supreme 
Court’s authority to review lower court decisions in habeas corpus cases. 
We can describe this as Congress inviting the Supreme Court to determine 
the Reconstruction program’s constitutionality. An opponent of Congress’s 
Reconstruction program took up the invitation and brought a habeas corpus 
petition to the Supreme Court using the new statute’s procedures. Fearful  
that the Supreme Court might strike down the Reconstruction program, 
Congress then repealed the provision expanding Supreme Court review. 
Having put the constitutional question on the Court’s agenda, in a manner 
akin to the one Graber describes, Congress then took it off the agenda.

Ex parte McCardle asked whether Congress could actually do that. 
That is, the issue in McCardle was whether one Congress could foreclose 
another Congress from withdrawing the invitation to the Court to decide the 
constitutional question. The Supreme Court said no; the initial decision by  
Congress could not bar a later one from taking jurisdiction away from  
the Court. Interpreting the Constitution’s provisions dealing with Congress’s 
power to regulate the Supreme Court’s jurisdiction, the Court held that 
Congress’s power was plenary, and that it was “not at liberty to inquire into the 
motives of the legislature.”41 McCardle, seen in the light cast by my argument, 
is a case in which the legislature in a system with weakform judicial review 
invited the Supreme Court to exercise strongform review, and then revoked 
the invitation, reinstituting the default system.

The McCardle Court went along with Congress’s decision. It might (in 
theory at least) have refused to do so. Such a decision would have been an 
assertion that power — here, the power to exercise strongform review — 
once delegated cannot be retrieved: The earlier legislature’s decision does 
bind the later one by means of judicial enforcement of the earlier one’s choice. 
But, does this make conceptual sense? After all, there is a long standing maxim 
of constitutional and statutory law, lex posterior derogat legi priori, meaning 
that “later law overrules earlier law.” Why should not this maxim apply to the 
second legislature’s revocation of the first legislature’s allocation of an issue 
to strongform review?

41 Id. at 514.
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We can see why it is indeed applicable by considering why the maxim 
does not apply when a statute is challenged as inconsistent with an earlier 
adopted constitution. In some sense, all constitutions involve an irretrievable 
delegation of power.42 The people create a constitution that imposes restrictions 
on the people later on, as they act through their elected representatives. So, 
if constitutionalism is a form of irretrievable delegation, why could not the 
legislative authorization of strongform review in a system whose constitution 
specifies weakform review be similarly irretrievable?

European constitutional theory provides the answer.43 That theory 
distinguishes between the people acting in their capacity to create a 
constitution, and the people acting within the framework of the constitution 
they have created. It describes the former as the pouvoir constituant — the 
constituting power — and the latter as the pouvoir constitueé – the constituted 
power. The pouvoir constitueé is subordinate to the pouvoir constituant, so, while 
the constituting power can do whatever it wants, constituted powers may 
not. The real bite of the distinction comes in thinking through its institutional 
implications. European constitutional theorists tend to insist that different 
institutions must exercise the two powers. A constitutional convention can 
constitute power, but a legislature cannot. More generally, according to 
these theorists, action on the level of the pouvoir constituant can bind actors 
on the subordinate level, but, they say, an actor cannot bind future actors on  
the same level: A new constitutional convention can completely displace what 
a prior constitutional convention did, and a later legislature can completely 
repudiate what a prior one did.44

Seen in this light, and putting the specifics of the U.S. Constitution aside, 
the stylized version of McCardle shows why a legislative strategy of allocating 
issues to strongform review in a system of weakform review on the level of 
constitutional design may be unstable. Political circumstances arising in the 
short run might lead to new legislation revoking the allocation. And, because 
the distinction between weak and strongform review depends entirely on 
whether judicial decisions can be displaced by political ones in the short run 
or only in the long run, this means that the strategy of legislative allocation 

42 As before, irretrievable must be understood here to mean “irretrievable without going through 
some extraordinary procedures.” 

43 For an introduction to this aspect of European constitutional theory, see Andrew Arato, Forms 
of Constitution and Making Theories of Democracy, 17 CARDOZO L. REV. 191 (1995).

44 Unless, of course, the constitution itself limits what later legislatures can do, for example 
through ex post facto clauses.
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is not, in principle, distinct from weakform judicial review created at the 
constitutional level.

III. Allocation by the courts

A court in a strongform system may decline to exercise the power it has, 
not simply by exercising whatever discretion it may have to select cases or 
by invoking justiciability doctrines of its own making,45 but also by casting 
its decisions in expressly provisional terms or by upholding legislation after 
applying a standard of review generous to the legislature. In the first mode, 
the court may hold that the action at issue might be permissible if taken by 
one body, such as the executive, but is not permissible when taken by another. 
Or, it may hold that the legislature has the power to accomplish its apparent 
goals, but only in a statute that states those goals more clearly than the one 
before the court. In the second mode, the court may find the legislation in 
some tension with constitutional norms, but not so obviously unconstitutional 
as to justify the court’s displacing the legislature’s choice.

Both modes of decision may be seen as choices by the courts to exercise 
weakform review. Yet, one can question the efficacy of such choices. 
Exercises of provisional review may degenerate into — or may be disguises 
for — strongform review, in situations where the cost to the legislature of 
revisiting the issue is greater than the benefit of doing so. This is normatively 
troubling when there is some social gain from the initial legislation. The theory 
of provisional review is that the legislature can do better for the society by a 
more carefully drafted statute, for example. But, if no alternative statute could 
be enacted for practical political reasons, society loses the benefit of the badly 
drafted statute, without the court taking responsibility for limiting society’s 
choices in the name of the constitution, as it does when it openly exercises 
strongform review. 

The difficulty with deferential review is subtler. The kind of deferential 
review with which I am concerned occurs when the court acknowledges 
that its understanding of the constitution leads it to conclude that the statute 
is inconsistent with constitutional norms, but defers to the legislature’s 

45 The focus of Alexander Bickel’s discussion in THE LEAST DANGEROUS BRANCH: THE 
SUPREME COURT AT THE BAR OF POLITICS (1962).
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understanding, which it treats as reasonable albeit erroneous. The question 
about this kind of deferential review is: What does it accomplish in a system 
committed to strongform review?

A. Judicial choices to make review provisional

Courts with the power to make conclusive decisions need not exercise 
that power, though they may have a duty to decide in favor of one or the 
other litigant. They may exercise provisional rather than conclusive review 
— suspending the effect of a statute pending its reconsideration by the 
legislature, while holding out the promise that the legislation, or something 
quite like it, will be allowed to go into effect the next time around. Dan Coenen 
has recently compiled a catalogue of devices for provisional review, and 
carefully analyzed each.46 Rather than repeat his survey in detail, I provide a 
few examples as the basis for a discussion of two points: the extent to which 
provisional review is truly provisional, and the extent to which the devices 
of provisional review can be used by courts in allocating issues to weakform 
review. 

Justice Hans Linde and the Supreme Court introduced the idea of 
provisional review to modern U.S. constitutional law in 1976. Justice Linde’s 
article Due Process of Lawmaking argued that the way in which laws were 
enacted and by whom should affect the courts’ later assessment of their 
constitutionality, independent of the statutes’ substance.47 Using this rationale, 
in Hampton v. Mow Sun Wong the Supreme Court held unconstitutional a 
regulation adopted by the Civil Service Commission that barred resident 
aliens from civil service positions.48 The Court agreed that such a ban might 
serve valuable foreignpolicy goals, but concluded that the Civil Service 
Commission lacked the expertise — and the power — to promote U.S. foreign 
policy in this way. Professor Coenen describes Hampton as a case holding 
that the Constitution prescribes who must make particular decisions without 
limiting the substance of those decisions once made by the proper body.49  

46 Coenen, Constitution of Collaboration, supra note 2; Coenen, The Rehnquist Court, supra note 2.
47 55 NEB. L. REV. 197 (1976).
48 426 U.S. 88 (1976).
49 Coenen, The Rehnquist Court, supra note 2, at 137074 (describing other “who” decisions as 

well).
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It exemplifies weakform judicial review as well, because no special procedures 
other than ones within the control of an ordinary legislature need be followed 
— no supermajorities, no extended consideration, nothing beyond a process 
that could have been used in enacting the statute in the first place.

Professor Coenen elaborates a large number of similar rules, which 
he describes as “how” rules — ones that tell legislatures how to go about 
accomplishing the goals they seek in a constitutionally permissible way. The 
most obvious examples are clearstatement rules, which in terms say explicitly 
that the Constitution does not preclude the legislature from a particular goal 
but does require that the legislature specify with some care exactly what it 
proposes to do.50 Professor Coenen points out that rules sometimes criticized 
as exalting form over substance have the same “how” structure.51 He uses the 
example of the Court’s Dormant Commerce Clause cases. There the Court has 
expressly said that discriminatory taxes can have the same adverse effects on 
interstate commerce that discriminatory subsidies do, but that discriminatory 
subsidies are permissible and discriminatory taxes prohibited.52

In all of these areas, and many others, the Supreme Court says, in effect:

You can do what you seem to want to do, but you haven’t gone about 
it in the right way. If you really care about this, go back and try again. 
If you follow our directions about who has to make the decision, and 
how it must be expressed, we’ll uphold it against a renewed challenge.

So, for example, after Hampton the president repromulgated the ban on 
aliens in the civil service, and the courts upheld the renewed ban because the 
president was the right person to make foreignpolicy decisions.53 Notably, 
the repromulgation occurred within a very short period after the Supreme 
Court’s initial decision, thus demonstrating in concrete terms how the case 
exemplifies weakform judicial review.

50 Vagueness cases are similar, in that they involve judicial determinations, not that a legislature 
cannot accomplish a particular goal, but that the statute the legislature has adopted does 
not identify clearly enough that it aimed only at that goal rather than at other ends fairly 
encompassed by the statute’s language as well.

51 Coenen, The Rehnquist Court, supra note 2, at 1329-35.
52 West Lynn Creamery, Inc. v. Healy, 512 U.S. 186 (1994); see also Coenen, The Rehnquist Court, 

supra note 2, at 1329 (citing cases and commentary).
53 Mow Sun Wong v. Campbell, 626 F.2d 739 (9th Cir. 1980), cert. denied sub nom., Lum  

v. Campbell, 450 U.S. 959 (1981).
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Yet, one can raise some questions about whether these devices are 
generally versions of weakform review or rather disguised forms of 
strongform review. The concern is that the devices hold out the hope  
of reenactment followed by unsuccessful constitutional challenge, but may be 
used in circumstances where practical politics make reenactment extremely 
unlikely. 

The taxsubsidy cases provide a useful starting point. The theory 
behind the cases is that express subsidies will attract more political attention  
within the enacting state, because they involve appropriations, and therefore 
will be more difficult to enact than discriminatory taxes will be. That is to 
say, though, that the courts know that taxes and subsidies are economically 
equivalent devices but are politically different. Striking down a discriminatory 
tax while saying that a discriminatory subsidy if enacted will be upheld is, in 
practical political terms, an exercise of strongform review because the courts 
know — or believe, with good reason — that no discriminatory subsidy will 
in fact be adopted. 

The point about the politics of enacting judicially acceptable alternatives 
can be generalized. The best defense of provisional review is that it allows 
the courts to bring to the legislature’s attention constitutional values that it 
may have overlooked or given less value than the courts think it should have. 
After a provisional invalidation, the legislature can take the overlooked value 
into account or place a new weight on the value and enact a new, somewhat 
modified statute, or decide that, all in all, it had placed the correct weight on the 
value in its initial enactment. Provisional review means that the courts should 
uphold the new, modified statute or the old reenacted one. The difficulty  
with this defense of provisional review is that it overestimates the ease with 
which a legislature can revisit its earlier decisions.54

Enacted statutes embody a set of political choices and compromises 
among the members voting for the statutes. Change a statute’s terms by 
requiring greater precision or a clearer statement, and you change the array 
of political forces. Someone who might support a statute that only indirectly 
imposes costs on states, for example, might be unwilling to support a statute 
that directly did so. Requiring a clear statement in such a situation means, in 
practical effect, barring Congress from imposing the costs at all. Even more 

54 The quick readoption of the regulation at issue in Hampton shows that the difficulties I have 
identified are not insurmountable. Notably, though, readopting the regulation required only 
action by the president, not new legislation. I note that even presidential action may face 
impediments as proposals are processed through the executivebureaucracy.
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generally, “who” and “how” requirements increase the cost of legislating 
(beyond the cost that exists in the absence of such requirements). Increase 
the cost, and you diminish the supply. The mechanism is simple: Legislators 
have a lot of things to do, and the more costly you make doing one of them, 
the more readily they switch to doing something else.55

Seemingly provisional review, then, may not be provisional in practice.56 
In addition, and perhaps more important in the present context, it is not clear 
that forms of provisional review provide a strategy that courts can use to 
allocate some issues to strongform review and others to weakform review. 
In introducing his analysis, Professor Coenen asserts that “the Court confines 
its use of semisubstantive rulings to cases in which the substantive values at 
stake are (in the Court’s view) distinctively deserving of judicial protection.”57 
As the examples accumulate, though, that assertion seems increasingly 
questionable. Professor Coenen shows that the Court uses these devices 
in virtually every area of constitutional law. His later observation, that the 
Court’s use of the doctrines is “widespread,” seems more accurate.58 Professor 
Coenen connects his argument to Professor Cass Sunstein’s defense of judicial 
minimalism, which has been taken as an account of what the courts should 
do across-the-board.59 To the extent that Professor Coenen’s account describes 
contemporary U.S. practice, the Court does not appear to be using the devices 
as part of an allocation strategy.

And, perhaps, for good reason. Recall Professor Coenen’s formulation, 
that the Court uses provisional review when “the substantive values” 
are “distinctively deserving of judicial protection.”60 But, of course, those 
substantive values are values embodied in the Constitution. An allocation 
strategy predicated on Professor Coenen’s formulation would lead the courts 
to sort values embodied in the Constitution into two boxes, one containing 
those “distinctively deserving” judicial protection, and the other, it would 
seem, containing those deserving judicial protection (given the existence of 

55 For a brief elaboration of this point, see Mark Tushnet, Judicial Activism or Restraint in a Section 
33 World, 53 U. TORONTO L.J. 89 (2003).

56 For a general discussion, see Tushnet, New Forms of Judicial Review, supra note 20, at § IV.
57 Coenen, The Rehnquist Court, supra note 2, at 1283.
58 Id. at 1396.
59 Id. at 139798. Sunstein’s own presentation is more qualified. He argues that maximalist 

decisions are appropriate when a number of conditions are met. Still, I believe Coenen is correct 
in using Sunstein’s work in support of a general approach to constitutional adjudication, 
because that is how it has been assimilated into contemporary scholarship.

60 Id. at 1283.
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judicial review at all), but not distinctively so.61 Yet, the basis upon which 
constitutional values can be sorted is obscure, or at least is in some tension 
with the underlying theory of strongform judicial review, which calls upon 
the courts to enforce the constitution as a whole.62

The devices Professor Coenen analyzes could form the basis for a strategy 
whereby the courts allocate some issues to weakform review and others to 
strongform review. Yet, the practice he examines does not provide much 
assurance that such a strategy can sensibly be devised.

B. Thayerian or tutelary review

James Bradley Thayer’s classic article on constitutional law defended 
the view that the Supreme Court should invalidate legislation only when the 
legislation was manifestly inconsistent with the Constitution.63 It is important 
to stress that Thayerian review is predicated on the assumption that the 
legislature has indeed made a constitutional error (in the court’s eyes), in 
enacting a statute from whose enactment we infer that the legislature believed 
the statute to be constitutional. But, according to Thayer, the court should not 
set aside the legislature’s erroneous judgment about what the constitution 
permits unless that judgment was quite seriously wrong. 

61 I simply note that, to the extent that we might think that some constitutional values are 
simply more important than others (along the lines of thinking that the First Amendment, 
for example, is more important than the Statement and Accounts Clause), we might think 
that weakform or provisional review should be used for the less important values, and 
strongform review for the more important ones. Alternatively, we might think that public 
attention will focus less on statutes implicating the less important values, thereby allowing 
Congress to reenact statutes provisionally invalidated without additional deliberation, with 
the implication that strongform review should be used in connection with the less important 
values, and provisional review in connection with the more important ones. What is at stake 
in this note are the details of an allocation system, and I am more concerned with the very 
possibility of devising such a system than with its details.

62 Subject only to a minor exclusion of provisions that present political questions, an exclusion 
that is itself difficult to justify within a theory of strongform judicial review. For discussions, 
see Louis Henkin, Is There a “Political Question” Doctrine?, 85 YALE L.J. 597 (1976), and Mark 
Tushnet, Law and Prudence in the Law of Justiciability: The Transformation and Disappearance of the 
Political Question Doctrine, 80 N.C. L. REV. 1203 (2002).

63 James Bradley Thayer, The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law,  
7 HARV. L. REV. 129 (1893). Thayer’s formulation was, “It [the court] can only disregard the 
Act when those who have the right to make laws have not merely made a mistake, but have 
made a very clear one — so clear that it is not open to rational question.” Id. at 144
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True Thayerian review should be distinguished from the far more 
prevalent modern version of deferential review in, as the Supreme Court has 
put it, cases involving social and economic rights.64 In upholding a Maryland 
statute dealing with public assistance to the poor and distinguishing between 
such cases and those involving fundamental rights, the Court expressed its 
view that, by invoking a deferential standard of review, “We do not decide 
today that the Maryland regulation is wise, that it best fulfills the relevant 
social and economic objectives that Maryland might ideally espouse, or that a 
more just and humane system could not be devised.”65 Similarly, in sounding 
a “cautionary” note about the Court’s decision upholding Texas’s system of 
financing education primarily through the property tax, the Court asserted, 
“We hardly need add that this Court’s action today is not to be viewed as 
placing its judicial imprimatur on the status quo. The need is apparent for 
reform in tax systems which may well have relied too long and too heavily 
on the local property tax.”66 These are claims that the statutes in question 
may be unwise, rather than claims that the statutes are unconstitutional yet 
nonetheless will be accepted by the Court.

True Thayerian review involves statutes that the court believes to be 
unconstitutional according to the judges’ independent assessment of the 
constitution, but which the court nonetheless refrains from striking down. It is 
hard to discover opinions endorsing truly Thayerian review. In recent years, the 
only such opinion of which I am aware is Justice Souter’s opinion concurring 
in the judgment in Nixon v. United States.67 The case involved a challenge 
to the constitutionality of the Senate’s procedure for trying impeachments 
initially before a committee and then on a paper review by the Senate as a 
whole. Justice Souter did not find those procedures unconstitutional, but, he 
wrote, he could “envision different and unusual circumstances that might 
justify a more searching review of impeachment proceedings.”68 These were 
circumstances in which “the Senate’s action might be so far beyond the scope 
of its constitutional authority” that the courts should step in.69 Justice Souter’s 

64 The canonical formulation is from Dandridge v. Williams, 397 U.S. 471, 485 (1970) (“In the area 
of economics and social welfare, a State does not violate the Equal Protection Clause merely 
because the classifications made by its laws are imperfect.”).

65 Id. at 487.
66 San Antonio Indep. Sch. Dist. v. Rodriguez, 411 U.S. 1, 58 (1973).
67 506 U.S. 224 (1993).
68 Id. at 253.
69 Id. at 254 (emphasis added).
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formulation implies that the courts might refrain from intervening when the 
Senate acted beyond its constitutional authority, but not “so far beyond” 
that authority as to warrant judicial intervention.70 This is indeed Thayerian 
review.71

Why do judges who understand the idea of deference in selected areas 
nonetheless rarely act as true Thayerians? There are, I believe, several reasons. 
First, note that Thayer presented his position as a general one, applicable to 
all constitutional provisions across the board. Treating Thayerian review as 
part of an allocation strategy, whereby some constitutional principles receive 
strongform review and others Thayerian review, requires the courts to 
distinguish among constitutional provisions. As we have seen in connection 
with provisional review, drawing such distinctions in turn requires the courts 
to place constitutional provisions on a continuum, some being more important 
— in some sense — than others. Yet, all constitutional provisions have received 
the same degree of endorsement by the constitution’s makers, and the  
grounds for judicial distinctions among the provisions are quite unclear. 
The most sustained discussion of which I am aware of distinctions among 
constitutional rights in Supreme Court opinions is Justice White’s assertion 

70 Justice Souter’s formulation resonates with my own understanding of Thayerian review.  
An alternative understanding treats Thayerian review as imposing an epistemic 
requirement on a judge’s determination that a statute is unconstitutional. A judge finding a  
statute unconstitutional must, on this understanding, conclude not simply that the statute  
is unconstitutional (based on a full analysis of all the relevant considerations), but that this 
conclusion is clear to a high degree of certainty (“beyond a reasonable doubt,” for example). 
Applying epistemic understandings of this sort to the operation of collective institutions 
like courts and juries is notoriously difficult. The standard question is how an individual  
judge can have the required degree of certainty when others (dissenting judges, a minority 
of jurors, the majority in the legislature) not only do not have that degree of certainty but 
actually draw the contrary conclusion from their evaluation of the relevant material? The 
Supreme Court’s decisions on the permissibility of nonunanimous jury verdicts, and on  
the requirement that juries be unanimous in finding aggravating circumstances in death 
penalty cases, illustrate the difficulties. See Schad v. Arizona, 501 U.S. 624 (1991) (upholding 
a capital conviction based on instructions that did not require jurors to agree unanimously on 
the defendant’s state of mind); Apodaca v. Oregon, 406 U.S. 404 (1972) (upholding state laws 
allowing nonunanimous verdicts in criminal cases).

71 A cousin of Thayerian review can be found in the Supreme Court’s doctrine dealing with 
the circumstances under which a federal court can enjoin a pending prosecution under an 
unconstitutional statute. The Court has limited those circumstances quite severely, but it has 
at least held open the possibility that an injunction would be proper against a prosecution 
for violating a statute that was “flagrantly and patently violative of express constitutional 
prohibitions in every clause, sentence and paragraph, and in whatever manner and against 
whomever an effort might be made to apply it.” Younger v. Harris, 401 U.S. 37, 5354 (1971) 
(quoting Watson v. Buck, 313 U.S. 387, 402 (1941)).
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in Bowers v. Hardwick,72 that the “Court… comes nearest to illegitimacy when 
it deals with judgemade constitutional law having little or no cognizable 
roots in the language or design of the Constitution.” Yet, this assertion seems 
in serious tension with the Ninth Amendment.73 Similarly, the assertion in 
Murdock v. Pennsylvania,74 that First Amendment rights had a “preferred 
position,” never received an extended defense. 

Second, as Justice Souter’s formulation suggests, Thayerian review 
requires the creation of another continuum. Ordinarily, we think of 
constitutionality as a binary phenomenon: While it may sometimes be hard to 
figure out whether a statute crosses the line from constitutional permissibility 
into constitutional violation, we are confident that there is such a line. In 
Thayerian review, constitutionality is a matter of degree: Unconstitutional, 
but not too unconstitutional; an error, but not a clear error. The U.S. experience 
does not give me confidence that judges can figure out ways to develop a 
continuumized notion of constitutionality.75

Third, I suspect that true Thayerian review places judges in a difficult 
psychological position. The state of mind needed for merely deferential 
review is easy to achieve. All the judge needs to say is, “I would not vote for 
this were I a legislator, because I believe it is unwise policy, but – even as a 
legislator — I wouldn’t think that the proposal is unconstitutional.” The state 
of mind of a Thayerian judge is, I suspect, harder to achieve. The Thayerian 
judge must say, “In my judgment this statute is unconstitutional, but — 
despite that, and despite the fact that I have the power to block the statute’s 
enforcement — I think that this statute should go into effect because it is not 
too unconstitutional.” Judges accustomed to acting on their judgments of 
constitutionality may find it hard to refrain from doing so on some occasions.76

72 478 U.S. 186, 194 (1986).
73 U.S. CONST. amend. IX (“The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be 

construed to deny or disparage others retained by the people.”).
74 319 U.S. 105, 115 (1943).
75 My guess, but it is only that, is that strongform review conduces to making continuumization 

difficult: A lot of the time the courts will be invoking the constitution understood in binary 
terms (because such terms make it easier to explain to legislatures and to the people why 
their choices cannot go into effect in the short run), thereby depriving the courts of many 
opportunities to design the continuum of unconstitutionality.

76 I have a similar suspicion about the epistemic version of Thayerian review. That version will 
sometimes require judges to say to themselves, “I am convinced beyond a reasonable doubt 
that this statute is unconstitutional even though four of my colleagues, whose judgment is not 
always unreasonable, believe quite to the contrary, that the statute is entirely constitutional.”
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A fourth reason for skepticism about the possibility of Thayerian 
review as an allocation strategy for judges is related to the third. A judge, 
given the choice between exercising strongform review and exercising 
Thayerian review, might wonder what could be accomplished by doing the 
latter.77 I have suggested elsewhere that the Thayerian judge might think of 
his or her choice as tutelary: The judge might instruct legislators on their 
constitutional obligations by telling them that the statute they have enacted 
is unconstitutional and that they have to live with that unconstitutionality.78  
The state of mind of the Thayerian judge might be that of a wise parent, 
willing to let his or her children make decisions that the parent believes to be 
unsound so that the children will learn from experience how to make sound 
ones.79

The difficulty with the tutelary view is obvious. Why should legislators  
who believe that the statute they enacted accomplishes valuable public  
purposes care that judges think that the legislature’s action violates 
constitutional norms? Sometimes, perhaps, the legislators will have 
overlooked the constitutional problems the Thayerian court identifies. 
Having those difficulties pointed out, the legislature might reassess the 
overall wisdom of the statute, deducting the constitutional costs the court 
identified from the social benefits the legislature initially identified and, 
perhaps, concluding that, net, the statute does not actually advance the public 
wellbeing. And, sometimes, perhaps, an aroused citizenry will become upset 
that their representatives have been faithful to the constituents’ immediate 
desires, or perhaps faithful only to the legislators’ immediate selfinterest,80 
but unfaithful to the constituents’ longerterm commitments as expressed in 
the constitution.

More likely, though, neither legislators nor constituents will think it 
necessary to respond to the Thayerian court’s decision. The reason is that 
statutes often express a considered judgment by the legislature that the statutes 

77 It is clear enough what is accomplished by exercising strongform review: An unconstitutional 
statute is not enforced.

78 Mark Tushnet, Thayer’s Target: Judicial Review or Democracy?, 88 Nw. U. L. REV. 9 (1993).  
There I argue that Thayer himself viewed Thayerian review as tutelary. I should note that even 
at the time this article was published I was not convinced by my own argument, although 
I thought then and still do that there were tutelary themes in Thayer’s article. For present 
purposes, though, Thayer’s own understanding is unimportant, as I am concerned here with 
problems Thayerian review poses for judges.

79 I note that in my experience parents have difficulty in achieving this state of mind.
80 On the assumption that the legislators’ actions might not correspond to the constituents’ 

immediate preferences because of agency problems.
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are consistent with the constitution, and that such a judgment is (often) 
reasonable even if the judges disagree.81 Here we can return to Marbury itself. 
As is wellknown, Marshall’s opinion uses a rhetorical trick to explain his 
justification of judicial review. He asks readers to imagine a statute enacted 
by Congress that makes testimony by one witness sufficient to convict for 
treason, blatantly contradicting the constitutional requirement of two 
witnesses.82 In such a case Congress could not reasonably have thought that its 
action was consistent with the Constitution. But, consider the statute at issue 
in Marbury itself, which the Court held unconstitutional because it altered 
the allocation of jurisdiction prescribed in the Constitution. It is a standard 
point in the Marbury literature to note that the Constitution could reasonably 
be interpreted to allow Congress to shift cases from the constitutionally 
identified category of appellate jurisdiction to the Supreme Court’s original 
jurisdiction.83 Most realworld cases are more likely to resemble Marbury 
than to resemble the hypothetical treason statute. And, in such cases, judges 
exercising Thayerian tutelary review will confront a legislature whose 
members can reasonably say to themselves, “We understand that the court’s 
interpretation of the constitution is reasonable, and different from ours, but 
we also understand that our interpretation is a reasonable one too. Given the 
choice between two reasonable interpretations, we will adhere to our initial 
judgment.” In short, a Thayerian court may hope to teach the legislature a 
lesson about the legislature’s constitutional obligations, but the students are 
likely to think the lesson unnecessary.

These problems with true Thayerian review suggest that courts will have 
difficulty pursuing a defensible strategy in which they allocate some issues to 
strongform review and others to Thayerian review.

Iv. Conclusion

In asserting that judicial review was necessary to ensure that “the 
legislature may [not] alter the constitution by an ordinary act,”84 Chief Justice 

81 For a more extended discussion, see Mark Tushnet, Non-Judicial Review, 40 HARV. J. ON 
LEGIS. 453 (2003).

82 Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137,179 (1803).
83 See, e.g., William Van Alstyne, A Critical Guide to Marbury v. Madison, 1969 DUKE L.J. 1,  

31-32.
84 5 U.S. (1 Cranch) at 177.
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Marshall may be taken to assert as well that constitutionalism requires strong
form judicial review. Weakform review suggests that there is a category lying 
between ordinary legislation and extraordinary constitutional amendment.85 
With the possibility of weakform review on the table, it becomes possible 
to consider as well strategies that would allocate some issues to strongform 
review, others to weakform review.

Here I have explored some aspects of allocation strategies operating 
one level removed from that of constitutional design. I have suggested that 
allocation strategies may be unstable: A legislative allocation that appears 
to give courts the power to engage in strongform review may be revoked, 
and judicial allocations that appear to commit the courts to weakform 
review may, in practical political terms, amount to strongform review in 
disguise. More generally, allocation strategies may be designed, consciously 
or otherwise, to conceal the reality of judicial review — in the one case, to 
pretend that courts really do have the power to resolve contentious issues 
permanently, in the other to pretend that the courts are permitting the people 
to be truly selfgoverning in the areas subject to weakform review. Weak
form judicial review, and the possibilities of allocation strategies it creates, 
are intriguing novelties in constitutional design. It remains to be seen, though, 
how permanent, enduring, and distinctive their contribution to constitutional 
design is.

85 Of course, constitutionalist systems lacking judicial review — such as Great Britain’s, at 
least before the adoption of the Human Rights Act 1998 — show that Marshall’s claim that 
constitutionalism requires judicial review is false. What he missed about such systems was the 
possibility that embedded political norms would place impediments in the way of changing 
the constitution at least as severe as those created by cumbersome, formal amendment 
procedures.
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ReSUMo

Inaugurando uma nova disciplina legislativa em relação às contratações 
públicas, foi editada, já em boa hora, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, que trouxe importantes inovações em relação à sua predecessora. 
Entre as novidades da lei, destaca-se a previsão do denominado “diálogo 
competitivo”, modalidade de licitação por meio da qual a Administração 
Pública e os particulares licitantes, após negociações mútuas, desenvolvem, 
juntos, soluções técnicas capazes de atender às necessidades do contra
tante que levaram à abertura do procedimento licitatório. A ela dedica 
se o presente trabalho. Buscando examinar as origens do novo instituto e 
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entender o caminho percorrido até a sua positivação no direito brasileiro, 
o artigo começa traçando um panorama geral da consensualidade admi-
nistrativa na contemporaneidade brasileira e examinando o tema também 
no direito comparado. Em seguida, o trabalho passa ao seu principal 
objetivo, consistente no estudo específico da disciplina conferida pela nova 
Lei de Licitações e Contratos ao instituto, momento em que investigamos 
cada uma das respectivas fases da nova modalidade licitatória e as pecu-
liaridades a elas inerentes. Por fim, o artigo também examina o “diálogo 
competitivo” comparativamente a outras modalidades licitatórias partici-
pativas já existentes, destacando as principais diferenças que o fazem ser 
um instituto realmente inovador.

PAlAvRAS-ChAve

diálogo competitivo — licitação e contratos — Lei nº 14.133/2021

ABSTRACT

Inaugurating a new legislative discipline in public contracts, Law No. 
14,133 of April 1, 2021 was enacted in good time, bringing important 
innovations compared to its predecessor. Among the novelties of the 
Law, stands out the prediction of the “competitive dialogue”, a bidding 
modality through which the Public Administration and the bidders, after 
negotiations, jointly develop technical solutions capable of meeting the 
needs of the contractor that led to the opening of the bidding procedure. 
The present work is dedicated to this institute. Seeking to examine the 
origins of the new bidding modality and understand the path taken until its 
inclusion in Brazilian legislation, the article begins by tracing an overview 
of administrative consensuality in contemporaneity and examining the 
theme in comparative law. Afterwards, the work moves on to its main 
objective, consisting in the specific study of the discipline conferred by the 
new Brazilian Bidding and Contract Law on the institute. At this moment, 
we investigate each respective phase of the new bidding modality and 
the peculiarities inherent to them. Finally, the article also examines the 
“competitive dialogue” compared to other existing participatory bidding 
modalities, highlighting the main differences that make it a truly innovative 
institute.
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I. Introdução

O Estado é um dos maiores adquirentes de bens e serviços, celebrando 
diuturnamente centenas de contratos com fornecedores privados. Tais con-
tratos envolvem, por óbvio, gastos de dinheiro público. Como o dinheiro é 
público, o Estado não pode escolher as empresas a serem contratadas ao seu 
bel-prazer. Tem de não apenas escolher a melhor proposta, dando as mesmas 
oportunidades para todos os potenciais interessados que se encontrarem na 
mesma situação, como também ter mecanismos para demonstrar que essa era 
a melhor proposta e de possibilitar o controle sobre tal decisão.

O fundamento mais substancial da licitação é o da igualdade (impes-
soalidade) de todos perante a Administração. Se o dinheiro a ser despendido 
com o contrato é da coletividade, deve ser dada a mesma oportunidade a 
todos os seus membros que sejam capazes de bem executar o contrato. Podem 
também ser citados, como valores dos quais a obrigatoriedade de licitação 
decorre, a moralidade e a economicidade, já que a abertura de oportunidade 
a todos os interessados que sejam aptos irá propiciar maior segurança quanto 
à Administração ter selecionado a melhor proposta disponível no mercado, 
sem proselitismos.

Com esses objetivos, a Administração Pública abre um processo em que, 
basicamente, divulga para a sociedade que está pretendendo celebrar um 
determinado contrato; vê, entre os que se apresentarem como interessados, 
quais têm condições de bem executar o contrato; e, entre estes, escolhe a 
proposta que for a melhor, de acordo com os critérios previamente estabe
lecidos (art. 37, XXI, CF). A licitação é, então, o processo pelo qual a Admi
nistração escolhe a melhor proposta para determinado contrato.

Seu ato final não é a efetiva celebração do contrato, que pode até nem vir 
a ser efetivamente celebrado, mas apenas a escolha da melhor proposta para 
ele. Tratase de processo porque, além da sucessão de atos, dele participa uma 
pluralidade de sujeitos com interesses efetiva ou potencialmente contrapostos.

Em seu art. 37, XXI, a CF impõe a necessidade de prévia licitação para 
contratação por todos os entes da Federação e suas entidades da Administra-
ção indireta. A nosso ver, a licitação não é um princípio, mas sim uma regra, 



Revista de diReito administRativo44

Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 41-66, set./dez. 2021.

impositiva de obrigação de fazer, que densifica os princípios da igualdade, 
moralidade, impessoalidade e economicidade em relação aos contratos do 
Estado. O art. 22, XXVII, 1ª parte, com a redação dada pela EC nº 19/1998, 
dispõe que compete à União a edição de normas gerais de licitação e contratos 
para todos os entes da Federação, suas autarquias e fundações, devendo tais 
normas gerais obedecer ao art. 37, XXI.

Durante quase três décadas, a legislação prevista na 1ª parte do inciso 
XXVII do art. 22 consubstanciou-se, sobretudo, na Lei nº 8.666/93, Lei Geral 
na matéria,1 inclusive aplicável subsidiariamente a tipos de licitação tratados 
por outras leis nacionais especiais (do pregão, das licitações de concessão 
petrolífera, de concessões de serviços públicos, para serviços de publicidade –  
Lei nº 12.232/10 – etc.).

Inaugurando uma nova disciplina legislativa em relação às contratações 
públicas, contudo, foi editada, já em boa hora, a Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, que, apesar de importantes oportunidades perdidas e do seu maxi
malismo, trouxe importantes inovações em relação à sua predecessora.

Entre as novidades da lei, destaca-se a previsão de uma nova modali-
dade licitatória, fortemente inspirada nas cada vez mais prestigiadas con-
sensualidade e participação dos particulares nas decisões administrativas, 
denominada “Diálogo competitivo”.

A ela dedicaremos o presente trabalho.

II. Panorama geral da consensualidade e da participação dos 
particulares nas decisões administrativas e o princípio da 
indisponibilidade do interesse público

De acordo com o princípio da indisponibilidade do interesse público em 
sua versão tradicional, todas as competências conferidas ao administrador 
público têm em vista os interesses da sociedade tal como positivados na 
CF; essas competências, apesar de muitas vezes envolverem o exercício de 
prerrogativas unilaterais sobre os particulares, não são poderes propriamente 
ditos, mas sim funções, já que não são exercidas no interesse do Estado ou muito 
menos do agente público, mas sim da própria sociedade, consubstanciando, 

1 Como “norma geral”, apesar da baixa densidade desse conceito, identificamse aquelas que, 
sem chegar a fixar especificidades, estabelecem princípios, os instrumentos imprescindíveis 
para sua efetividade, critérios básicos e as exceções a eles.
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mais do que poderes, deveres. É assim que se diz que o administrador público 
deve exercer sua competência (deverpoder),2 não lhe sendo dado, em teoria, 
omitir-se ou transigir com os particulares sobre a realização dos interesses 
que tem a seu cargo.

Também esse princípio vem passando por revisões doutrinárias que 
sugerem uma revisão de seu conteúdo original. Sustentase que a abertura 
do direito administrativo a uma certa consensualidade não constitui pro-
priamente uma disponibilidade do interesse público, pois a celebração de um 
acordo (lato sensu) com o particular pode, em certos casos, melhor atender ao 
interesse público do que a mera e simples imposição unilateral.

O STF já adotou essa linha de raciocínio para admitir acordos admi
nistrativos até sobre matéria tributária típica, na qual vigeria o princípio da 
legalidade como reserva legal absoluta: “‘Protocolo individual’. Instrumento 
de intervenção econômica que impõe direitos e obrigações recíprocas. Dever 
jurídico da Administração Pública de atingir, da maneira mais eficaz possível, 
o interesse público identificado na norma” (RE nº 403.205).

Em outro caso, o STF, ao analisar a constitucionalidade de acordo cele-
brado pela Administração Pública sem prévia autorização legislativa, contra 
o qual se invocavam os argumentos de violação ao princípio da lega lidade e 
de indisponibilidade do interesse público, considerou que, “no caso, o acordo 
serviu a uma mais rápida e efetiva consecução do interesse público, não 
havendo, assim, que se falar em ofensa ao art. 37 da Constituição Federal”.  
O acórdão foi assim ementado:

Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o interesse 
público são indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por 
isso, que o Administrador, mero gestor da coisa pública, não tem dis
po nibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda e realização. 
Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse 
público deve ser atenuado, mormente quando se tem em vista que a 
solução adotada pela Administração é a que melhor atenderá à ulti
mação deste interesse.3

2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 17. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013. p. 87-90.

3 REXTR n. 253.8850MG, Primeira Turma, rel. min. Ellen Gracie. A única ressalva que fazemos 
é que, como se depreende da própria ementa, não há uma atenuação da “indisponibilidade do 
interesse público”, já que o acordo até mesmo “melhor atenderá à ultimação deste interesse”.
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É também de se destacar a série de leis que expressamente admitem essa 
negociação, destacandose os termos de ajustamento de conduta previstos na 
Lei da Ação Civil Pública como uma possibilidade negocial, substitutiva da 
aplicação de sanções legais, para todos os entes públicos, não apenas para 
o Ministério Público (art. 5º, § 6º, Lei nº 7.347/1985). Disposições específicas 
semelhantes constam, entre outros, do art. 85 da Lei nº 12.529/2011 e do § 5º 
do art. 11 da Lei nº 6.385/1976 para o Cade e a CVM, entidades disciplinadoras 
respectivamente da concorrência e do mercado de capitais. Deve ser lembrada 
ainda a possibilidade de a lei do Plano Diretor prever áreas onde o particular 
pode negociar com o município a construção fora dos limites legais por meio 
da “outorga onerosa do direito de construir” prevista no Estatuto da Cidade.4

A Lei nº 9.873/1999 prevê genericamente a interrupção da prescrição 
de pretensões punitivas da Administração pública diante de “qualquer ato 
inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução 
conciliatória no âmbito interno da Administração Pública federal” (art. 2º, IV), 
admitindo-a, portanto.

Essa possibilidade de negociação entre particular e Administração 
Pública para o alcance da melhor solução encontra terreno igualmente fértil 
no âmbito das contratações públicas. Embora materializada de forma distinta, 
a consensualidade no âmbito licitatório abre margem para um diálogo entre o 
contratante estatal e os possíveis contratados particulares cujo saldo pode ser 
bastante vantajoso para o interesse público.

O diálogo competitivo, figura há muito já consagrada no direito com pa
rado, encontrase justamente no âmbito desses procedimentos concor ren ciais 
que permitem uma negociação entre o ente estatal contratante e os parti cu
lares, bem como coleta de informações destes para instruir uma melhor deci-
são admi nistrativa. Conforme o art. 6º, XLII da Lei nº 14.133/2021, trata-se de

modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras 
em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes pre
viamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de 
desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas 
neces sidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o 
encer ramento dos diálogos.

4 “Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido 
acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada 
pelo beneficiário”.
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Por meio de um procedimento negociado, portanto, Estado e particulares 
constroem, consensualmente, a solução mais adequada à persecução da 
finalidade pública almejada com o procedimento licitatório. 

Antes de examinarmos a disciplina conferida pela nova Lei de Licitações 
e Contratos ao diálogo competitivo, contudo, analisaremos a experiência 
estrangeira com instituto, que, em grande medida, inspirou o tratamento do 
tema pelo legislador brasileiro na recente reforma legislativa.

III. diálogo competitivo no direito comparado

Muito antes de ser encampado pelo ordenamento jurídico brasileiro, o 
diálogo competitivo já encontrava terreno fértil no direito estrangeiro. Con
forme ensina Pedro Telles, a necessidade de aquisições públicas flexíveis foi 
percebida no Reino Unido, duas décadas antes de a discussão eclodir até 
mesmo no restante da Europa, no final da década de 1990.5

Após o sucesso da experiência inglesa com o chamado competitive dialogue, 
o restante da União Europeia encampou essa forma menos verticalizada de 
contratação por meio da Diretiva 2004/18/CE, com aquilo que foi traduzido 
pela norma como “Diálogo Concorrencial”.

O legislador comunitário definiu, no art. 1º, item 11, c, da referida Diretiva 
que o “Diálogo Concorrencial” era

o procedimento em que qualquer operador econômico pode solicitar 
participar e em que a entidade adjudicante conduz um diálogo com os 
candidatos admitidos nesse procedimento, tendo em vista desenvolver 
uma ou várias soluções aptas a responder às suas necessidades e com 
base na qual, ou nas quais, os candidatos selecionados serão convidados 
a apresentar uma proposta.

Nesta modalidade competitiva, portanto, a negociação com o particular 
se iniciaria antes mesmo do momento de definição exata do objeto a ser 
contratado, em um misto de fase interna e fase externa da licitação.

5 TELLES, Pedro. Competitive dialogue in Portugal and Spain. Tese (doutorado em filosofia) — 
Universidade de Nottingham, Notthingham, 2010. p. 74.
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Após 10 anos de vigência, a Diretiva 2004/18/CE foi revogada, dando 
lugar à Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de fevereiro de 2014, cujo principal escopo era, de acordo com seu item 2, 
revisar e modernizar a Diretiva 2004/18/CE, a fim de aumentar a eficiência da 
despesa pública e de permitir que os adquirentes utilizem melhor os contratos 
públicos para atingir os objetivos sociais comuns.

Nesse sentido, a nova Diretiva não só previu o Diálogo Concorrencial 
como uma alternativa licitatória, como destacou, no item 42 de seus “Consi-
derandos”, que aquela modalidade

revelouse útil nos casos em que as autoridades adjudicantes não 
con seguem definir as formas de satisfazer as suas necessidades ou 
avaliar o que o mercado pode oferecer em termos de soluções técnicas, 
financeiras ou jurídicas. Tal pode, nomeadamente, verificarse quando 
se trata de projetos inovadores, da execução de projetos de infraes
truturas de transportes integrados em larga escala, de grandes redes 
informáticas ou de projetos que obriguem a financiamentos complexos 
e estruturados.

A matéria é tratada sobretudo a partir do art. 30 da Diretiva, que inovou 
no sentido de ter um artigo específico para delinear as possibilidades de 
utilização do procedimento. Ao contrário da norma anterior, que previa 
genericamente apenas que o diálogo poderia ser utilizado em casos de 
contratos particularmente complexos, o art. 26 da Diretiva 24/2014/EU 
estabeleceu as situações específicas em que a Administração Pública poderia 
utilizar o mecanismo dialógico.6

6 “a) No que diz respeito às obras, fornecimentos ou serviços que preencham um ou mais dos 
seguintes critérios: i) as necessidades da autoridade adjudicante não podem ser satisfei
tas sem a adaptação de soluções facilmente disponíveis, ii) os produtos ou serviços incluem 
a concessão ou soluções inovadoras, iii) o contrato não pode ser adjudicado sem negociações 
prévias devido a circunstâncias específicas relacionadas com a natureza, a complexidade ou 
a montagem jurídica e financeira ou devido aos riscos a elas associados, iv) as especificações 
técnicas não podem ser definidas com precisão suficiente pela autoridade adjudicante por 
referência a uma norma, homologação técnica europeia, especificações técnicas comuns 
ou referência técnica, na acessão dos pontos 2 a 5 do Anexo VII; b) No que diz respeito 
às obras, fornecimentos ou serviços, se, em resposta a um concurso aberto ou limitado, 
só tiverem sido apresentadas propostas irregulares ou inaceitáveis. Nestas situações, as 
autoridades adjudicantes não são obrigadas a publicar um anúncio de concurso se incluírem 
no procedimento todos os proponentes, e exclusivamente os proponentes, que satisfaçam 
os critérios referidos nos artigos 57º a 64º e que, no concurso aberto ou limitado anterior, 
tenham apresentado propostas que correspondam aos requisitos formais do procedimento de 
contratação”.
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Explicitando o procedimento trazido pela Diretiva, Thiago Marrara 
leciona que:

Essa modalidade abarca agentes econômicos que solicitem participação 
e recebam um convite do ente contratante após a avaliação das infor-
mações iniciais prestadas. É possível que o diálogo se desenvolva em 
fases sucessivas com o objetivo de reduzir o número de soluções gra
dualmente, permitindo à autoridade manter um ou mais soluções aptas 
a satisfazerem suas necessidades. Depois de encerrado, a entidade 
contratante solicita a cada participante que “apresente as suas propostas 
finais com base na solução ou soluções apresentadas e especificadas 
durante o diálogo”, nelas contemplando todos os elementos exigidos 
e necessários à execução do projeto. Mesmo nessa fase, a autoridade 
está autorizada a requerer esclarecimentos, detalhamentos e apri
mo ramentos da proposta, desde que não se alterem seus elementos 
fun da mentais nem se desrespeitem os requisitos estabelecidos no 
início da licitação e os itens do memorial descritivo. A seleção da pro-
posta especificamente há que se pautar no critério da melhor relação 
qualidade/preço. Feito o julgamento, permitese à autoridade em preen
der negociações adicionais para confirmar os compromissos finan
ceiros ou outros termos nela constantes no intuito de finalizar os termos 
do contrato, respeitando-se novamente os aspectos essenciais estabe-
lecidos no ato convocatório e o princípio da não discriminação.7

Em linha com essas diretrizes do Direito europeu, o instituto também foi 
expressamente encampado por países diversos do velho continente.

Em Portugal, a matéria foi disciplinada no Código dos Contratos Públicos 
(CCP), em 29 de janeiro de 2008, sobretudo em seu art. 30, que versa sobre as 
hipóteses de sua aplicação, e nos arts. 204 a 218, que tratam especificamente 
do tema. Além desses dispositivos, chamamos atenção para o art. 16 do CCP, 
que erigiu o diálogo concorrencial como um dos procedimentos necessários 
para a formação de contratos públicos; o art. 33, que trouxe vedações ao uso 
do diálogo competitivo; e o art. 40, que especificou as peças que deverão 
constar no procedimento.

7 MARRARA, Thiago. Licitações na União Europeia (II): princípios e modalidades licitatórias. 
Disponível em: www.direitodoestado.com.br/colunistas/thiagomarrara/licitacoesnauniao
europeia-ii-principios-e-modalidades-licitatorias. Acesso em: 22 ago. 2021.
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Na Espanha, a matéria foi disciplinada pela Lei 30/2007, a chamada “Ley 
de Contratos del Sector Público”. Conforme a Exposição de Motivos IV, 3, o 
“diálogo competitivo” foi “pensado para contratos de alta complexidade em 
que a definição final do seu objeto só pode ser obtida através da interação entre 
a entidade adjudicante e os proponentes”. De forma geral, a Lei de Contratos 
do Setor Público disciplinou o diálogo competitivo entre os arts. 163 a 167, 
sendo, muitos desses, cópias quase literais do previsto na Diretiva 2014/24.

Na Alemanha, o “Diálogo Concorrencial” foi incorporado sob o nome de 
“Wettbewerblicher Dialog”, cuja ideia básica, nas palavras de Ralf P. Schenke, 
era

combinar elementos do procedimento de negociação flexível com o 
pro cedimento de adjudicação clássico e estritamente formalizado. Isto 
significa que o procedimento de adjudicação é essencialmente uma ter
ceira via entre o procedimento aberto e o procedimento por negociação.8

O instituto foi ainda recepcionado por países como Itália, pelo Código 
de Contratos Públicos de 2006 (Codice dei Contratti Pubblici — Decreto 
Legislativo 163); França, por meio do Código de 2006 (Code des Marchés 
Publics); e Reino Unido, por meio do Regulamento de Contratos Públicos de 
2006 (The Public Contracts Regulation), todos em disciplina consentânea, em 
maior ou menor medida, às Diretivas europeias anteriormente expostas.

As compras públicas nos EUA possuem características comparáveis 
com aquelas europeias. Para tal conclusão, fazse necessário obter uma com
preensão básica da licitação no referido país.

O ordenamento jurídico norteamericano prevê, de maneira central, 
quatro modalidades licitatórias, quais sejam: 

(a) procedimentos simplificados (simplified procedures), para compras, 
em regra, abaixo de US$ 150.000,00; (b) propostas fechadas, ou sealed 
bidding, quando as necessidades são claras, delimitadas e completas; 
(c) negociação contratual, quando exceder US$ 150.000,00 ou requerer 
análise técnica apurada do produto ou serviço; (d) programas 

8 SCHENKE, Ralf P. Der Wettbewerblicher Dialog. p. 81. Disponível em: https://publishup.uni
potsdam.de/files/2776/kwi_schr01_online_2009_03_18_btr06.pdf. Acesso em: 22 ago. 2021.
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consolidados de compra, ou consolidated purchasing programs, para 
compras de necessidades comuns.9

A disciplina dessas modalidades encontrase no Federal Acquisition 
Regulation (FAR).10 No que concerne ao procedimento licitatório com abertura 
para negociação, tem-se a “negotiated acquisitions”, negociação contratual, ou 
aquisição negociada, que é definida como “a modalidade de licitação onde 
haverá procedimentos outros, que não simplesmente propostas fechadas”,11 
assemelhando-se, assim, ao diálogo competitivo presente na União Europeia.

Tal elo comparativo pode ser traçado, tendo em vista que a aquisição 
negociada “possibilita ao governo conduzir discussões, avaliar as propostas 
e conceder o contrato utilizando outros fatores além do preço, tais como 
experiência gerencial, tecnologia adotada e desempenho do proponente no 
atendimento de contratos anteriores”.12

Dessa forma, “a legislação prevê processo de trocas de informações com 
os interessados tanto antes quanto depois do recebimento das propostas”. 
Esta modalidade pode ser feita de duas formas, quais sejam: “por meio de 
aquisições de fonte única ou com negociações competitivas com número 
limitado de convidados. Na segunda, os procedimentos são preparados para 
minimizar as complexidades do aviso de licitação, da avaliação e da decisão 
final”.13

Nessa modalidade, as propostas podem ser apresentadas oralmente, 
contudo, deve documentarse essa por escrito com “as certificações, as even
tuais exceções aos termos da licitação e uma folha assinada da proposta”. 

9 OLIVEIRA, Christiaan Allessandro Lopes de. Compras públicas no âmbito federal nos 
Estados Unidos da América. Análise sucinta acerca das principais modalidades de compras 
de bens e serviços, bem como dos principais instrumentos contratuais decorrentes ou 
antecedentes. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 67, ago. 2015. Disponível em: 
www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao067/Christiaan_deOliveira.html. Acesso em:  
5 jul. 2016.

10 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Federal acquisition regulation. Disponível em: www.
acquisition.gov/?q=browsefar. Acesso em: 5 jul. 2016.

11 MARQUES, Felipe Silveira. Compras públicas no Brasil e EUA: análise da concorrência segundo 
o paradigma estruturacondutadesempenho. Brasília: Esaf, 2005. Monografia premiada em  
3º lugar no X Prêmio Tesouro Nacional — 2005, Tópicos Especiais de Finanças Públicas, Brasília. 
Disponível em: www3.tesouro.fazenda.gov.br/Premio_TN/XPremio/financas/3tefpXPTN/
resumo.htm. Acesso em: 5 jul. 2016. p. 41.

12 Ibid.
13 Ibid.
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Além disso, o “órgão deve manter registros das apresentações orais para 
documentar como ocorreu o processo de seleção”.14

A operacionalidade básica dá-se por meio de uma “chamada de propos-
tas (request for proposals — RFP), pela qual o ente licitante solicita propostas 
de possíveis contratantes englobando tanto a forma pela qual pretendem 
executar o contrato quanto o preço almejado”. Além disso, após “as propostas 
serem apresentadas, é possível uma fase de negociação entre a agência ou o 
ente e o proponente”.15

Outra especificidade a ser considerada é a existência de um “‘processo de 
tradeoff’, que permite considerar fatores outros que não o preço e a tecnologia 
do ofertante”. Assim, a legislação reconhece que a importância relativa do 
preço do bem ou serviço pode variar segundo as circunstâncias de cada 
aquisição.16

Além disso, as razões para esses tradeoffs precisam ser documentadas 
nos registros da licitação17 e devem incluir: “todos os fatores que serão 
considerados e sua importância relativa (inclusive se a performance passada 
do ofertante estiver entre os critérios), assim como, o peso de cada fator que 
não o preço terá na avaliação”.18

Iv. diálogo competitivo na lei nº 14.133/2021

No Brasil, o instituto, erigido de forma pioneira pela nova Lei de Licitações 
e Contratos, foi denominado “diálogo competitivo”. Como já adiantado, a 
previsão da nova lei inaugurou uma modalidade de licitação por meio da 
qual a Administração Pública e os particulares licitantes desenvolvem, após 
negociações desempenhadas durante a própria licitação, soluções técnicas 
inovadoras capazes de atender às necessidades do contratante que levaram à 
abertura do procedimento licitatório.

14 Estados Unidos da América, Federal acquisition regulation, op. cit.
15 Christiaan Allessandro Lopes de Oliveira, Compras públicas no âmbito federal nos Estados 

Unidos da América, op. cit.
16 Estados Unidos da América, Federal acquisition regulation, op. cit.
17 Ibid.
18 Felipe Silveira Marques, Compras Públicas no Brasil e EUA, op. cit., p. 42.
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Nas palavras de Alexandre da Cunha Filho e Alexandra Fuchs de Araújo,

a Lei aponta para a agregação da gestão da inovação ao Direito Público 
em geral, e ao Direito Administrativo em particular, adotando a linha 
seguida desde Freeman no final da década de 1980, ou seja, a ideia 
de que as interações entre os atores econômicos, sociais e políticos 
são relevantes e podem fortalecer ou restringir suas capacidades de 
aprendizado e pesquisa e, como resultado, aumentar ou inibir o desen
vol vimento, divulgação e o uso de inovações do país.19

Vêse assim o especial vínculo que o diálogo competitivo pode ter com 
a inovação tecnológica, podendo ser inclusive aplicado em combinação  
com a legislação de proteção e fomento dos programas públicos e privados de 
inovação tecnológica.

Expressamente previsto pelo art. 28 da Lei nº 14.133/2021 como moda
lidade geral de licitação, o diálogo competitivo teve seu âmbito de incidência 
ampliado pelos arts. 179 e 180 da nova Lei de Licitações e Con tratos, alterando 
as Leis nºs 8.987/1995 e 11.079/2004, para as licitações de concessões comuns 
de serviços públicos e parcerias público-privadas, respectivamente.

A disciplina legal conferida ao diálogo competitivo foi trazida, sobretudo, 
pelo art. 32 da Lei nº 14.133/2021, que, logo em seu caput, deixou claro se tratar 
de modalidade licitatória excepcional, cabível apenas em hipóteses específicas 
bem delineadas, em sentido bastante parecido, inclusive, com as disposições 
já examinadas da Diretiva 2014/24/EU. Segundo o dispositivo:

Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em 
que a Administração:
I — vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:
a) inovação tecnológica ou técnica;
b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita 
sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e
c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com 
precisão suficiente pela Administração;

19 CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; ARAÚJO, Alexandra Fuchs de. Diálogo com
petitivo: a nova modalidade de licitação pode contribuir para melhores contratações pela 
nossa administração pública? In: OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende; MARÇAL, Thaís. 
Estudos sobre a Lei 14.133/2021. São Paulo: JusPodivm, 2021. p. 40.
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II — verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alter
nativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os 
seguintes aspectos:
a) a solução técnica mais adequada;
b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;
c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato;

Ao contrário dos pregões, da concorrência e outras modalidades lici-
tatórias mais corriqueiras, o diálogo competitivo, por sua própria natureza 
e escopo, reclama um grau de desconhecimento maior por parte do ente 
licitante. Em síntese, o diálogo competitivo será cabível naquelas hipóteses 
em que a Administração Pública, ciente dos objetivos que deseja alcançar com 
a licitação, não conhece adequadamente os mecanismos para a consecução 
das suas finalidades. Em outras palavras, a Administração sabe aonde quer 
chegar com a licitação, mas desconhece ou tem dúvidas acerca da melhor 
solução a ser adotada para que ela possa alcançar o seu objetivo.

Para fins de enquadramento no inciso I anteriormente transcrito, o diálogo 
competitivo se justificaria quando as alternativas técnicas conhecidas e postas 
genericamente no mercado não são suficientes para alcançar a finalidade 
da contratação. Assim, uma vez cumpridos os requisitos cumulativos do 
dispositivo,20 a legislação autoriza o Estado a recorrer à criatividade do setor 
privado para que ambos, em um diálogo dinâmico, construam, juntos, a me
lhor solução para a promoção dos objetivos pretendidos. Como o próprio 
dis positivo já enuncia, essa hipótese tem lugar principalmente nos proje
tos disruptivos que a Administração eventualmente deseje executar, mas  
que demandam soluções igualmente inovadoras para serem realizados.

Já o inciso II cuida das hipóteses em que a Administração, ante duas 
ou mais alternativas passíveis de serem adotadas para a realização de seus 
objetivos, tem dúvidas sobre a mais adequada, razão pela qual recorre à 
expertise do setor privado para definir o melhor desenho técnico, jurídico 

20 Segundo Jessé Torres Pereira Junior, “O ‘e’ que precede o terceiro requisito significa que 
se trata de exigências cumulativas, ou seja, para que seja cabível a modalidade do diálogo 
competitivo se impõe a presença concomitante dos três requisitos enumerados no inciso I,  
do art. 32, devidamente comprovados nos autos do respectivo processo administrativo” 
(PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Do diálogo à repressão nas contratações administrativas, 
em contexto de pandemia. ONLL, s.l., 2020. Disponível em: www.novaleilicitacao.com.
br/2020/09/30/dodialogoarepressaonascontratacoesadministrativasemcontextode
pandemia. Acesso em: 23 ago. 2021.
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ou financeiro do contrato, por exemplo. Neste inciso, especificamente, a 
expressão “com destaque para os seguintes aspectos” (inclusive, destaque 
se, para modelagens jurídicas inovadoras) parece deixar claro que as alíneas 
“a”, “b” e “c” não esgotam as possibilidades de uso do instituto do diálogo 
competitivo, que pode ser utilizado para a pesquisa de outras alternativas re
le vantes para o projeto, além daquelas ilustrativamente trazidas pela lei.

De uma forma ou de outra, apesar das tentativas legais de restringir o 
cabimento do instituto, em ambos os casos, os requisitos legais para a utilização 
do diálogo competitivo encontram-se descritos em normas relativamente 
amplas.

Por essa razão, a motivação da escolha por essa modalidade em detrimen-
to de outras, de aplicação mais geral, será aspecto essencial para a juridicidade 
do procedimento. Tratandose de hipótese licitatória excepcional, portanto, 
a Administração deve ser capaz de, com base em dados não só jurídicos, 
mas técnicos, econômicos etc., demonstrar que o diálogo competitivo era o 
instrumento que, concretamente, mais bem contemplava os anseios públicos, 
em razão da natureza disruptiva do objetivo que se buscava alcançar.

Comprovado o cabimento do diálogo competitivo, este procedimento 
licitatório se desenvolve em três fases consecutivas: (i) fase de qualificação; 
(ii) fase de diálogo; e (iii) fase de competição. A primeira e a última são fases 
rígidas e objetivas, que obedecem à racionalidade procedimental encampada 
nas modalidades licitatórias já consagradas, de modo que a grande novidade 
é mesmo a fase intermediária do diálogo.21 Ao longo dos próximos subtópicos, 
examinaremos cada uma delas, dando natural destaque à segunda etapa 
desse procedimento.

21 Nas palavras de Rafael Sérgio Lima de Oliveira, “a primeira fase, referente à qualificação 
dos candidatos interessados em participar do diálogo, e a última, a de julgamento das 
propostas, são rígidas e transparentes, uma vez que nessas etapas as decisões tomadas pela 
Administração ocorrem com base em critérios objetivos previamente fixados nos instrumentos 
de publicidade e sem o manto do sigilo. Como se verá mais adiante, é só na segunda fase do 
procedimento em estudo que os candidatos admitidos na primeira etapa (a qualificação) são 
chamados a dialogar exclusivamente com a Administração e com as seguintes flexibilidades: 
a) desnecessidade de esse diálogo ser publicizado; b) possibilidade de alteração de sua 
proposta inicial em razão do debate com a autoridade adjudicatória; c) considerável grau de 
discricionariedade da Administração em decidir pela solução adequada” (OLIVEIRA, Rafael 
Sérgio Lima de. O diálogo competitivo do Projeto de Lei de Licitação e Contrato Brasileiro. Disponí-
vel em: www.licitacaoecontrato.com.br. Acesso em: 23 ago. 2021).
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IV.1 Fase de qualificação

O diálogo competitivo se inicia com a pré-seleção dos licitantes. Conforme 
o art. 32 da Lei nº 14.133/2021:

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes 
disposições:
I — a Administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital 
em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas 
e estabelecerá prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para 
manifestação de interesse na participação da licitação;
II — os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão 
ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que 
preencherem os requisitos objetivos estabelecidos;

Neste primeiro momento, a Administração divulga o edital e apresenta 
seus objetivos ao mercado, abrindo o prazo de, no mínimo, 25 dias úteis para 
que os agentes privados manifestem seu interesse em participar do proce
dimento.22 Tratandose de objetos complexos, o prazo mínimo poderá e 
deverá ser naturalmente estendido, possibilitando que todos os virtuais inte
res sados ponderem sobre a proposta e, se assim desejarem, apresentem as 
suas qualificações.

Importante ponto de destaque é que o legislador não prevê, pelo 
menos neste primeiro momento, uma fase de habilitação propriamente dita, 
vinculada às disposições específicas dos arts. 62 e seguintes da Lei nº 14.133/ 
2021. Tratase, na verdade, de uma etapa prévia em que se garante boa 
margem de discricionariedade ao ente público na definição dos critérios da 
seleção dos particulares que permanecerão no certame.

Muito embora os documentos de habilitação devam ser oportunamente 
exigidos, a fase de préseleção cuida de uma etapa adicional e preliminar, 
garantida pela lei como um espaço de atuação propositalmente amplo, dentro 
do qual a Administração licitante poderá filtrar os particulares que poste
riormente apresentarão suas contribuições.

22 Notese que, ao contrário do que sucede na União Europeia, a nossa lei admite a iniciativa 
apenas da própria Administração Pública para o diálogo competitivo, ressalvado o direito 
geral de petição e de apresentação de sugestões por particulares ao Estado.
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Não há, portanto, uma definição exaustiva de critérios ou prérequisitos 
nesta fase de pré-seleção. Os termos e condições necessários para o prosse-
guimento no certame ficarão a cargo do instrumento convocatório, devendo 
ser, todavia, objetivamente aferíveis. Todavia, ampliar os possíveis requisitos 
de qualificação não significa admitir uma análise subjetiva dos candidatos.  
A avaliação qualitativa nesta fase preliminar deve obedecer aos critérios ge
rais, os mais objetivos possíveis, descritos no edital (art. 32, §1º, II).

Atendidos os prérequisitos descritos no instrumento convocatório, per
ma necerão na disputa todos os licitantes qualificados.

Nesse ponto, importante destacar que, ao contrário, por exemplo, 
da Diretiva 2014/24/EU, que autoriza a fixação de um número máximo de 
candi datos (art. 30º, item 1), a nova Lei de Licitações e Contratos brasileira 
estabeleceu de forma expressa a impossibilidade de a Administração limitar o 
número de participantes qualificados, prevendo que “serão admitidos todos 
os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos”.

Embora a escolha do legislador seja absolutamente válida e encontre 
bases, sobretudo, no princípio da impessoalidade, que, em última análise, 
justifica a própria realização dos certames públicos, Rafael Lima de Oliveira 
alerta que “o que deve ser notado quanto a essa possiblidade de limitação 
do número de participantes é que um número grande de candidatos pode 
inviabilizar o diálogo, uma vez que se trata de um procedimento complexo e 
trabalhoso, sobretudo na segunda etapa”.23

Buscando, assim, compatibilizar os princípios constitucionais justifi
cadores da licitação com a eficiência procedimental do diálogo competitivo, 
o autor dá como exemplo os limites trazidos pela Diretiva europeia de 2014, 
quais sejam:

a) os critérios de seleção e de classificação devem obedecer a um padrão 
objetivo (artigo 65º, item 2); b) o número máximo de candidatos deve ser 
fixado de modo a garantir uma quantidade de operadores econômicos 
suficiente para uma concorrência real (artigo 65º, item 2); c) o número 
máximo de candidatos a serem convidados nunca poderá ser inferior a 
três, ou seja, a Diretiva exige um número mínimo de três candidatos na 
fase do diálogo (artigo 65º, item 2).24

23 Rafael Sérgio Lima de Oliveira, O diálogo competitivo do Projeto de Lei de Licitação e Contrato 
Brasileiro, op. cit.

24 Ibid.
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O acerto ou desacerto dessa ausência de limitação do número de partici-
pantes será algo que somente poderá ser verificado na experiência prática 
do instituto. Fato é que, na redação atual da Lei, uma vez preenchidos os 
prérequisitos previstos pelo edital, todos os licitantes qualificados seguem 
na disputa e inauguram a segunda fase do procedimento, consistente, justa
mente, na fase do diálogo entre a Administração e os agentes privados.

IV.2 Fase do diálogo

Inaugurada a fase do diálogo, tem início a etapa negocial, na qual Admi
nistração e particular efetivamente passam a discutir os termos do negócio, 
com vistas a alcançar a melhor solução para o alcance do objetivo pretendido. 
Por natureza, tratase de fase mais flexível e dotada de maior discricionarieda-
de, uma vez que os próprios contornos do objeto da contratação são definidos 
nesta etapa à medida que as soluções vão aparecendo e as condições apresen-
tadas pelos licitantes vão sendo constantemente avaliadas e reavaliadas pela 
comissão processante.

Importante frisar que, ao contrário de outras modalidades licitatórias 
participativas já encampadas pelo ordenamento brasileiro, às quais dedica
remos subtópico específico ainda neste trabalho,25 a fase negocial do diálogo 
competitivo se desenvolve já durante o curso do próprio procedimento lici
tatório. As flexibilizações de possíveis objetos e o debate sobre eles não são, 
portanto, anteriores ou posteriores ao certame público, mas concomitantes ao 
seu desenvolvimento, posto ser condição essencial ao seu próprio rito.

Cuidando do tema, a nova lei positivou expressamente a necessidade de 
a Administração Pública respeitar a isonomia entre os licitantes, garantindo-
lhes a necessária simetria informacional. Conforme o inciso III, do § 1º, do  
art. 32, “a divulgação de informações de modo discriminatório que possa 
implicar vantagem para algum licitante será vedada”.

Especificando o que já estava previsto, a lei também estabeleceu, em seu 
art. 32, § 1º, IV, que “a Administração não poderá revelar a outros licitantes as 
soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante 
sem o seu consentimento”. No curso das negociações a serem empreendidas 
entre o poder público com os particulares, a Administração, portanto, deve 

25 Cf. tópico V.
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respeitar o sigilo das informações, sobretudo, técnicas repassadas pelos 
concorrentes. Em outras palavras, as negociações levadas a cabo pelo Estado 
com cada um dos licitantes préqualificados serão sempre sigilosas. Muito 
em bora as reuniões negociais devam ser necessariamente gravadas em mídias 
digitais e registradas em atas para fins de controle posterior (art. 32, § 1º, VI), 
os dados apresentados pelos particulares não poderão ser repassados a outros 
licitantes sem que haja consentimento prévio e explícito daquele concorrente.

A construção de alternativas técnicas para o contrato deve ser feita de 
forma individual, de modo a potencializar as ideias que cada um dos licitantes, 
no exercício de suas expertises, pode desenvolver. Com efeito, ao contrário 
do que se dá em outros ordenamentos, entre nós a negociação ocorre com 
cada um dos pré-qualificados individualmente, não com eles coletivamente, 
nem, muito menos, destes entre si.

De acordo com o inciso V, do mesmo art. 32, § 1º, “a fase de diálogo poderá 
ser mantida até que a Administração, em decisão fundamentada, identifique a 
solução ou as soluções que atendam às suas necessidades”. Não há, portanto, 
limite temporal máximo para o período de desenvolvimento do diálogo, 
que poderá ser mais ou menos demorado, a depender da complexidade da 
finalidade almejada e da capacidade dos préqualificados em atingir soluções 
com maior ou menor presteza.

Verificase, aqui, novamente, a grande discricionariedade da Adminis tra
ção na condução do procedimento, que poderá ser aperfeiçoado em quantas 
sessões de debate forem necessárias para que o objeto da contratação seja 
adequadamente delimitado. Cada vez mais distante, portanto, a nunca na prá
tica atingida ideia da licitação como um procedimento sempre inteiramente 
objetivo e vinculado.

Na forma do inciso VII, inclusive, “o edital poderá prever a realização 
de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as 
propostas a serem discutidas”. Dito em outras palavras, diante da ausência 
de prazo máximo para a conclusão da fase dialógica, a Administração poderá 
prever, previamente, no instrumento convocatório, etapas negociais sucessivas, 
eliminatórias ou não, durante a fase do diálogo. Não necessariamente, por-
tanto, o poder público deverá escolher a melhor solução em uma única 
rodada de negociação. A lei admite que o contratante vá filtrando as melhores 
soluções gradativamente, até chegar à melhor solução.

Como já adiantado, todas essas sessões de negociação deverão ser docu
mentadas, em prestígio aos princípios da publicidade e transparência. Con for-
me o inciso VI do art. 32, § 1º, “as reuniões com os licitantes préselecionados 
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serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnoló-
gicos de áudio e vídeo”. Com a descrição em ata e, sobretudo, com as gravações 
em áudio e vídeo, põe-se à disposição dos órgãos de controle e da sociedade 
instrumentos para verificação de eventuais irregularidades no procedimento. 
A contrario sensu, serão ilegais quaisquer negociações ou interlocuções 
entre os agentes públicos e os licitantes que sejam fora desses registros.

Aspecto procedimental relevante é trazido pelo inciso XI, do art. 32, § 1º, 
cujo teor estabelece que

o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação 
composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados 
públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, 
admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico 
da comissão.

Em função de sua natural complexidade, portanto, o diálogo competitivo 
não será operacionalizado pelos agentes públicos normalmente designados 
para atuar na área de licitações e contratos, conforme o Capítulo IV da Lei  
nº 14.133/2021, mas por comissão de contratação especificamente consti
tuída para esse fim, admitida a contratação, possivelmente por notória espe
cialização, de terceiros para o assessoramento da comissão, até porque muitas 
administrações não possuirão três servidores efetivos com conhecimento 
suficiente na matéria, necessariamente complexa.

O julgamento das propostas apresentadas no diálogo competitivo 
exigiria profissionais extremamente qualificados. Entretanto, em tese, 
não se trataria de uma demanda contínua, o que desestimularia manter 
permanentemente um corpo de funcionários públicos com conhe-
cimento para tanto.26

Finalizada a etapa de diálogo com os licitantes previamente qualificados, 
a Administração Pública definirá a modelagem técnica, jurídica e econômica 
do objeto a ser contratado e iniciará a fase derradeira, consistente na tradicional 
concorrência entre os agentes privados. Na forma do inciso VIII do art. 32, § 1º: 

26 Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho e Alexandra Fuchs de Araújo, Diálogo competitivo, 
op. cit., p. 69.
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A Administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar 
aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de 
diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo 
a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios 
objetivos a serem utilizados para seleção da proposta mais vantajosa e 
abrir prazo, não inferior a 60 (sessenta) dias úteis, para todos os licitantes 
pré-selecionados na forma do inciso II deste parágrafo apresentarem 
suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a 
realização do projeto.

Tem início, então, a última fase do diálogo competitivo, consistente na 
concorrência entre os privados para a apresentação da melhor proposta.

IV. 3 Fase competitiva

Após definir a solução mais adequada aos seus objetivos por meio de 
um diálogo amplo entre os concorrentes, o ente estatal vai selecionar aquele 
agente privado que apresentar, dentro do escopo delineado na fase anterior, a 
proposta mais vantajosa. Nos termos do inciso IX, “a Administração definirá 
a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase 
competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado”.

Frise-se: a fase competitiva, embora decorrente dela, é autônoma em 
relação à fase do diálogo, de modo que não necessariamente aquele que 
formulou a melhor solução técnica para a consecução do objetivo da Adminis
tração será o que apresentará a proposta mais vantajosa e, portanto, vencerá 
a licitação. Não há uma coincidência necessária, portanto, entre o concorrente 
que apresentar a melhor solução, na fase dialógica, e aquele que oferecer a 
proposta mais vantajosa, na fase competitiva.

Importante ressaltar que, embora se trate de fase muito mais objetiva, 
bastante similar ao que normalmente se verifica nas concorrências, por 
exemplo, a lei, também aqui, não definiu um critério fechado para conceituar 
essa “proposta mais vantajosa”. A Administração, ao definilo no início da fase 
competitiva, pode, portanto, prestigiar o melhor preço, a melhor técnica etc., 
desde que tais critérios também sejam objetivamente aferíveis. Destacase que, 
na forma da lei, esse critério não precisará ser necessariamente estabelecido 
no próprio edital, podendo ser descrito “no início da fase competitiva”, após 
a definição do objeto a ser contratado.
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De acordo com o inciso IX, do art. 32, § 1º, a Administração ainda “poderá 
solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não 
impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas”, 
em mais uma demonstração da preocupação do legislador em manter 
dinâmica a concorrência em todas as etapas do procedimento e a existência 
de um prolongamento, em certa medida, do diálogo já (também) na fase 
competitiva.

v. o diálogo competitivo e outras formas de participação de 
particulares em decisões administrativas sobre contratações 
públicas

A fim de dirimir quaisquer dúvidas acerca do conceito e cabimento do 
diálogo competitivo, examinaremos, no presente tópico, de maneira breve, 
as diferenças entre o novo instituto e outras formas de participação de parti-
culares em decisões administrativas sobre contratações públicas já previstos 
anteriormente, como o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI); a 
Manifestação de Interesse Privado (MIP); e a Contratação Integrada.

Um dos primeiros exemplos de procedimentos negociados incorporados 
pelo Direito brasileiro foi o PMI, regulamentado originalmente pelo Decreto 
Federal nº 8.428/2015 e expressamente previsto pela Lei nº 14.133/2021 como 
um dos procedimentos auxiliares das licitações e das contratações públicas.

Por meio do PMI, a Administração Pública, ao expor suas demandas, 
recebe estudos, levantamentos e projetos que, uma vez aprovados pelo crivo 
da Administração contratante, poderão ser empreendidos concretamente. 
Tratase de “importante instrumento de que a Administração Pública pode 
valerse, facultativamente, para suprir a sua insuficiência de conhecimento 
técnico, indispensável para a estruturação de grandes empreendimentos”.27

Neste caso, todavia, a Administração Pública, reconhecendo a sua 
limitada expertise, consulta particulares previamente à abertura da licitação 
— que poderá ocorrer ou não — para que este elabore uma solução viável aos 
interesses estatais. Ao contrário do que ocorre na nova modalidade licitatória, 
no PMI o diálogo entre Administração e particulares ocorre antes mesmo da 

27 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense 
LTDA, 2018. p. 407.
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abertura de qualquer certame, que, a depender de um juízo de conveniência e 
oportunidade da Administração, pode até mesmo não ocorrer.

Além dessas diferenças, o diálogo competitivo distingue-se do PMI, pois, 
naquele, há

(i) a limitação do universo de participantes a licitantes previamente 
se lecionados e efetivamente interessados no objeto da disputa;  
(ii) a previsão de fase específica para aprofundamento do diálogo entre 
Admi nistração Pública e iniciativa privada, que poderá ser mantida 
até que a Administração Pública identifique a solução que atende às 
suas neces sidades; (iii) a vinculação entre a fase negocial e a etapa de 
disputa, o que a um só tempo, (iii.1) estimula a construção de soluções 
consis tentes e adequadas aos objetivos almejados com a contratação, e 
(iii.2) assegura a participação, na fase de disputa, apenas dos agentes 
que efetivamente estudaram e compreenderam a complexidade do 
negócio em discussão.28

Já no caso da MPI, igualmente regulamentada pelo Decreto Federal  
nº 8.428/2015, é o próprio particular que, ao identificar uma necessidade esta-
tal, provoca formalmente a Administração a fim de que seu projeto seja ana-
lisado. Havendo concordância por parte do poder público quanto à utilidade 
da proposta, o órgão ou entidade provocada pelo particular inicia um pro-
cesso de contratação com a publicação de um edital de Chamamento Público.

Aqui, assim como no PMI, o diálogo travado entre Administração Pública 
e particular também se dá de maneira prévia à abertura da licitação, que só 
será iniciada caso venha a haver uma decisão do poder público nesse sentido.

Finalmente, o diálogo competitivo também difere da Contratação 
Integrada, já prevista em outros diplomas legislativos como o Estatuto das 
Estatais, e definida, no art. 6º, XXXII, da própria Lei nº 14.133/2021, como

regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o con
tratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e 
executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou 
prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as 
demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

28 RODRIGUES, Fernanda; ZAGO, Marina. O que o diálogo competitivo agrega às contratações 
públicas? Consultor Jurídico. Disponível em: www.conjur.com.br/2019nov11/opiniao
dialogo-competitivo-agrega-contratacoes-publicas. Acesso em: 23 ago. 2021.
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Conforme a definição da própria Lei de Licitações, na Contratação Inte
grada, há a condição de o particular elaborar os projetos básico e executivo, 
com todas as suas soluções técnicas. Mas já na condição de contratado,  
após, portanto, a finalização da licitação. Diferentemente do diálogo competi
tivo, portanto, em que a interação entre Administração e particular ocorre no 
âmbito da licitação, na Contratação Integrada a licitação já ocorreu sem essa 
flexibilidade.

vI. Conclusão

O diálogo competitivo é, portanto, uma nova modalidade licitatória 
prevista pela Lei nº 14.133/2021 que, em prestígio à crescente tendência da 
consensualização e participação dos particulares nas decisões administrativas, 
busca promover, no âmbito do próprio procedimento licitatório, uma 
negociação entre poder público e particulares com vistas a uma construção 
conjunta da solução técnica mais adequada para um objeto contratual 
especialmente complexo e inovador.

Aplicável, inclusive, às licitações envolvendo contratos de concessão ou 
projetos de PPP, o diálogo competitivo é disciplinado na nova Lei de Licitações 
e Contratos, dividindose em três fases principais: (i) fase de préqualificação; 
(ii) fase dialógica; e (iii) fase competitiva.

O instituto não se confunde com outras formas negociais de licitação, 
como o PMI, o MPI, ou mesmo a Contratação Integrada, pois, ao contrário 
desses institutos, a fase de negociação inerente ao diálogo competitivo 
desenvolve-se durante o próprio procedimento licitatório.

Apesar de ser uma importante e alvissareira novidade no direito 
brasileiro, devemos ter em vista também que não tem só aspectos positivos. 
Devemos também ter em mente alguns problemas que o instituto pode gerar, 
até para que sejam prevenidos.

Embora se trate de mecanismo realmente eficaz para a materialização 
de projetos inovadores por parte da Administração Pública, sua utilização 
nem sempre será vantajosa, já que, pela própria natureza do procedimento, 
a competição pode ser por vezes prejudicada. Não é difícil imaginar, 
ilustrativamente, um cenário em que a melhor solução desenhada por deter
minado particular, por questões tecnológicas, só seja exequível pelo próprio 
licitante que propôs aquela alternativa.
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A própria natureza do procedimento também pressupõe que os 
particulares realizem estudos complexos sem qualquer garantia de sua con
tratação, o que pode limitar a concorrência apenas aos agentes econômicos 
que tenham especial capacidade de risco e econômica.

Assim, quaisquer previsões normativas ou editalícias que busquem ao 
menos mitigar esse possível desequilíbrio concorrencial, ainda que já no bojo 
da licitação, serão absolutamente pertinentes.

Tratando-se de instituto novo no direito brasileiro, o diálogo competitivo 
certamente suscitará muitas outras discussões, acerca das quais só teremos 
respostas com o passar do tempo, sendo o presente trabalho uma abordagem 
inicial.

Para tanto, porém, é preciso que o instrumento comece já a ser aplicado 
na prática.
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ReSUMo

A concorrência e sua defesa são instrumento a serviço da sociedade 
e estão inseridas em um sistema com diversos atores, formas, valores e 
instituições, devendo haver racionalidade em sua aplicação. A efetividade 
da defesa da concorrência está atrelada a uma posição em tempo 
econômico, valendo-se do ferramental disponível para a tomada da melhor 
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decisão possível. Diferentemente do que se passou com as concentrações, 
a efetividade almejada no controle de condutas tem sido mais lenta.  
O que tem impactado de forma mais destacada a efetividade da política são  
as teorias de “pena/contribuição pecuniária ideal”, aplicáveis, sobretudo, às  
condutas de cartel. Nesse contexto, o presente artigo objetiva avaliar as san
ções aplicadas pelo Cade nas condenações, bem como as contribuições 
pecuniárias em Termos de Compromisso de Cessação em casos de cartel. 
Concluise que mais importante do que uma percepção teórica da multa, 
há de se buscar a verdadeira efetividade das penas.

PAlAvRAS-ChAve

defesa da concorrência — controle de condutas — cartel — sanções — 
efetividade

ABSTRACT

Competition and its defense are instruments at the service of society and are 
embedded in a system with different actors, forms, values and institutions, 
so that the enforcement must be rational. The effectiveness of the defense 
of competition is related to a response in a short period of time, using 
the tools available to deliver the best possible decision. Unlike merger 
control, the aimed effectiveness of the enforcement of anticompetitive 
practices has been slower. The greatest impact on the effectiveness of the 
policy are the theories of “ideal penalty/pecuniary contribution”, which 
are mainly applicable to cartels. In this context, the present article aims 
to evaluate the sanctions applied by Cade arising from conviction and 
pecuniary contribution from ceaseanddesist agreements in cartel cases. 
In conclusion, it is stated that seeking the true effectiveness of the penalties 
is more important than a theoretical view of the fine.

KeywoRdS

defense of competition — enforcement of anti-competitive practices — 
cartel —sanctions — effectiveness
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1. Introdução

A concorrência é um instrumento a serviço da sociedade, e se ela conduzir 
a ineficiências deveria ser descartada ou mesmo corrigida.1 A afirmação 
de Jean Tirole demonstra que deve haver racionalidade na aplicação do 
“instrumento” concorrência. Isso faz ser relevante fugir do solipsismo e saber 
que a concorrência e sua defesa estão inseridas em um sistema com diversos 
atores, formas, valores e instituições.

Do ponto de vista institucional, a concorrência e sua defesa no Brasil têm 
como maior protagonista o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade), conforme o art. 4º da Lei nº 12.529/2011. Mas há também muitos 
outros aspectos a serem observados. Há, por exemplo, o lastro probatório 
consti tucionalmente aceito para a tomada das decisões (forma); exigências de 
polí ticas públicas estabelecidas nos mercados regulados (valores); e a sindica-
bilidade judicial, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal 
(instituição), que trazem corriqueiramente a concorrência para o divã, a fim 
de que ela se reconheça como parte do sistema, e não como o sistema em si.

Nesse sentido, a efetividade da defesa da concorrência está atrelada a 
uma posição em tempo econômico, valendo-se do ferramental disponível 
para a tomada da melhor decisão possível. Tal postura não necessariamente 
endereçará o que foi imaginado por uma teoria ideal, mas tornará factível 
uma política de concorrência implementável, do mundo real. Isso passa por 
internalizar esses diversos aspectos anteriormente lançados ao aplicar as 
técnicas e objetivos do antitruste, respaldando a forma e valores legalmente 
indicados, e mitigando a necessidade da fase judicial, maior impacto no parâ
metro celeridade. Esta se esvazia a partir do momento em que há pouco êxito 
nos recursos que lhe são apresentados.

Em relação às concentrações, essa efetividade almejada foi construída 
ao longo do tempo. Partindo-se do regime da Lei nº 8.884/1994 à Lei  
nº 12.529/2011, identificase uma nítida evolução legislativa e de decisões. 
A análise a posteriori deu lugar à análise prévia. A judicialização constante 
questionando a forma e derivada de decisões unilaterais do Cade (Nestlé/
Garoto e Vale do Rio Doce, v.g.)2 deu lugar a um aprimoramento formal com 
autorizações acordadas. Essa postura permitiu reprovar atos sem ensejar 

1 TIROLE, Jean. Économie du bien commun. Paris: Presses Universitaires de France, 2016. p. 498.
2 O caso Vale foi menos moroso, mas o Nestlé durou mais de uma década, havendo inclusive 

retornado ao Cade para outra solução administrativa acordada.
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judicialização (Brasken/Sovay, Kroton/Estácio), ou assegurar os interesses do 
Cade e das empresas em uma composição construtiva (Tim/Telefônica, Sadia/
Perdigão, Sanofi Aventis, Banco do Brasil/Nossa Caixa All/Rumo, Ball/Rexam, 
Bradesco/HSBC, BM&FBovespa/Cetip, Itaú/XP e Disney/Fox).3

Observase, assim, que o Brasil está no caminho certo no controle de 
concentrações. Desde a sua estrutura até as decisões. O lastro técnico e o 
ins ti tucional se entrelaçam, aprimorando a segurança jurídica e a previsi
bilidade de suas análises. Podese afirmar que se delibera em tempo e 
modo satisfatórios para prevenir operações com impacto concorrencial.  
As composições são importante instrumento para resolução dos casos, e a 
estru tura de análise prévia permitiu que mesmo casos de reprovação bem 
emba sados tecnicamente não necessitassem de uma revisão judicial.

Quando se trata de análise de condutas, outro pilar da defesa da con
corrência, podese dizer que a evolução é mais lenta. O primeiro objeto de 
discussão é o contencioso de forma e de provas decorrente das influências 
do processo administrativo sancionador no direito da concorrência. Isso pode 
ser ilustrado nos casos dos cartéis de aços planos e de gases, que tramitaram 
no Judiciário por mais de uma década. O segundo objeto de debate, e que 
tem impactado de forma mais destacada a efetividade da política, são as 
teo rias de “pena/contribuição ideal”, aplicáveis, sobretudo, às condutas 
anticompetitivas de cartéis. Seja para os acordos celebrados ou mesmo as con
denações unilaterais em casos de colusão, o Cade tem presenciado intenso 
debate: a pena/contribuição pecuniária deve estar obrigatoriamente vinculada 
a uma vantagem supostamente auferida pelo infrator? O Cade deve avaliar as 
sanções mais em compasso com as sanções judiciais?

Vira e mexe o assunto traz posições divergentes no plenário do Cade.4 
Haveria um entendimento prevalente?5 Seria o caso de se aplicar uma alíquota 
sobre o faturamento da empresa com os produtos afetados pelo cartel durante 
todo o período de sua duração?6

3 Este precedente é ilustrativo por demonstrar que, mesmo em caso de comprometimento 
da implementação de acordo firmado com o Cade, é possível haver nova composição para 
solucionar o problema concorrencial identificado, em sede de revisão da operação pela 
autoridade concorrencial.

4 É o caso, por exemplo, do Processo Administrativo nº 08012.009732/200801 (cartel das 
ambulâncias), julgado em 9/12/2020.

5 PIMENTA, Guilherme. Indicados de Bolsonaro deixam Cade mais imprevisível. Jota, 11 
dez. 2020. Disponível em: www.jota.info/tributoseempresas/concorrencia/indicadosde
bolsonarodeixamcademaisimprevisivel11122020. Acesso em: 2 fev. 2021.

6 RESENDE, João Paulo. A dosimetria de penas em infrações contra a ordem econômica. 
Consultor Jurídico, 11 jan. 2021. Disponível em: www.conjur.com.br/2021jan11/defesa
concorrencia-dosimetria-penas-infracoes-ordem-economica. Acesso em: 2 fev. 2021.
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Nesse sentido, o texto procura enfatizar que, mais importante do que 
uma percepção teórica da multa, há de se buscar a verdadeira efetividade das 
penas, tal qual foi edificado no controle de concentrações.

2. Aplicando ou calculando sanções?

O debate sobre as penas incidentes em relação às condutas anticompe-
titivas está lastreado nos arts. 37 e 38 da Lei nº 12.529/2011. As sanções vão 
além das multas, passando pela proibição de contratar com instituições 
financeiras, recomendação para licença compulsória de patentes, não con
cessão de parcelamentos tributários, possibilidade de cisão de sociedades, 
transferência de controle acionário, venda de ativos e até mesmo a cessão 
parcial da atividade, as quais também contribuem para evitar a reincidência e 
exprimir a reprovabilidade social da infração investigada.

O pressuposto lógico para a fixação das sanções é que elas devem ser 
mais pesadas que os ganhos do infrator de forma a criar desincentivos para se 
cometer a ilicitude.7 Existe uma cesta de sanções possíveis, tal qual apontado 
no parágrafo anterior. O texto indica que a multa seria um dos instrumentos 
de repressão. Mas a aptidão por calcular a “vantagem auferida” parece 
despertar mais atenção de alguns aplicadores, o que torna relevante observar 
esses pontos para uma posição sobre o tema.

Desde o já revogado art. 23, inciso I, da Lei nº 8.884/1994 — cujo texto foi 
replicado na Lei nº 12.529/2011 —, falase, entre outros aspectos, que a pena 
pecuniária nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua 
estimação.

As premissas de faturamento e vantagem, assim, são orientações de pro-
porcionalidade que devem permear a avaliação, guardadas, naturalmente, 
as especificidades de cada caso. Nem sempre nos autos dos processos são 
encontrados todos os elementos suficientes a avaliar a condenação esperada, 
mas ainda assim devese buscar o máximo de subsídios para trazer a adesão 
da sanção às características da conduta e de seu agente.

7 LANDES, William M. Optimal sanctions for antitrust violations. University of Chicago Law 
Review, v. 50, p. 652-678, 1983; COMBE, Emmanuel; MONNIER, Constance. Fines against hard 
core cartels in Europe: the myth of overenforcement. Antitrust Bulletin, v. 56, n. 2, p. 235-275. 
2011; GINSBURG, Douglas H.; WRIGHT, Joshua D. Antitrust sanctions. Competition Policy 
International, v. 6, n. 2, p. 3-7. 2010.
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Nesse contexto, o debate da vantagem auferida tem pelo menos duas 
correntes: (i) a fixação de um modelo quantitativo para a estimação e (ii) a 
aplicação de um percentual sobre o volume de comercialização dos produtos 
afetados pela suposta conduta durante o período investigado.

Historicamente, o Cade tem utilizado como parâmetro para o cálculo das 
multas o faturamento das empresas,8 estabelecendo uma alíquota definida em 
observância aos critérios de dosimetria previstos na legislação.9

Na definição da alíquota,10 consideram-se o grau de institucionalização o 
volume de produção dos infratores, a essencialidade do bem ou serviço, bem 
como o tempo de duração do ilícito. A boafé do infrator, por sua vez, justifica 
alíquotas mais elevadas para cartéis e mais baixas para condutas unilaterais. 
Também devem ser considerados a consumação ou não da infração, o grau 
de lesão, os efeitos econômicos negativos produzidos, a situação econômica 
do infrator, se há reincidência etc. Entre esses vários elementos de dosime-
tria, encontra-se a vantagem auferida. Trata-se de um dos oito critérios de 
dosimetria elencados na legislação.11

8 O faturamento está atrelado ao “ramo de atividade empresarial”. Por não se tratar de conceito 
jurídico, o Cade editou a Resolução nº 3, de 29 de maio de 2021, que estabeleceu uma lista de 
ramos de atividade empresarial, com base na Classificação Nacional das Atividades Econômicas 
(CNAE) da Receita Federal. Ainda assim, há situações em que o ramo de atividade previsto é 
demasiadamente amplo em relação ao mercado afetado pelo ilícito. Nos casos de dificuldade 
de identificar o ramo afetado, o Cade pode adaptar o ramo de atividade às especificidades 
da conduta quando as dimensões previstas forem manifestadamente desproporcionais, para 
conferir maior proporcionalidade à penalidade, nos termos da Resolução nº 18, de 23 de 
novembro de 2016.

9 Em primeiro lugar, determinase a alíquota, entre 0,1% e 20%, levandose em consideração 
as atenuantes e agravantes previstas no art. 45 da Lei nº 12.529/2011, com fins de permitir 
uma mais precisa individualização dos representados. Em geral, aplicamse alíquotas mais 
elevadas, geralmente entre 12% e 18%, para condutas colusivas, e alíquotas baixas, entre 0,1% 
e 5%, para condutas unilaterais. Isso decorre da própria gravidade das infrações, critério 
de dosimetria previsto no inciso I do citado art. 45 (SILVEIRA, Paulo Burnier da. Direito da 
concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 100).

10 No caso de multas a empresas, nos termos do art. 37, inciso I, da Lei nº 12.529/2011. Em relação 
aos administradores das empresas, a multa é calculada entre 1 e 20% daquela aplicada à 
empresa, conforme art. 37, inciso III, da referida lei. A seu turno, em relação a pessoas jurídicas 
que não exercem atividade empresarial, como associações e sindicatos, e pessoas físicas que 
não detêm posição decisória nas empresas, o art. 37, inciso, II, da supracitada lei determina 
que a multa seja entre R$ 50 mil e R$ 2 bilhões. O §2º do art. 37 prevê, ainda, que o Cade poderá 
considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do 
valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração ou quando 
este for apresentado de forma incompleta e/ou não demonstrado de forma inequívoca e 
idônea.

11 Nesse sentido, voto vogal do conselheiro Paulo Burnier da Silveira no julgamento do Processo 
Administrativo nº 08012.002568/2005-51 (cartel do GLP do Pará). Como será mais detalhado 
na sequência, entender que o cálculo da vantagem auferida basta per se, sem qualquer 
consideração sobre os demais critérios, a título de abatimento ou incremento do valor 
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Em suma, há parâmetros quantificáveis e não quantificáveis utilizados 
na individualização de cada agente participante do ilícito, de modo que as 
alíquotas em um mesmo caso podem variar de acordo com as funções even
tual mente exercidas (líder ou coadjuvante), o tempo de sua participação, 
eventual situação falimentar ou pré-falimentar.12

É de se destacar que em alguns casos o Cade não dispõe de dados a res
peito do faturamento tal qual a expressão é ordinariamente aplicada no di rei
to societário e tributário, o que poderia dificultar o cálculo de acordo com a 
lite ralidade da lei.13 Nessas situações, a posição que vem sendo adotada pelo 
Tri bunal Administrativo é no sentido de interpretar o alcance da legislação 
para se perseguir um faturamento das empresas, de modo a se alcançar uma 
base de cálculo proporcional ao caso concreto.

Tratase de algo comum, por exemplo, em casos de cartel internacional, 
em que não é possível dispor do valor do faturamento fidedigno dos repre
sentados no mercado nacional no ano anterior à instauração do processo 
administrativo. Naturalmente que os cartéis internacionais são sancionados à 
luz da legislação brasileira, conquanto o conceito de faturamento tributário ou 
societário não necessariamente encontra sinergia com as receitas de empresa 
no exterior. Isto também se aplica quando o montante não se apresenta 
proporcional ao caso, notadamente naquelas situações em que há alocação 
de clientes e inexistem vendas diretas para o Brasil. Nessas hipóteses, o Cade 
busca o denominado “faturamento virtual”, obtido a partir da projeção da 
participação de mercado mundial da empresa nas importações realizadas no 
Brasil. Importante destacar que frequentemente se utiliza como parâmetro  
não o ano anterior à instauração do feito, mas o último completo de funciona-
mento do cartel, por guardar maior racionalidade com a conduta.14

fixado, pode afrontar os princípios da proporcionalidade e da legalidade, tão caros ao direito 
administrativo sancionador.

12 Silveira, Direito da concorrência, op. cit., p. 101.
13 Destaquese que tais situações podem ser mitigadas considerando a possibilidade de o Cade 

solicitar à Receita Federal o compartilhamento de informações fiscais, de modo a identificar e 
calcular o valor do faturamento bruto anual da pessoa jurídica. Nesse sentido, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional já se manifestou favoravelmente à possibilidade de as comissões 
de Processos Administrativos de Responsabilização (PAR) solicitarem o compartilhamento de  
informações fiscais das pessoas jurídicas processadas, nos termos do art. 198, §1º, inciso II, 
do Código Tributário Nacional, para fins de cálculo da sanção de multa estabelecida pela Lei  
nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), nos termos do Parecer PGFN/CAT/nº 708/2017. Entende-se 
que o mesmo fundamento pode ser utilizado pelo Cade nos processos administrativos para 
imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica.

14 Nesse sentido, o caso do cartel internacional de vidros CRT (Processo Administrativo  
nº 08012.005930/200979), conforme voto do conselheirorelator Gilvandro Araújo e voto 
-vogal do conselheiro Márcio de Oliveira Júnior.
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Cuidase de casos em que, embora não se aplicando a metodologia do 
faturamento em sua mais pura natureza, buscam-se elementos para conferir 
adequação da norma à conduta. Nunca é demais lembrar que se trata de 
análise de uma “atividade”, conduta dinâmica. Os conceitos jurídicos inde
terminados precisam ser preenchidos nos moldes previstos na legislação.

A metodologia anteriormente apresentada parece ser juridicamente 
segura, com parâmetros objetivos. Não é por outra razão que ela tem encon
trado guarida na aplicação de multas e formulação de diversos acordos, 
trazendo segurança e efetividade para a política de defesa da concorrência.

3. limitações da sanção/contribuição centradas na vantagem 
auferida

Mas, então, por que a pena ou contribuição exclusivamente centradas na 
vantagem auferida não consubstanciariam a melhor sanção? As suas balizas 
não seriam desejáveis para emprestar efetividade na política de repressão às 
condutas colusivas?

Em primeiro lugar, há de se destacar que vantagem auferida não se 
confunde com dano, muito embora essa distinção nem sempre fique clara 
nas posições que defendem a aplicação do critério da vantagem auferida para 
definição das multas.15

Partindose desse pressuposto, observase que os modelos para o cálculo 
de vantagem auferida apresentam desafios prementes, entre os quais a defi
nição de dados e de premissas e as inferências dos resultados.16 Nem os 
próprios defensores de tal paradigma concordam em estatuir qual seria um 

15 Essa questão foi trazida pela primeira vez no âmbito do Tribunal do Cade no julgamento 
do Processo Administrativo nº 08012.002568/2005-51 (cartel do GLP do Pará), em 7 dez. 
2016. Nos termos do voto-vista do conselheiro Márcio de Oliveira Júnior: “[…] conceito de 
‘vantagem auferida’, que é composto de dois núcleos: é preciso haver uma vantagem e há 
de ser auferida. Explico. O sobrepreço não é o único meio que um cartel possui para obter 
uma vantagem concorrencial. […] O segundo aspecto da vantagem auferida é a comprovação 
da internalização dos ganhos pelo particular, a despeito de alguma alegação de passing-
on defense. […] Por isso, para que ele possa ser um conceito minimamente seguro, a 
fundamentação das estimativas deve demonstrar que houve essa internalização, o que requer 
uma análise muito mais aprofundada em relação à condição econômicofinanceira da própria 
empresa, além das condições estruturais do mercado analisado”.

16 OXERA. Quantifying antitrust damages: towards nonbinding guidance for courts. Study 
Prepared for the European Commission. 2009. Disponível em: http://ec.europa.eu/competition/
antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf. Acesso em: 28 jan. 2021.
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modelo ideal aplicável,17 tampouco em critérios firmes para se estabelecer um 
contrafactual inquestionável.18

Outro ponto que merece destaque é a corriqueira ausência de análise 
qualitativa dos dados e dos resultados das estimações engessadas pela van
tagem auferida, já que um bom conhecimento do setor é relevante para a 
estruturação de uma estimativa crível, rastreável, repetível e juridicamente 
segura.19

A vantagem auferida tem em suas limitações também a explicitação do 
nexo causal entre os fatos e a prática atribuída como ilícita, aspecto imprescin
dível à luz do direito administrativo sancionador. Sem essa demonstração, 
sequer é possível abrir uma investigação e, consequentemente, a materialidade 
da conduta restaria prejudicada. Não havendo uma materialidade mínima que 
fundamente as estimativas, não há cálculos a ser realizados, por mais que o 
julgador tenha significantes nortes acerca da lesão ao ambiente concorrencial.

Nas hipóteses em que o cartel não tem efetivo sucesso — o que pode ter 
ocorrido por intervenção de terceiro, tal como o início de uma investigação 
— ou não tenha conseguido imputar sobrepreços, a vantagem auferida pode 
tender a zero ou eventualmente pode ser negativa.20

Porém, inexistindo vantagem auferida, deve existir pena (inclusive 
a multa), por dois motivos. Primeiramente, a lei é expressa ao fixar o nível 

17 BUEREN, Eckart et at. Time is money — but how much money is time? Interest and inflation in 
competition law actions for damages. Antitrust Law Journal, v. 81, p. 271-336. 2016; CONNOR, 
John M. Price-fixing overcharges: revised 3rd edition. Disponível em https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=2400780. Acesso em: 28 jan. 2021; Oxera, Quantifying antitrust 
damages, op. cit.; STIGLITZ, J. E. Economics of the public sector. Nova York: W. W. Norton & 
Company, 2000. p. 18.

18 Oxera, Quantifying antitrust damages, op. cit.; COMISSÃO EUROPEIA — DG CONCOR-
RÊNCIA. Documento de trabalho dos serviços da Comissão — Guia prático — Quantificação dos 
danos nas ações de indenização com base nas infrações aos artigos 101º e 102º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia que acompanha a Comunicação da Comissão sobre a quantificação 
dos danos nas ações de indemnização com base nas infrações aos artigos 101º e 102º do Tratado sobre 
o funcionamento da União Europeia. SWD(2013) 205, de 11 mar. 2013. Disponível em: https://
ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_pt.pdf. Acesso em: 
28 jan. 2021. p. 12.

19 FRIEDERISZICK, Hans W.; RÖLLER, LarsHendrik. Quantification of harm in damages 
actions for antitrust infringements: insights from German cartel cases. ESMT Working Paper, 
n. 10001. 2010. Disponível em: https://www.eca.com/publication/quantificationofharmin
damages-actions-for-antitrust-infringements-insights-from-german-cartel-cases/. Acesso em: 
11 fev. 2021.

20 Aliás, é de se destacar que o preço é apenas um entre inúmeras variáveis concorrenciais 
que podem ser afetadas por uma violação à ordem econômica, devendo ser considerados 
igualmente os desdobramentos da conduta sobre a qualidade, a variedade, o aumento de 
oferta e a inovação (FRAZÃO, Ana. Direito da concorrência: pressupostos e perspectivas. São 
Paulo: Saraiva, 2017. p. 302).
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de reprovabilidade da conduta sem produção de efeitos. Há de se ter em 
mente, também, que esse tipo de combinação ilícita ofende o bem jurídico 
que é a livre concorrência e deve ser objeto de uma pena que reflita a falta 
de tolerância social com esse tipo de comportamento. Em segundo lugar, a 
magnitude da vantagem pode vir a impactar na dosimetria do caso concreto, 
mas não há autorização legal para se absolver cartelistas que não obtiveram 
proveito econômico ou cuja vantagem não pôde ser calculada.

Um cartel que retarde, por exemplo, o desenvolvimento de inovações 
pode não trazer um efeito no preço dos produtos e serviços, mas será igual-
mente deletério aos consumidores. Dessa forma, o critério da vantagem aufe-
rida encontra mais limitações em tais casos, porquanto o cálculo do montante 
absorvido pelos autores dos ilícitos tornase ainda mais complexo.

Um outro aspecto relevante e já endereçado pelo Cade21 diz respeito à 
falta de definição dos limites do sobrepreço nos casos em que há mais de um 
ilícito em investigação por autoridades diferentes.

Em casos conjugados de cartel e corrupção, por exemplo, quanto o con
sumidor pagou para o cartel e quanto o consumidor pagou de propina? 
Novamente, o modelo quantitativo, por si só, não traz resposta a essas per
guntas, sendo necessário recorrer a instrumentos jurídicos (tal como as co
laborações em acordos) para definir o alcance de cada ilícito para, então, 
con seguir apontar um prejuízo aos bens jurídicos tutelados, ajustado à reali
dade, aos fatos.

A segurança jurídica pode ser inviabilizada pela utilização de modelos 
com premissas duvidosas e com dados fracos ou sem fidedignidade, o que 
desafia a fixação de uma multa em parâmetros permitidos pelo ordenamento 
jurídico brasileiro. Aliás, é essa mensagem que se extrai da observação das 
decisões do Cade enfrentadas pelas partes perante o Poder Judiciário.

Nesse sentido, embora a econometria seja ferramental importante, seu 
uso deve estar concatenado à realidade. É importante ter em mente que as 
regras da economia não são propriamente universais, mas instáveis e sujei
tas a inúmeras peculiaridades. É preciso, então, haver uma reflexão sobre as 
premissas, as características e falibilidades dos modelos econométricos uti-
lizados, não se devendo adotar fórmulas excessivamente abstratas e idea
lizadas, sem correspondência consistente com os fatos concretos.22

21 Ver julgamentos dos Processos Administrativos nºs 08012.010744/200871 (cartel do leite) e 
08012.002568/2005-51 (cartel do GLP do Pará).

22 FRAZÃO, Ana. A importância da análise de consequências para a regulação jurídica — 
perspectivas e riscos do consequencialismo e do ‘consequenciachismo’. Jota, 29 maio 2019. 
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Outra proxy de debate da vantagem auferida tem por lastro a internali-
zação da variável tempo nos cálculos, de sorte que condutas que tenham maior 
duração diferenciem-se de condutas menos perenes em termos de sanção 
pecuniária. Para tanto, fixase percentual entre 20% e 30% sobre o volume 
de vendas afetadas pelo cartel, que é a presunção de ganho médio de cartéis 
segundo estudos de autoridades internacionais sobre o tema.23

Na União Europeia, essa discussão encontrou morada no Regulamento 
(CE) nº 1/2003 e nas “Orientações” para o cálculo das multas aplicadas pela 
Comissão Europeia.24 Estatuiuse um percentual de até 30% sobre o valor das 
vendas realizadas pela empresa, relacionadas direta ou indiretamente com 
a infração, na área geográfica em causa no território do Espaço Econômico 
Europeu, no último ano completo da sua participação na infração. Em se-
guida, esse montante é multiplicado pelo número de anos de participação na 
infração. A multa pode, ainda, ser aumentada para exceder o montante dos 
lucros ilícitos realizados graças à infração, sempre que seja possível calcular 
este montante. Porém, o valor da multa não pode exceder 10% do volume de 
negócios total realizado durante o último ano completo da participação do 
agente na infração.

Apesar dessas orientações, convém ressaltar que a própria Comissão 
Europeia já fez a ressalva de que os números não devem ser absolutos e que 
as estimativas não podem ser inflexíveis e automáticas. As estimativas da 
importância econômica da infração somente apontam para uma ordem de 
grandeza da multa.25

Notese que o teto é um parâmetro fixado após a avaliação das pecu
liaridades de cada investigação. Portanto, a própria metodologia da Comissão 
Europeia traz em si a necessidade de diferenciar os casos a partir de parâmetros 
estruturais (v.g., mercado; essencialidade do bem; impacto ao consumidor;  

Disponível em: www.jota.info/opiniaoeanalise/colunas/constituicaoempresaemercado/a
importanciadaanalisedeconsequenciasparaaregulacaojuridica29052019. Acesso em:  
2 fev. 2021.

23 Por exemplo, ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT 
(OECD). Hard core cartels — third reporto on the implementation of the 1998 Council Recommendation. 
2005. Disponível em: www.oecd.org/daf/competition/cartels/35863307.pdf. Acesso em: 19 fev. 
2021.

24 COMISSÃO EUROPEIA — DG CONCORRÊNCIA. Orientações para o cálculo das coimas 
aplicadas por força do nº 2, alínea a), do artigo 23º do Regulamento (CE) nº 1/2003 (2006/C 210/02,  
1º set. 2006). Disponível em: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:20
06:210:0002:0005:PT:PDF. Acesso em: 1º fev. 2021.

25 Ibid.
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e abrangência geográfica da conduta), no mesmo sentido do art. 45 da Lei  
nº 12.529/2011.

Por sua vez, ao tratar sobre a quantificação de danos, a Comissão Euro
peia exarou um Guia Prático em junho de 2013,26 com objetivo de apoiar os 
órgãos jurisdicionais dos Estadosmembros e as partes envolvidas nas ações 
de indenização. Também foram destacadas as limitações no cálculo dos da-
nos. Ademais, o citado Guia destaca que, muito embora a grande maioria 
dos cartéis conduza efetivamente a um preço adicional, verificamse grandes 
oscilações nos preços suplementares observados. A título de exemplo, cerca 
de 70% dos casos examinados no referido documento resultaram num preço 
adicional entre 10% e 40%, situandose a média em torno dos 20%.

Já o Guidelines Manual27 dos Estados Unidos, na seção referente a cartéis 
em licitação, para fixação de preços ou para alocação de mercado (§2R.1.1), 
adota o percentual de 20% do volume de comércio afetado, acrescido de 
outros critérios que são apontados, especificados e ponderados caso a caso.  
A autoridade estadunidense registra que emprega esse percentual padrão 
para evitar tempo e custos que seriam necessários para determinar o ganho e 
a perda reais gerados pela infração.28

A uniformização de alíquotas é, sem dúvida, uma medida de otimização 
de recursos, mas que encontra severas dificuldades de compatibilização com 
as garantias processuais que o direito confere ao acusado.

É de se registrar, outrossim, que o método que se centra na vantagem 
auferida para o cálculo das multas não é o mais utilizado pelas agências de 
defesa da concorrência do mundo.29 Em realidade, estudo da International 
Competition Network (ICN)30 indicou que o critério mais usual tem sido 
pre cisamente aquele adotado pelo Cade, consistente no percentual sobre 
o faturamento no ramo de atividade, com a utilização de agravantes e ate-
nuantes para uma melhor individualização das multas. O método focado na 

26 Comissão Europeia — DG Concorrência, Documento de trabalho dos serviços da Comissão, op. cit.
27 UNITED STATES SENTENCING COMMISSION. Guidelines manual. 2018. Disponível em: 

www.ussc.gov/guidelines. Acesso em: 2 fev. 2021.
28 Ressaltese que a Suprema Corte norteamericana definiu, no caso Booker, que o Guidelines 

manual não é vinculante aos tribunais, tendo apenas um caráter consultivo (caso United States 
v. Booker, 543 U.S. 220(2005).

29 Tratase de alerta feito pelo conselheiro Paulo Burnier da Silveira no julgamento do Processo 
Administrativo nº 08012.005882/2008-38 (cartel do sal).

30 INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK (ICN). Setting of fines for cartels in ICN 
jurisdictions. Atualizado em 2017. Disponível em: www.internationalcompetitionnetwork.org/
portfolio/settingfines/. Acesso em: 11 fev. 2021.
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vantagem auferida é referido no estudo como uma alternativa utilizada em 
algumas jurisdições.

Embora a experiência comparada seja uma boa fonte de melhores práticas 
e de contínuo aprimoramento de instituições jurídicoeconômicas, há de se 
considerar as especificidades concretas diversas que o Brasil tem em relação a 
outros países com mais anos de tradição antitruste.

Cálculos inovadores são bemvindos, desde que acompanhados de algum 
lastro empírico que abra as portas para que essa disruptura de dosimetria seja 
de fato incorporada na fixação de penalidades ou na negociação de acordos. 
Quando as estimativas de quantificação de vantagem auferida não encontram 
alguma forma de compatibilidade com a ordem jurídica brasileira, elas 
acabam sendo alvo de mais críticas e não contribuem para o aprimoramento 
institucional da defesa da concorrência.

4. os objetivos da sanção administrativa

A dissuasão desejada deve levar em conta a perspectiva de multa, a sua 
aplicação em tempo razoável, as peculiaridades de cada mercado e a pro-
babilidade de detecção e condenação pela autoridade investigadora, bem 
como outras eventuais penalidades. De alguma forma, tais elementos têm de 
ser ponderados pelo julgador na avaliação sobre qual o montante deve ser 
exigível do investigado, seja a título de multa ou de contribuição — ainda que 
sob a égide da estimação de vantagem auferida.31 Aliás, esses são parâmetros 
que constam do guia de Termos de Compromisso de Cessação (TCCs) 
utilizado pelo Cade para balizar as contribuições de natureza pecuniária.32

Como já ressaltado, embora a multa tenha destaque entre as penalidades, 
a Lei nº 12.529/2011 prevê em seu art. 38 a possibilidade, quando a gravidade 

31 BREIT, William; ELZINGA, Kenneth G. Antitrust penalties and attitudes towards risk: an 
economic analysis. Harvard Law Review, v. 86, n. 4, p. 153-230, 1973; POSNER, Richard A. 
Optimal sentences for whitecollar criminals. American Criminal Law Review, v. 17, p. 409-418, 
1980; BRAGA, Tereza Cristine Almeida. Multas são suficientes para evitar novos cartéis? Refle
xões sobre remédios antitruste e penas no direito concorrencial. In: FRAZÃO, A. (Org.). Cons-
ti tuição, empresa e mercado. Brasília: Faculdade de Direito-UnB, 2017; Ginsburg et al., Antitrust 
sanctions, op. cit.; WERDEN, Gregory et al. Deterrence and detection of cartels: using all tools 
and sanctions. Antitrust Bulletin, v. 56, n. 2, p. 207234, 2011; HAMDANI, Assef; KLEMENT, 
Alon. Corporate crime and deterrence. Stanford Law Review, v. 61, n. 2, p. 271-310, 2010.

32 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Guia — Termo de 
Compromisso de Cessação para casos de cartel. Maio 2016. Disponível em: www.gov.br/cade/
ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/guiasdocade. Acesso em: 28 jan. 2021.
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dos fatos ou o interesse público geral assim exigir, de aplicação de outras penas. 
Em realidade, boa parte de tais penalidades possui um caráter instrumental 
e prospectivo, com fins de impor ou vedar condutas futuras para alterar a 
estrutura ou a dinâmica do mercado.33

As referidas sanções complementares também produzem efeitos finan
ceiros negativos nos agentes condenados, muitas vezes até mais severos que 
a multa. É o caso, por exemplo, de proibição de participação em licitações 
públicas34 e de remédios estruturais ainda mais gravosos, como as sanções de 
desinvestimento.35

Dessa forma, a avaliação sobre as penalidades deve ser holística, consi-
derando todos os elementos dissuasórios em questão. O cálculo que busca 
ater-se unicamente à vantagem auferida acaba sendo falho por centrar-se na 
multa isoladamente e ignorar sua eventual combinação com outras sanções.

A avaliação das penalidades tem de estar atrelada, ainda, à tem pes-
tividade do pagamento, notadamente considerando a realidade brasileira 
de judicialização das decisões por parte dos agentes condenados. De fato, o 
cumprimento voluntário das decisões condenatórias do Cade não é a regra. 
Tendo em vista a lógica democrática constitucional que permite a sindicabili
dade judicial das decisões administrativas, o processo judicial é um elemento 
fático em casos de aplicação de multas no Brasil.

Como se sabe, os processos judiciais são longos e custosos ao Estado, o 
que, para além de retardar o efetivo pagamento das multas aplicadas, ainda 
acarretam o risco da reforma da decisão administrativa pelo Judiciário.

A título de ilustrativo, pesquisa empírica36 que avaliou as decisões 
proferidas pelo Cade entre 2004 e 2010, com a imposição de alguma restrição 
ou penalidade às partes, concluiu que cerca de metade dos casos foram 

33 FARACO, Alexandre Ditzel et al. Sanções não pecuniárias por infrações contra a ordem 
econômica. Revista de Direito Público da Economia — RDPE, ano 12, n. 46, p. 13, 2014.

34 Como ocorreu, v.g., nos seguintes casos: cartel dos vigilantes (Processo Administrativo  
nº 08012.001826/2003-10), cartel em licitação para manutenção de frotas de veículos (Processo 
Administrativo nº 08700.006551/2015-96), cartel em licitações para manutenção predial 
(Processo Administrativo nº 08012.006130/2006-22) e cartel do metrô (Processo Administrativo 
nº 08700.004617/2013-41).

35 Com registro de aplicação apenas no caso do cartel do cimento (Processo Administrativo  
nº 08012.011142/2006-79). Sobre o tema, ver OLIVEIRA JÚNIOR, Márcio de; LUIS, Alessandro 
Serafim Octaviani. Remédios estruturais em casos de cartéis: análise funcional e fundamentos 
econômicos para sua aplicação. In: CARVALHO, Vinícius Marques de (Org.). A Lei 12.529/2011 
e a Nova política de defesa da concorrência. São Paulo: Singular, 2015. p. 321-337.

36 AZEVEDO, Paulo Furquim de. Revisão judicial de decisões antitruste: incentivos para acor
dos? In: PRADO, Mariana Mota (Org.). O Judiciário e o Estado regulador brasileiro. São Paulo: 
FGV Direito SP, 2016. p. 87-88.
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revistos pelo Judiciário. Em média, os tribunais confirmaram 74% das decisões 
do Cade, índice que subiu a mais de 80% a partir de 2008. Apesar disso, o 
tempo médio dos processos judiciais foi de quatro anos e seis meses, com 
casos superando 10 anos. Trata-se de duração bastante superior aos padrões 
internacionais.37

Vejase, por exemplo, o caso do cartel de aços planos,38 julgado pelo 
Cade em outubro de 1999, com a condenação de três empresas no valor total 
de cerca de R$ 58 milhões. Em dezembro de 2020, mais de 11 anos após o 
julgamento do Cade, ainda tramitavam no Judiciário diversos processos em 
que se discutiam as penalidades.39 Ainda que as decisões judiciais tenham sido 
sucessivamente favoráveis ao Cade, as penalidades constantes da decisão da 
Autarquia não haviam sido efetivamente implementadas. No final de 2020, o 
Tribunal do Cade autorizou a celebração de acordo que pôs fim às discussões, 
com o pagamento do valor integral atualizado das multas aplicadas pela 
Autarquia e inscritas em Dívida Ativa, por parcelamento em três anos, com 
a consequente extinção das ações em curso e desnecessidade de publicação 
da decisão condenatória do Cade em jornal de grande circulação em face do 
princípio da utilidade.

De outro lado, tome-se o célebre caso do cartel de gases industriais e hos-
pitalares. O Cade julgou o processo administrativo40 em setembro de 2010, 

37 INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK (ICN). Competition and the Judiciary — a report 
on a survey on the relationship between competition authorities and the Judiciary. Abr. 2006. Dis po-
nível em: http://antigo.cade.gov.br/assuntos/internacional/internacionalanexos/cooperacao
multilateral/icncpisubgroup3competitionandthejudiciary.pdf. Acesso em: 9 fev. 2021.

38 Processo Administrativo nº 08000.015337/199748, conselheirorelator Ruy Santacruz.
39 Conforme Parecer nº 124/2020/UCD/PFECadeCade/PGF/AGU, no bojo do Processo 

Administrativo nº 08000.015337/1997-48: (i) Ação anulatória da Usiminas contra decisão do 
Cade, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (ARE 1.264.627/DF); (ii) Ação anulatória da 
Cosipa contra decisão do Cade, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.672.802/
DF); (iii) Medida Cautelar da Usiminas e Cosipa pretendendo a suspensão da multa, sem 
necessidade de oferecimento de garantia, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (AREsp 
1.614.584/DF); (iv) Medida Cautelar da Usiminas e Cosipa pretendendo a suspensão da con-
denação à publicação da decisão condenatória do Cade em desfavor da empresa em jornal de 
grande circulação no estado de Minas Gerais, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (AREsp 
1.370.866/DF); (v) Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Cade relativa à condenação 
administrativa imposta à Usiminas (0041842- 28.2010.4.01.3400) e respectivos Embargos à 
Execução opostos (000100666.2017.4.01.3400); (vi) Execução de Título Extrajudicial ajuizada 
pelo Cade relativa à condenação administrativa imposta à Cosipa (0041841- 43.2010.4.01.3400); 
e (vii) Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Cade relativa à condenação que impôs 
à Cosipa obrigação de fazer (0027870 49.2014.4.01.3400) e respectivos Embargos à Execução 
opostos (0002452-41.2016.4.01.3400).

40 Processo Administrativo nº 08012.009888/2003-70, conselheiro-relator Fernando de Magalhães 
Furlan.
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condenando os representados em multas que somaram cerca de R$ 2,9 bilhões, 
à época a maior condenação aplicada pela autoridade antitruste brasileira. 
Na sequência, houve judicialização da decisão por parte dos representados, 
ainda hoje, mais de 10 anos depois, sem o trânsito em julgado. Em primeira 
instância, anulouse a decisão do Cade, sob o argumento de que ela teria sido 
fundamentada em acervo probatório decorrente de provas ilícitas produzidas 
no âmbito da ação criminal. As sentenças foram mantidas em segundo grau e 
algumas confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em 2020.41

Esses exemplos ilustram uma particular realidade brasileira, referente à 
ampla judicialização das decisões do Cade e à longa duração dos processos. 
Em suma, no Brasil, sob o ponto de vista fático, a multa aplicada pelo Cade 
não tem por si só a efetiva percepção dos recursos, representando apenas um 
título executivo dotado de exigibilidade. Em tais casos, mesmo quando há 
a confirmação judicial da decisão do Cade, é de se questionar se a eventual 
aplicação de multas mais de 10 anos após a condenação (que, por sua vez, 
costuma ocorrer anos após o início das investigações) seria realmente efetiva, 
com poderes dissuasórios.

Registrese que embora o art. 98 da Lei nº 12.519/2011 exija a garantia 
do juízo no valor das multas aplicadas para que se conceda a suspensão da 
execução, devendo o magistrado fixar caução idônea, muitos juízes têm sido 
flexíveis, por exemplo, em relação à aceitação de imóveis ou à apresentação 
de carta de fiança que não seja bancária. Muitas vezes, portanto, tratase de 
garantia sem qualquer ônus imediato para os condenados, eis que são ofe
recidos bens já integrantes de seu patrimônio.

Além disso, a indexação utilizada pelo Judiciário também pode repre
sentar um incentivo à postergação das discussões. É que, mesmo havendo o 
depósito de valores pelos representados condenados, a atualização via Selic 
pode não recompor integralmente o valor que ao final será pago à admi
nistração pública.

Logo, a aplicação de multas vultosas jamais será sinônimo de uma maior 
dissuasão. Ao revés, pode representar mais incentivos para questionamen
tos judiciais, nomeadamente quando se foge aos critérios ordinariamente 

41 Nesse sentido, por exemplo: AREsp nº 1.364.579/DF, rel. ministro Benedito Gonçalves, 
Primeira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 1/12/2020; AREsp nº 1.477.007/DF, rel. ministro 
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 1/12/2020. O Recurso 
Especial da empresa White Martins, a quem foi aplicada a maior multa, ainda se encontra 
pendente de julgamento pelo STJ (REsp nº 1.674.320/SP, rel. ministra Regina Helena Costa).
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utilizados e que consolidaram uma jurisprudência já desde a revogada Lei  
nº 8.884/1994.

Multas desproporcionais também não cumprirão os propósitos da 
política antitruste. Multas de valor elevado, que muito excedam à capacidade 
financeira das empresas, ensejarão, em última instância, o encerramento 
das atividades econômicas, com a consequente redução de contribuição tri
butária e de empregos, além da própria diminuição do número de players no 
mercado.42 Tal efeito será ainda mais deletério em se tratando de condutas 
envolvendo a maioria dos concorrentes ou em mercados já concentrados.

Se a questão da tempestividade se impõe no que se refere à aplicação de 
multas, com mais razão tratase de argumento a ser considerado quando da 
definição de contribuição pecuniária em TCCs. Ora, o montante é calculado 
com base no valor da multa esperada, com a incidência de uma redução 
percentual de acordo com a amplitude e utilidade da colaboração com 
a ins trução processual e o momento da propositura do TCC. Embora haja 
um des conto, há definição de imediato pagamento, com a plena satisfação 
da obrigação, mitigando o risco de judicialização.43 Há, ainda, possível 
contribuição com a própria instrução, o que pode auxiliar a autoridade na 
atividade de enforcement, com subsídios para vários casos. Assim, o valor que 
se deixa de receber (o desconto incidente) deve ser precificado considerando 
as externalidades positivas derivadas (imediata cessação da conduta e 
pagamento das contribuições financeiras, economia de recursos públicos com 
a investigação etc.).

A discricionariedade do Cade em celebrar esses acordos observa um leque 
de dimensões para avaliar se o interesse público estaria satisfeito, nos termos 
do art. 85 da Lei nº 12.529/2011, regulamentado pelo Regimento Interno do 
Cade. Se a ideia da lei fosse engessar o TCC unicamente na vantagem auferida, 
isso já teria sido trazido no bojo do texto legal e a disposição legal do inciso I  
do § 1º de que a proposta deverá conter “a especificação das obrigações do 
representado no sentido de não praticar a conduta investigada ou seus efeitos 
lesivos, bem como obrigações que julgar cabíveis” estaria esvaziada pelo 
aspecto monetário da contribuição inscrito no inciso III.

42 WEST, Jeremy. Are we winning the fight against Cartels? CPI Antitrust Chronicle, v. 2, n. 2,  
p. 3-4, 2012.

43 A supracitada pesquisa empírica atestou que o implemento da política de acordos pelo Cade 
contribuiu para a redução da judicialização, em conjunto com outras ações da Autarquia, 
como atividades relacionadas com o devido processo legal (Azevedo, Revisão judicial de 
decisões antitruste, op. cit., p. 95-98).
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No entanto, como já aduzido, a lei não especificou hierarquia e sim 
cumulatividade entre os incisos, razão pela qual não há como se concluir que 
o cálculo da vantagem auferida poderia suplantar a exigência de toda e qual
quer outra obrigação necessária à cessação da conduta.44 Se a quantificação 
das multas pode ser uma ação robótica, a ponderação circunstanciada há de 
ser uma ação humana.

Nesse sentido, impende destacar três exemplos em que o conjunto de 
obrigações formatado pelo Cade teve um impacto de interesse público que 
extrapolou a esfera da quantificação da vantagem auferida.

Em acórdão do Tribunal de Contas da União, aprovou-se com ressalvas 
contas de pessoas naturais ligadas à Superintendência Federal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio Grande do Sul, incorporando às 
suas razões de controle a determinação do Cade que endereçou um remédio 
estrutural de proibição de licitar. Uma das ressalvas foi a determinação de 
concessão de expressa ciência, ao órgão competente, sobre a impropriedade ao 
admitir empresa que burlou sanção administrativa do Cade como participante 
de certame licitatório.45

Já no caso do suposto “cartel de combustíveis do DF”,46 a Superintendência-
Geral do Cade cumpriu a missão de pensar juntamente com outros órgãos de 
controle compromissos benéficos à sociedade que não se restringissem tão 
somente ao recolhimento de contribuição pecuniária. Claro que a dimensão 
monetária refletida na contribuição é importante; porém, não supera nem 
afasta as demais dimensões do “todo”.

No acordo celebrado com o Cade, além do reconhecimento da participa-
ção na conduta investigada e da colaboração nas apurações subsequentes, foi 

44 Essa questão fica ainda mais clara em relação aos TCCs firmados em casos de condutas unilaterais 
(v.g., TCCs: Petrobras, referentes a condutas no mercado de refino (IA nº 08700.006955/2018
22) e no mercado de gás natural (PA nº 08700.002600/2014-30); Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (PA nº 08700.009588/2013-04), no mercado de prestação de serviços postais; 
Booking, Expedia e Decolar (IA nº 08700.005679/201613), no mercado de reservas de hotéis 
online). É que, embora a legislação não exija o pagamento de contribuição pecuniária, tais 
acordos são hábeis a endereçar as questões concorrenciais controvertidas, alcançando um 
resultado célere e eficaz, também com reduzidos riscos de posterior judicialização. Vejase, 
nesse sentido, pesquisa empírica sobre os casos de condutas unilaterais examinadas pelo Cade 
entre 2012 e 2019, com avaliação dos casos com e sem solução consensuada (Apud ATHAYDE, 
Amanda; JACOBS, Patrícia. A terceira ‘onda’ do antitruste no Brasil: marolinha ou tsunami? 
Consultor Jurídico, 1º mar. 2021. Disponível em: www.conjur.com.br/2021mar01/athayde
jacobsterceiraondaantitrustebrasil. Acesso em: 7 abr. 2021).

45 Acórdão de Relação nº 3123/2017 — Segunda Câmara, publicado no Diário Oficial da União de 
13/4/2017. Tomada de Contas nº 024.433/2013-6, ministro-relator José Múcio Monteiro.

46 Requerimento nº 08700.004602/201626.
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prevista a cessação da prática pela empresa investigada, a adoção de política 
de integridade concorrencial (compliance), a reestruturação societária para 
profissionalizar a administração da empresa e um sólido desinvestimento 
compreendendo a venda de um conjunto relevante de ativos da empresa. 
Observese que, se o foco da política fosse a simples exigência da devolução 
dos valores tidos como vantagem auferida, essa elevação da rivalidade pro-
vavelmente não se concretizaria.

Finalmente, em desdobramentos da Operação Lava Jato no Cade, es teve 
em investigação o “cartel das refinarias”,47 que contou com uma proposta de 
acordo que já estava no máximo permitido pela Lei nº 12.529/2011, de 20%, 
adicionada à potencial colaboração com o Cade e com o Ministério Público 
para esclarecer e desvelar a conduta. A posição defensora da métrica dos 
10% sobre o volume de vendas considerou a contribuição ainda insuficiente, 
não obstante o teto legal e a cooperação a que a empresa estava disposta a 
prestar com as autoridades para esclarecer os ilícitos envolvidos. Tal posição 
não levou em consideração a política de ressarcimento de danos encabeçada 
pelo Ministério Público, nem a proporcionalidade da base de cálculo, nos 
termos do art. 2º-A da Resolução 3/2012. Isso sem falar da colaboração para 
desvendar outras condutas ainda obscuras.

Tais casos auxiliam a corroborar que a razão de existir da autoridade 
de defesa da concorrência não é e nunca pôde ser arrecadatória: a missão 
institucional do Cade sempre foi a de “zelar pela manutenção de um ambiente 
concorrencial saudável no Brasil”,48 conforme consolidado em seu plano 
estratégico.

A reprovabilidade social da conduta não tem vínculo com o ressarci mento 
ao erário ou ao consumidor, mas ao bem jurídico tutelado pelo Cade e que não 
perpassa necessariamente pelo interesse privado ou pelo robustecimento dos 
cofres públicos. A política de defesa da concorrência é composta de muitos 
atores e instrumentos aptos a reprimir abusos e preservar a ordem econômica. 
A responsabilidade civil para reaver os danos do cartel não está na missão 
institucional do Cade, e o eventual argumento da ineficiência do enforcement 
privado não é apto a ensejar uma atuação da autarquia nesse sentido. Aliás, 
há no Brasil outras instituições responsáveis pela atuação na recuperação 

47 Requerimento nº 08700.011995/201543.
48 Disponível em: http://antigo.cade.gov.br/acessoainformacao/institucional/planejamento_

estrategico. Acesso em: 3 fev. 2021.
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dos ganhos indevidos, como é o caso do Tribunal de Contas da União e os 
Ministérios Públicos.

É importante que a determinação de sanções leve em conta o objetivo 
do legislador na penalização do ilícito. Contemporaneamente, a principal 
finalidade ao se sancionar condutas anticompetitivas não é o pagamento da 
ofensa por si só (objetivo da chamada teoria retributiva). Com efeito, buscase, 
sobretudo, a efetiva dissuasão, tanto especial (prevenir as reincidências dos 
autores do ilícito) como geral (servir de exemplo para potenciais ofensores), 
nos moldes da teoria utilitarista da pena.49

Ressaltase que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) destaca tal objetivo na sua Recomendação referente à 
ação efetiva contra cartéis hard core,50 que tem como um de seus pressupostos 
a necessidade de os Estados estabelecerem procedimentos de enforcement, 
incluindo sanções, que sejam eficazes, apropriados e com efeito dissuasório.

Por fim, há de se reconhecer que as soluções consensuadas têm sido 
legitimadas pelo Judiciário brasileiro. Em recente julgado,51 o Supremo Tri-
bunal Federal suspendeu atos do Tribunal de Contas da União que decla
raram inidôneas para contratar com a administração pública empresas que 
haviam firmado acordos de leniência com o Ministério Público Federal, a 
Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União e o Cade. No en-
tender do STF, a sanção imposta pelo TCU esvaziaria os acordos firmados, 
comprometendo a segurança jurídica, a confiança legítima e a boafé e violan
do a garantia de transparência e previsibilidade de atos do poder público. Por 
meio de tal decisão, outorgouse confiabilidade à relação entre o público e o 
pri vado na busca de composições, de mais efetividade.

De se ressaltar, ainda, a discricionariedade do Cade para a aplicação 
do tenant mix sancionatório, desde que motivados os seus atos. Nesse sen
tido, o Tribunal de Contas da União assentou recentemente que não possui 
competência para fiscalizar atos relativos diretamente a infrações concor
renciais, sendo a atuação da Corte de Contas de segunda ordem, sobre a 

49 INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK (ICN) WORKING GROUP ON CARTELS. 
Defining hard core cartel conduct: effective institutions, effective penalties. Report to the ICN 4th 
Annual Conference, Bonn, Germany, 68 June 2005. p. 5152. Disponível em: http://old.
internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc346.pdf. Acesso em: 28 jan. 2021.

50 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). 
Recommendation of the Council concerning effective action against hard core cartels. 1º jul. 2019. 
Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECDLEGAL0452. 
Acesso em: 19 fev. 2021. Adotada em 2019, em substituição à prévia Recomendação de 1998.

51 MS 35.435; MS 36.173; MS 36.496; e MS 36.526, rel. min. Gilmar Mendes, j. 30 mar. 2021.
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regularidade dos atos do Cade.52 Assim, cabe à autarquia a definição das 
penalidades ou decisões consensuadas que julgar adequadas a cada caso 
concreto, devendose sempre buscar a maior eficiência, uma vez endereçado 
o dever de fundamentação.

5. Conclusão

Observase que para o cálculo de multas por condenações de práticas de 
infração contra a ordem econômica, bem como de contribuições pecuniárias 
em sede de TCC, o Cade vem adotando, de forma consistente, a metodologia 
assentada no faturamento das empresas no ano anterior à instauração do 
processo administrativo no ramo de atividade empresarial em que ocorreu 
a infração, bem como na definição da alíquota entre 0,1% e 20%, levando 
em consideração os critérios de dosimetria constantes no art. 45 da Lei  
nº 12.529/2011, entre os quais a vantagem auferida.

Em casos particulares, a metodologia prevalecente pode ser adaptada 
quando o Cade não dispõe de dados sobre o faturamento ou em que os dados 
disponíveis não são proporcionais à individualidade da situação particular. 
Em tais hipóteses, buscam-se proxies para se alcançar uma base de cálculo 
proporcional à situação concreta, em linha com a metodologia comumente 
utilizada e os elementos do caso em exame.

Em tais circunstâncias, o Cade não faz uso de uma técnica que foque 
essencialmente na vantagem auferida. Ao revés, buscam-se parâmetros 
objetivos para refletir um percentual sobre o volume de comercialização dos 
produtos afetados durante o período investigado. Trata-se, pois, à luz das 
disposições legais, de uso de critérios objetivos, que tragam maior segurança 
jurídica, com menores chances de contestações judiciais.

A questão central, como inclusive reconhecido pela OCDE, deve ser a 
efetividade das penalidades, em seus fins dissuasórios. Para tanto, é preciso 
levar em conta as peculiaridades de cada mercado, com uma visão holística 
do tenant mix sancionatório (a multa sendo inegavelmente a principal, mas 
com a possibilidade de outras sanções, como previsto no art. 37 da Lei  
nº 12.529/2011). É preciso, ainda, considerar a tempestividade da aplicação, 
ponderandose, sobretudo, a idiossincrasia brasileira de intensa judicialização, 
com processos longos e morosos.

52 Acórdão nº 2839/2020 — TCU — Plenário, rel. Bruno Dantas, j. 21 out. 2020.
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Obviamente que há espaço para aperfeiçoamentos. Como sugerido pela 
OCDE,53 por exemplo, um guia com diretrizes para o cálculo de multa que 
consolide a jurisprudência do Cade pode trazer mais segurança jurídica 
e previsibilidade.54 Críticas de lege ferenda também são válidas e devem ser 
endereçadas pelas vias apropriadas, notadamente perante o Poder Legislativo. 
Porém, por mais sedutores que os argumentos possam parecer, o Cade deve 
observar que a efetividade de sua política passa por respeitar a legislação e 
as percepções judiciais de sua aplicação. Afinal, a efetividade é a vantagem 
auferida na defesa da concorrência.
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ReSUMo

A Lei nº 13.655/2018 acrescentou 10 artigos à Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), dispondo acerca de regras 
sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do di-
reito público. O objetivo do artigo é analisar os deveres da adminis-
tração pública implementados pela mencionada lei. Inicialmente, 
analisamse as noções gerais e a importância da segurança jurídica 
para o direito, seguida da análise das transformações contemporâ-
neas no direito administrativo, principalmente após a Constituição 
de 1988. Em seguida, analisa-se a LINDB e a sua relação com o di-
reito público e, por fim, os novos deveres da administração pública 
imple mentados pela Lei nº 13.655/2018 na LINDB. Concluise que 
os novos deveres estabelecidos à administração pública e os novos 
parâmetros para a interpretação e a aplicação do direito público de-
vem elevar os níveis de segurança jurídica e eficiência na criação  
e aplicação do direito público e assegurar uma maior qualidade da 
atuação da administração pública no Brasil.

PAlAvRAS-ChAve

lei nº 13.655/2018 — segurança jurídica — transformações no direito admi
nistrativo — deveres da administração pública

ABSTRACT

The Law n. 13.655/2018 added 10 articles to the Law of Introduction to the 
Rules of Brazilian Law, providing for rules on legal security and efficiency 
in the creation and application of public law. The purpose of the article is 
to analyze the duties of public administration implemented by above law. 
Initially, analyzes general the notions and the importance of legal certainty 
for law. After, analyzes of contemporary transformations in administrative 
law, mainly after the Constitution of 1988. Then, the relationship between 
LINDB and Public Law is analyzed and, finally, examine the duties of 
public administration implemented by Law n. 13.655/2018 at LINDB. The 
conclusion is that the changes inserted new parameters the interpretation 
and application of the public law and created new duties to the public 
administration, as well as raising the levels of legal certainty and efficiency 
in the creation and application of public law and ensuring greater 
performance of public administration in Brazil.
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KeywoRdS

law n. 13.655/2018 — legal security — changes in administrative law — 
duties of public administration

1. Introdução

O Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, denominado atualmente 
de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), tem por 
finalidade regulamentar os modos de aplicação e interpretação dos textos 
normativos, determinandolhes a vigência e a eficácia, inclusive acerca de 
situações conflitivas de ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais.

Recentemente, a Lei nº 13.655/2018 acrescentou os arts. 20 a 30 na LINDB, 
com veto ao art. 25, dispondo, entre outros, sobre temas relativos à segurança 
jurídica, implementando textualmente diversos procedimentos e deveres à 
administração pública na criação e na aplicação do direito público.

O presente trabalho tem o objetivo de analisar os deveres da administra
ção pública implementados pela mencionada lei correlacionando-os com a 
segurança jurídica.

Inicialmente estuda a importância da segurança jurídica para o direito, 
seguida da investigação das transformações contemporâneas no direito admi-
nistrativo. Posteriormente verifica a LINDB e a sua relação com o direito pú
blico e, por fim, analisa os deveres da administração pública implementados 
pela Lei nº 13.655/2018.

2. Segurança jurídica

A segurança jurídica é elemento constitutivo do estado de direito e serve de 
baliza para a precisão e a determinabilidade das prescrições normativas,1 para 
a imposição de limites à sua vagueza ou indeterminação e para a aplicação do 
direito.2 Tratase de valor fundamental por permitir que as relações possuam 

1 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 258.

2 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Da “segurança” nacional à “insegurança” jurisdicional: uma 
reflexão sobre segurança jurídica. In: FERRAZ JR., Tercio Sampaio. O direito, entre o futuro 
e o passado. São Paulo: Noeses, 2014. p. 115116; BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. 
Precedentes judiciais e segurança jurídica. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 234.
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certeza legal (legal certainty) e capacidade de autodeterminação em situações 
de mútua confiança.3 Ela é necessária para a vida humana, pois o ser humano 
necessita de segurança para planejar sua vida e conduzir seus atos.4 “[A] 
surpresa em geral é indesejável […]. As pessoas precisam de regras para viver 
e trabalhar juntas com eficiência, e precisam ser protegidas quando confiam 
em tais regras”.5

A Constituição de 1988 corporifica o direito à segurança em seu preâm
bulo, no art. 5º, caput, XXXVI, XI, XII, 1ª parte, XXXVII a LXVII, no art. 6º, 
caput, e no art. 150, I a VI.6

A análise dessa estrutura constitucional demonstra que a segurança jurí
dica é inequivocamente um princípio constitucional brasileiro, um valor eleito 
pela sociedade tanto para proteger as relações jurídicas quanto para prever 
comportamentos e estabelecer ideais. A Constituição garante a segurança 
jurídica em suas variadas dimensões, em favor do cidadão, ao garantir seus 
direitos fundamentais, e perante o Estado, ao atribuir limites ao seu poder.7

A segurança jurídica é inerente ao estado de direito.
O estado de direito é aquele formado por um ordenamento jurídico 

capaz de assegurar e proteger os direitos do cidadão e de regular a atividade 
estatal, o funcionamento de seus órgãos e a relação entre o cidadão e o Estado, 
protegendo o cidadão de arbitrariedades estatais.8 O estado de direito é 
aquele em que todos, governantes e governados, se submetem às prescrições 
jurídiconormativas.9

A Constituição determina os critérios de validade e eficácia de leis e atos 
normativos,10 sendo fundamental entender o processo interpretativo de nor-
mas jurídicas, bem como as consequências das decisões estatais manifestadas 
em determinado contexto fático. A organização e cooperação dos poderes e 

3 MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the rule of law: a theory of legal reasoning. Oxford 
Scholarship Online: jan. 2010. p. 16.

4 Canotilho, Direito constitucional e teoria da Constituição, op. cit., p. 257.
5 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jeferson Luiz Camargo e revisão de 

Gildo Sá Leitão Rios. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 176.
6 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

p. 219.
7 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 681 e 687.
8 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria do Estado e ciência política. 5. ed. São Paulo: Celso Bastos 

Editor, 2002. p. 129; FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Constituinte, assembleia, processo, poder.  
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 162.

9 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória.  
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 26.

10 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991. p. 26-27.
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órgãos são da essência contemporânea do Estado. A eficiência nas atividades 
estatais necessita de uma cooperação organizada, eliminando-se abuso de 
atribuições de poderes necessários ao cumprimento do interesse público.11

Assim, se revela a essencialidade da segurança jurídica nas relações 
constituídas por órgãos e entidades estatais, seja entre si, seja nas relações com  
os particulares, com vistas a conferir estabilidade e eliminar abusos e ar bi tra-
riedades de seus agentes.

A segurança jurídica é entendida como um conceito que se ramifica nas 
dimensões objetiva e subjetiva. Pode significar segurança pelo direito e segu
rança do próprio direito.12

A natureza objetiva é aquela que envolve a questão dos limites à 
retroatividade dos atos de Estado, incluindo os atos legislativos. Atua no 
ordenamento jurídico como garantia de estabilidade das situações jurídicas 
consolidadas ou de estabilidade nas relações interpessoais.13

Nesse sentido, a segurança jurídica das relações jurídicas é prevista no 
art. 5º, XXVI, da Constituição ao garantir que “a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, bem como no caput do 
art. 6º da LINDB, ao prever que “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, 
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

Por sua vez, a natureza subjetiva da segurança jurídica concerne ao 
estado de confiança das pessoas nos atos e procedimentos do Estado em 

11 HESSE, Konrad. Conceito e peculiaridade da Constituição. Tradução de Inocêncio Mártires 
Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 84.

12 A doutrina apresenta outras classificações de segurança jurídica, no entanto, para fins do 
presente trabalho, importa a segurança pelo direito e segurança do próprio direito. Humberto 
Ávila, por exemplo, analisa a segurança jurídica sob diversas óticas, quanto ao aspecto 
material: segurança do direito, segurança pelo direito, segurança ante o direito, segurança de 
direitos, segurança como um direito e segurança no direito (Ávila, Teoria da segurança jurídica, 
op. cit., p. 691692). José Afonso da Silva, por sua vez, entende que “a Constituição reconhece 
quatro tipos de segurança jurídica: a segurança como garantia; a segurança como proteção dos 
direitos subjetivos; a segurança como direito social e a segurança por meio do direito” (SILVA, José 
Afonso da. Constituição e segurança jurídica. In: ROCHA, Cármen Lúcia Antunes (Coord.). 
Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada — 
estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 
p. 17).

13 KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Tradução de António Ulisses Cortês. 4. ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 281; SILVA, Almiro do Couto e. O princípio 
da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público brasileiro e o direito da 
Administração Pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial 
do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei nº 9.784/1999), Revista Eletrônica 
de Direito do Estado, Salvador, n. 2, p. 3, 2005. Disponível em: www.direitodoestado.com.br/
revista-eletronica-de-direito-do-estado. Acesso em: 8 dez. 2018.
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suas diversas manifestações.14 Tem por finalidade criar o estado ideal de 
certeza, de compreensibilidade, de determinabilidade e de previsibilidade do 
comportamento e da atuação dos agentes públicos suscetíveis de atingirem a 
esfera jurídica dos particulares.15

A previsibilidade é “um fenômeno que produz tranquilidade e serenidade 
no espírito das pessoas, independentemente daquilo que se garanta como 
provável de ocorrer como valor significativo”.16 Ela reduz o anseio do cidadão 
de saber o que pode ou o que não pode fazer, ao garantir o estado ideal de 
previsibilidade de comportamento do Estado.

Assim, é possível concluir que o princípio da segurança jurídica, nas 
vertentes objetiva e subjetiva, é elemento conservador da ordem jurídica 
vigente em determinado contexto histórico, mantendo o status quo e evitando 
que os sujeitos sejam surpreendidos por modificações na conduta estatal.

Todavia, ressaltase que a busca por estabilidade nas relações jurídicas não 
significa vilipendiar tendências que possam pressionar o Estado a se adaptar 
a novas exigências da sociedade (cultural, econômica, social ou científica) e a 
observar a função social do direito, em especial, do direito público.

3. Transformações no direito administrativo

O direito administrativo é um ramo do direito público em constante 
evolução. A crise nos paradigmas de direito administrativo brasileiro é apon-
tada por Marçal Justen Filho, ao tecer críticas ao instrumental teórico do 
direito administrativo que se reporta ao século XX:

Ocorre que o instrumental teórico do direito administrativo se 
reporta ao século XX. Assim, se passa com os conceitos de Estado de 
Direito, princípio da legalidade, discricionariedade administrativa.  

14 Almiro do Couto e Silva, O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito 
público brasileiro e o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos admi-
nistrativos: o prazo decadencial do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei  
nº 9.784/1999), op. cit., p. 4.

15 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Segurança jurídica no novo CPC. In: LUCON, Paulo 
Henrique dos Santos; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (Coord.). Panorama atual do novo CPC. 
Florianópolis: Empório do Direito, 2016. p. 325; Moraes, Curso de direito constitucional, op. cit., 
p. 219.

16 Teresa Arruda Alvim Wambier, Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, op. cit., 
p. 58.
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A fundamentação filosófica do direito administrativo se relaciona com 
a disputa entre DUGUIT e HAURIOU, ocorrida nos primeiros decênios 
do século XX. A organização do aparato administrativo se modela nas 
concepções napoleônicas que traduzem uma rígida hierarquia de feição 
militar. […] O conteúdo e as interpretações do direito administrativo 
permanecem vinculados e referidos a uma realidade sociopolítica que 
há muito deixou de existir. O instrumental do direito administrativo é, 
na sua essência, o mesmo de um século atrás.17

Há a necessidade de enxergar os institutos de direito administrativo sob 
uma nova ótica.

Neste sentido, quatro transformações no direito administrativo estão 
em destaque e em evolução diante do novo modelo de estado democrático 
de direito: (i) o princípio da supremacia do interesse público deve conviver 
com os princípios constitucionais e os direitos fundamentais dos cidadãos, 
protegendo-os e não os ameaçando; (ii) a legalidade administrativa não 
se restringe à vinculação à lei, pois a administração pública deve observar 
princípios constitucionais, os direitos fundamentais, os princípios jurídicos e 
os sentidos adequados a serem atribuídos às cláusulas gerais e aos conceitos 
indeterminados; (iii) a intangibilidade do mérito administrativo cede espaço 
para os graus de vinculação do administrador público serem proporcionais 
ao grau de controle judicial do ato praticado; por fim, (iv) a ideia de um 
Poder Executivo unitário deve ser substituída pelo conceito de administração 
pública policêntrica.18

Ganha destaque no âmbito do direito administrativo a ideia de des
constituir antigos paradigmas e propor novas ideias. Para garantir a eficácia 
do pensamento, era necessário utilizar-se do arcabouço constitucional, 
que aparece com função determinante na medida em que funciona como 
orientação normativa, porquanto a administração pública sustentase na 
estru tura da Constituição.

Iniciando pelo princípio da supremacia do interesse público, “axioma 
reco nhecível no moderno Direito Público”, conforme lições de Celso 

17 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2018. p. 15-16.

18 Sob outra ótica, Diogo Figueiredo Moreira Neto sustenta a existência de quatro paradigmas 
no direito administrativo pósmoderno: Legitimidade, finalidade, eficiência e resultados: 
MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Quatro paradigmas no direito administrativo pós-moderno. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008.
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Antônio Bandeira de Mello, que “Proclama a superioridade do interesse da 
coletividade, firmando a prevalência dele sobre o particular, como condição, 
até mesmo, da sobrevivência e asseguramento deste último”.19

Sob o prisma constitucional, diante do sistema de direitos fundamentais, 
a supremacia do interesse público deve conviver com os princípios cons-
titucionais e os direitos fundamentais dos cidadãos, protegendo-os e não os 
ameaçando. Não há como sustentar uma regra de supremacia de interesses 
coletivos sobre os individuais, pura e simplesmente. Há casos em que o 
atendimento ao interesse público se confunde com a preservação do interesse 
privado, fato que deve ser ponderado pela administração pública, na busca de 
uma máxima realização.20

Neste sentido, observa Daniel Sarmento que “a desvalorização total dos 
interesses públicos diante dos particulares pode conduzir à anarquia e ao caos 
geral, inviabilizando qualquer possibilidade de regulação coativa da vida 
humana em comum”.21

Fernanda Marinela bem anota que “em nome da supremacia do interesse 
público, o Administrador pode muito, pode quase tudo, mas, não pode abrir 
mão do interesse público”.22

O interesse público primário, assim entendido como as necessidades, 
os interesses e os direitos da sociedade e dos cidadãos como membros da 
coletividade, inclusive os expressos na Constituição, deve ser o norteador do 
regime jurídico administrativo e deve preponderar sobre o interesse público 
secundário, compreendido como a vontade do poder público.23

Tratase de uma constitucionalização do significado de interesse público, 
que desconstitui a ideia de que a supremacia do interesse público prepondera 
sempre.

A segunda transformação diz respeito à legalidade como vinculação 
positiva à lei. Consoante os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles: “Na 
administração não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na admi
nistração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração 

19 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 60.

20 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. 
p. 183.

21 SARMENTO, Daniel. Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio 
de supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 28.

22 MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 71.
23 CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2015.  

p. 57-58.
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Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”,24 em obediência àquilo que 
se convencionou chamar de legalidade estrita. É esse o sentido do art. 37 da 
Constituição ao estabelecer que a administração pública obedecerá ao prin
cípio da legalidade.25

Todavia, é preciso ter uma nova percepção acerca do tema.26 A lei, embora 
seja a principal fonte de direito,27 não é a única.

Hoje, há diversas fontes do direito, como a Constituição, os direitos 
fundamentais, os princípios jurídicos, as súmulas vinculantes, os precedentes 
judiciais e a jurisprudência dotada de efeito vinculante.28 Enfim, o princípio 
da legalidade deve ser entendido como o conjunto do ordenamento jurídico.29

Por essa razão, contemporaneamente, tem-se referido ao princípio 
da legalidade como princípio da juridicidade,30 em adoção da proposta do 

24 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 1995.  
p. 82-83.

25 Acerca do princípio da legalidade administrativa, são pertinentes os ensinamentos de Cármen 
Lúcia Antunes Rocha: “Fezse Estado de Direito, num alcance muito maior do que num 
primeiro momento se vislumbrava no conteúdo do princípio da legalidade, donde a maior 
justeza de sua nomeação como ‘princípio da juridicidade’”. (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. 
Princípios constitucionais da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994. p. 79).

26 Nessa senda, Almiro do Couto e Silva assere: “[….] a noção de que a Administração Pública é 
meramente aplicadora das leis é tão anacrônica e ultrapassada quanto a de que o direito seria 
apenas um limite para o administrador. Por certo, não prescinde a Administração Pública de 
uma autorização legal para agir, mas, no exercício de competência legalmente definida, têm os 
agentes públicos, se visualizado o Estado em termos globais, um dilatado campo de liberdade 
para desempenhar a função formadora que é hoje universalmente reconhecida ao Poder 
Público”. (SILVA, Almiro do Couto. Poder discricionário no direito administrativo brasileiro. 
Revista de Direito Administrativo, v. 179, n. 80, p. 5167, jan./jun. 1990.)

27 ABBOUD, Georges et al. Introdução ao direito. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.  
p. 329-358; DIMOULIS, Dimitri. Manual de introdução ao estudo do direito. 7. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016. p. 170-196.

28 Ibid., p. 277-278.
29 “Por ‘lei’, podese entender o conjunto do ordenamento jurídico (em sentido material), cujo 

fundamento de validade formal e material encontra-se precisamente na própria Constituição.” 
(MENDES, Gilmar Ferreira; VALLE, André Rufino do. Comentários ao art. 5º, II. In: 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; 
STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013.  
p. 245.)

30 A doutrina brasileira, nesse sentido, adota os ensinamentos de Eduardo García de Enterría e de 
TomásRamón Fernandez (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNANDEZ, TomásRamón. 
Curso de derecho administrativo. 2. ed. Madri: Civitas, 1986. p. 251): BINENBOJM, Gustavo. 
Uma teoria de direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e Constituição. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006. p. 137-139; MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da 
Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999. p. 24; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. 
Curso de direito administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 85-86; GARCIA, Emerson. 
A moralidade administrativa e sua densificação. Revista de Informação Legislativa, v. 39, n. 155, 
p. 153173, esp. 169, jul./set. 2002; Cármen Lúcia Antunes Rocha, Princípios constitucionais da 
administração pública, op. cit., p. 79.
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austríaco Adolf Julius Merkl, feita em 1927, como forma de aclarar que o direito 
deve ser compreendido a partir de seu ordenamento jurídico, conquanto a lei 
não é a única fonte de direito, mas apenas uma delas.

Nessa seara, a constitucionalização do direito administrativo quebra 
o paradigma da legalidade administrativa e liga a administração pública 
diretamente aos princípios constitucionais, aos direitos fundamentais, aos 
princípios jurídicos e aos sentidos adequados a serem atribuídos às cláusulas 
gerais e aos conceitos indeterminados em suas interações com o caso concreto 
em um determinado momento histórico.

O terceiro antigo paradigma é da discricionariedade, usado para justificar 
a livre decisão do administrador, e decorre da divisão entre atos vinculados e 
atos discricionários.

A ligação do direito administrativo com a Constituição substitui essa 
dicotomia, transformando-a em uma única categoria de atos, diferenciados 
apenas pelos graus de vinculação. O grau de vinculação do administrador 
será proporcional ao grau de controle judicial do ato praticado.

Como observa Matheus Carvalho, ao tratar da discricionariedade e 
vinculação,

Salientase que a classificação [de Poder Discricionário e Poder Vin
culado] não é unanimemente aceita pela doutrina pátria, haja vista o 
fato de que não existem atuações absolutamente discricionárias dentro 
da função administrativa e, pelo fato de que cada um dos poderes da 
Administração Pública pode-se manifestar por atos vinculados ou dis-
cricionários, dependendo da previsão legislativa.31

Sobre a discricionariedade no direito administrativo, Georges Abboud 
leciona que o ato administrativo deve obrigatoriamente estar autorizado ou 
embasado na Constituição ou na lei, ser proporcional, estar assentado no 
interesse social, ser rigorosamente fundamentado, podendo ter seu mérito e 
sua forma avaliados e revisados pelo Poder Judiciário em face de critérios 
legais e constitucionais.32

O quarto e último paradigma a ser quebrado se refere à ideia de que o Poder 
Executivo é unitário, devendo ser substituída pelo conceito de administração 

31 Matheus Carvalho, Manual de direito administrativo, p. 117.
32 ABBOUD, Georges. Discricionariedade administrativa e judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2014. p. 234-258.
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pública policêntrica, que não se resume a administração pública direta, pois 
inclui também a administração pública indireta, as agências reguladoras e  
as instituições autônomas, com atuação voltada a observar o interesse público 
primário.33

A ideia de Estado policêntrico tem sido difundida por Jacques Chevallier. 
A respeito do tema, leciona o administrativista francês:

A ordem burocrática, fundada sobre a hierarquização, é desestabilizada 
pela proliferação de estruturas de um novo tipo, colocadas fora do 
aparelho de gestão clássico e escapando ao poder da hierarquia.  
Vê-se delinear um novo princípio de organização do aparelho do 
Estado, congruente com a ideia da pósmodernidade: enquanto o 
modelo burocrático é do tipo ‘arborescente ’ (ele comporta um princípio 
de uni dade, raízes, um centro), a existência de entidades autônomas 
evoca muito mais a imagem do ‘rizoma’ (G. DELEUZE, F. GUATTARI, 
1976) (que não apresenta uma estrutura estável mas se desenvolve 
a partir das conexões livres estabelecidas entre os seus elementos 
consti tutivos); dispondo de uma capacidade de ação autônoma, essas 
entidades são religadas umas às outras, não mais por liames verticais 
de subordinação, mas por relações horizontais de interdependência.  
A figura pósmoderna da rede tende a partir daí a se substituir àquela 
da pirâmide.34

No Brasil, em meados da última década, implantou-se uma reforma 
do Estado, que criou novas autoridades administrativas, como é o caso das 

33 Neste sentido, Fábio Medina Osório destaca que: “A administração pública hoje deve ser 
menos verticalizada e mais horizontal, dando ênfase aos direitos fundamentais e à justificação 
concreta e pormenorizada do interesse público a ser alcançado. Os parâmetros da eficiência 
exigem conexão com meritocracia, produtividade, objetividade, isonomia e justiça. E as 
administrações devem atuar sobretudo através de agências e de múltiplos atores dotados 
de autonomias e de responsabilidades, preferencialmente infensos às ingerências políticas 
ou partidárias. […] Nesse sentido, torna-se necessário valorizar uma administração pública 
policêntrica, democrática e tecnocrata, como decorrência do princípio de interdição à 
arbitrariedade dos poderes públicos. O Brasil não pertence a partidos políticos, nem a políticos, 
mas ao povo brasileiro, a quem os políticos prestam contas”. (OSÓRIO, Fabio Medina. 
Paradigmas da administração pública: gestores contemporâneos devem dar prioridade à técnica 
e aos métodos científicos para resolução dos conflitos e manejo dos recursos da sociedade. 
Disponível em: www.iiede.com.br/index.php/2016/10/18/medinaosorioparadigmasda
administracao-publica. Acesso em: 10 maio 2020.)

34 CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Tradução de Marçal Justen Filho. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009. p. 99.
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agências reguladoras, às quais foi atribuído certo grau de autonomia ante o 
Poder Executivo. A criação desses novos entes independentes representou 
uma descontinuidade na tradição de organização do Poder Executivo, que 
agora deve seguir o modelo em rede, e não mais o modelo piramidal, no qual 
há uma submissão dos entes estatais às escolhas políticas do governo. Assim, 
o Poder Executivo passou a ter apanágio de uma configuração policêntrica, na 
qual as decisões não são centralizadas, mas espalhadas em diversos setores.

As transformações do direito administrativo propõem uma releitura 
e uma nova definição de seus institutos, sob o prisma da sistemática dos 
princípios constitucionais, no intuito de introduzir no direito administrativo 
novos paradigmas, nos moldes do sistema democrático, almejando alcançar 
maior eficiência, sem deixar de respeitar a proteção aos direitos fundamentais, 
constitucionalmente garantidos.

Nesta senda, a função social do direito é o fim comum a que a norma 
jurídica deva atender dentro de um ambiente que viabilize a paz social. Nisso, 
há que se ter presente que não há norma jurídica puramente individual, na 
medida em que ela regula relações humanas, sejam relações puramente de 
direito privado, relações de ordem pública, coletivas e/ou difusas.

Em outras palavras, por intermédio da função social do direito, o legis-
lador objetiva humanizar as relações jurídicas, adotando novos valores que o 
mundo, em especial, o mundo ocidental, adotou com a evolução dos processos 
sociológicos e dos anseios das camadas sociais de alcançar melhores dias, 
pondo fim aos valores individualistas que presidiram do século XVII ao XIX 
e parte do século XX. Nesse processo de humanização, é vedado ao homem 
obter vantagens em descompasso com os comandos normativos.

Se a norma jurídica é criada para reger relações jurídicas, a disciplina 
da norma deve alcançar o fim para o qual foi criada. Se não atinge o seu 
desiderato, não há como disciplinar as relações jurídicas, e, portanto, não 
cumpre sua função, seu objeto.

Ademais, imprescindível assinalar que a função social do direito é har
monizar os direitos e garantias do homem e do cidadão ao lado da criação de 
instrumentos de políticas públicas que permitam que esses direitos e garantias 
se efetivem no plano fático.35

Vale dizer, é a efetivação dos direitos que permite ao homem, ao cidadão, à 
empresa e ao empresário alcançarem do Estado, da sociedade e do mundo em 

35 CARVALHO, Francisco José de. Teoria da função social do direito. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2013.  
p. 118-124.



Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 93-120, set/dez. 2021.

105WELDER QUEIROZ DOS SANTOS, GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA  |  Segurança jurídica, transformações...

que vivem as condições necessárias para se desenvolverem e disseminarem 
seus projetos, anseios e vicissitudes num ambiente capaz de tornar útil os 
predicados da justiça e da paz.

4. lei de Introdução às Normas do direito Brasileiro e direito 
público

O DecretoLei nº 4.657/1942 consiste em um corpo normativo cuja fina
lidade é regulamentar a interpretação e a aplicação de outras normas, em 
todos os ramos do direito brasileiro.36 Originalmente chamado de “Lei de In-
trodução ao Código Civil, a “LICC”, em 2010, teve sua nomenclatura alterada 
pela Lei nº 12.376 para “Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”, 
com a finalidade de deixar claro que é aplicável a todos os ramos do direito, 
não só ao direito civil.

Recentemente a Lei nº 13.655/2018 acrescentou 10 artigos à LINDB, 
dispondo acerca de regras sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na 
aplicação do direito público.

O ordenamento jurídico pátrio contém uma ampla legislação no âmbito 
do direito administrativo, que serve como base e orientação ao funcionamento 
dos órgãos pertencentes à administração pública, além de propiciar o controle 
interno e externo dos entes estatais.

Todavia, com o passar do tempo, estudiosos vislumbraram a seguinte 
situação: o avanço na elaboração de leis gerava um retrocesso na segurança 
das relações jurídicas. Dessa forma, concluiuse que o aumento da produção 
de regras disciplinando processo e controle da administração provocou um 
crescimento de sensação de incerteza jurídica e de imprevisibilidade, amea
çando a estabilidade das instituições públicas.

A esse cenário, ainda, foi acrescida a questão da chamada “cultura do 
hipercontrole público”, que pode ser analisada sob cinco aspectos.37

Hodiernamente, é possível constatar que o controle público é exercido 
sustentado por normas de tipos vagos, razão pela qual se percebeu a atuação 

36 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional privado. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. p. 60-61. TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. São Paulo: Método, 2011.  
p. 1; DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao Código Civil brasileiro interpretada. 7. ed.  
São Paulo: Saraiva, 2001. p. 4.

37 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.  
p. 60 e ss.
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do controle público como vagueza. Além disso, uma categoria tão ampla 
apresenta discordância de opiniões, sendo razoável que haja um controle de 
opinião sobre a hermenêutica jurídica das normas e das práticas.

Outro aspecto importante diz respeito aos incentivos que são dados aos 
órgãos para realizar as atividades de controle de forma performática, a fim de 
conquistar uma boa reputação junto aos administrados.

A cultura do hipercontrole favorece ainda a disputa de poder entre 
os órgãos estatais. Em razão das diversas instâncias, órgãos e entidades de 
controle existente no país, tem mais poder aquele que tem a prerrogativa 
de negar algo, uma vez que a ele o particular deve explicações. Tratase do 
controle como disputa.

O último aspecto refere-se ao controle como incremento, sendo este 
uma decorrência dos anteriores. Em razão dos incentivos à performance na 
atuação dos órgãos de controle, do número de instâncias e da ausência de  
um conhecimento aprofundado acerca das consequências do controle público, 
constatouse que havia estímulos eleitorais e funcionais para a criação de 
penalidades mais rígidas e até mesmo para a criação de novos órgãos. O racio-
cínio, sob esse aspecto, é simples: controlar bem, para controlar mais.

Destarte, no contexto da cultura do hipercontrole e na sensação de 
insegurança jurídica das instituições é que surge a Lei nº 13.655/2018, tendo 
como origem pesquisas acadêmicas da Sociedade Brasileira de Direito Público 
(SBDP) e da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV).

A referida pesquisa teve como objeto as análises de concepções legislativas 
brasileiras no que se refere a três temas: a construção do interesse público, o 
tratamento da autoridade pública e os papéis dos Poderes do Estado e dos 
órgãos constitucionais autônomos.

Foi identificado que o país estava vivendo uma crise quanto à divisão de 
tarefas no Estado, pautada na construção do interesse público. Foi apontado, 
também, que as leis existentes acerca da atuação dos órgãos não eram 
suficientes para solucionar a problemática apontada.

O deslinde da situação dependia da criação de uma lei de direito público 
de âmbito nacional e de alcance geral, que tivesse como objetivo garantir a 
segurança jurídica e a eficiência da atividade estatal.

Foi constatado, ainda, que essa lei deveria ter como função a regula
mentação das bases da criação e aplicação do direito, tal como a vetusta Lei 
de Introdução ao Código Civil, razão pela qual optouse por introduzir as 
alterações nesta norma.
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Houve a concepção de que a atividade que regula e aplica as leis deveria 
ser submetida a novos parâmetros interpretativos, processuais e de controle. 
Assim, passou a integrar o mundo jurídico uma nova lei que tem por objetivo 
aumentar a qualidade jurídica das decisões públicas e do controle exercido 
sobre ela, resultando em uma visão mais atualizada do direito público.

O que se buscou foi a quebra do paradigma segundo o qual o direito 
público se resume à subsunção do fato à lei. Verificouse que o direito público 
é essencialmente dinâmico e por essa razão houve a necessidade de exigir 
mais segurança jurídica e eficiência.

As alterações introduzidas na LINDB trouxeram parâmetros para balizar 
a interpretação e a aplicação das normas de direito público sem, contudo, 
limitar a atuação dos órgãos de controle.

Assim, resta trazer alguns apontamentos que perpassam pelas entranhas 
dos arts. 20 a 30 da LINDB, mormente aos impactos da inovação trazida pela 
Lei nº 13.655/2018 nos procedimentos rotineiros da administração pública, 
com a implementação de diversas regras para a administração pública in-
terpretar e aplicar as normas de direito público.

5. deveres da administração pública implementados pela  
lei nº 13.655/2018 na lINdB

O art. 20 trata de decisões judiciais, administrativas e das oriundas dos 
órgãos de controle que se sustentem em valores jurídicos abstratos, passando 
a ser exigido que o órgão julgador pondere as consequências práticas da 
decisão, devendo, ainda, considerar as possíveis alternativas, concretizando 
a segurança jurídica, que impõe limites à vagueza ou à indeterminação 
das prescrições normativas e assegura uma melhor compreensibilidade da 
atuação estatal.

O dispositivo veda a prolação de decisão com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, 
em especial na esfera jurídica do administrado, controlado ou jurisdicionado, 
já que suas disposições são aplicáveis nas esferas administrativa, controladora 
e judicial.

Ele se justifica diante da necessidade de exigir do administrador público, 
bem como do controlador e do magistrado, que reflita acerca dos reflexos de 
sua atuação, reforçando a temática da responsabilidade decisória.



Revista de diReito administRativo108

Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 93-120, set./dez. 2021.

Reforçase, para tanto, que não se buscou vedar a fundamentação que 
leva em conta valores abstratos. O que se exige dos órgãos públicos é a prévia 
“concretização em vista das circunstâncias verificadas no mundo dos fatos”,38 
na lição do Marçal Justen Filho. Não basta invocar um princípio jurídico; há 
de se concretizá-lo, passando assim do meramente teórico ao real, ao prático.

O mencionado dispositivo obriga o julgador a motivar suas decisões a 
partir de elementos concretos, colhidos no processo administrativo.

O que se visa coibir é justamente a aplicação mecanicista do direito, que 
se caracteriza pelo enfoque idealista que impinge ao aplicador do direito 
concentrarse tão somente na norma jurídica, como se todas as “circunstâncias 
da realidade” estivessem exaustivamente contidas nela.39 É nociva a aplicação 
mecanicista de normas jurídicas, e, a fortiori, perigosa a aplicação mecanicista 
de valores abstratos.

Salutar exigir a motivação das decisões, uma vez que é preciso ter acesso 
à exposição dos fatos e do direito para avaliar se a normativa adequada foi 
utilizada.

Essa necessidade de fundamentação das decisões administrativas, contro-
ladoras e jurisdicionais é garantia do cidadão inerente ao estado democrático 
de direito. Trata-se de um elemento integrativo de uma garantia completa 
do contraditório,40 de fazer valer suas argumentações.41 É ela que expressa a 
necessidade de a decisão ser justificada e fundamentada. É na fundamenta
ção que se analisarão as questões de fato e de direito, motivará sua convicção 
quanto aos fatos da causa e apreciará os fundamentos jurídicos.42 Em caso de 
medidas impositivas ou de invalidação de atos, contrato, ajuste, processo ou 
norma administrativa, a motivação deverá levar em conta a necessidade e a 
adequação de tais providências, inclusive em face das possíveis alternativas, 
inclusive menos gravosas, a serem tomadas.

Buscase, portanto, barrar o discurso “que se vale de lugarescomuns 
(topois) e fórmulas consagradas pelo uso”,43 para assim proteger o administrado, 

38 JUSTEN FILHO, Marçal. Art. 20 da LINDB — dever de transparência, concretude e propor
cionalidade nas decisões públicas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, ed. esp.,  
p. 25, nov. 2018.

39 Ibid., p. 16.
40 COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado; TARUFFO, Michelle. Lezioni sul processo civile.  

5. ed. Milão: Il Mulino, 2011. p. 78.
41 PISANI, Andrea Proto. Lezioni di diritto processuale civile. 5. ed. Nápoles: Jovene, 2006. p. 203.
42 SANTOS, Welder Queiroz dos. Comentários ao art. 11. In: BUENO, Cassio Scarpinella 

(Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 1, p. 165-166.
43 SOUZA, Luiz Sergio Fernandes de. As recentes alterações da LINDB e suas implicações. 

Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, São Paulo, v. 14, p. 126, jul./
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controlado, jurisdicionado. Não se trata de impedir conflito de interpretação, 
mas impingir, ao menos, a necessidade de interpretar (e decidir) à luz das 
possíveis consequências.

O art. 21, por sua vez, complementa o anterior, e também exige do julgador 
(administrativo, de controle ou jurisdicional) uma atuação responsável de seu 
mister, na medida em que estabelece o dever de indicar de modo expresso 
as consequências jurídicas e administrativas da decretação de invalidação de 
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, ampliando o estado 
de certeza e de previsibilidade da atuação do poder público, inerentes à 
segurança jurídica.

Ademais, o parágrafo único do art. 21 impõe ao julgador o dever de 
indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional, 
equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, vedando a imposição de ônus 
ou perdas anormais ou excessivas.

Talvez a ressalva mais importante, no tocante ao dever de indicar de modo 
expresso suas consequências jurídicas e administrativas, seja a observação 
de que a análise da qualidade do prognóstico há de ser fraca, “como se hou-
vesse presunção relativa a favor da validade das consequências indicadas 
na decisão”, como anotou José Vicente Santos de Mendonça.44 Não se pode 
olvidar que o retrospecto é cristalino face ao prospecto, principalmente à luz do 
art. 22, a seguir analisado, que impõe, entre outros deveres, que sejam levados 
em consideração os obstáculos e as dificuldades reais do gestor.

O art. 22, ao tratar de interpretação de normas sobre gestão pública, 
pugna que o órgão julgador não considere apenas a norma de forma literal, 
mas as dificuldades práticas enfrentadas pelo agente que descumpriu uma 
regra obrigatória. O dispositivo aproxima o julgador daquele que está 
sendo julgado, obrigandoo a conhecer a realidade dos fatos, e não apenas 
ficar restrito à letra da lei. Até por isso foi chamado, por Eduardo Jordão, de 
projeto “antirromântico” ou “antiidealista”. O principal objetivo é o combate 
à “presunção de existência de um cenário fático ideal para a concretização dos 
ambiciosos objetivos do direito público nacional”.45

dez. 2018.
44 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Art. 21 da LINDB — indicando consequências e regu

larizando atos e negócios. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, ed. esp., p. 56, nov. 
2018.

45 JORDÃO, Eduardo. Art. 22 da LINDB — acabou o romance: reforço do pragmatismo no 
direito público brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, ed. esp., p. 65-66, 
nov. 2018.
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Há exigência expressa de contextualização, em consonância às normas 
anteriores. O que torna singular, entretanto, o art. 22, é o nítido “pedido de 
empatia”46 para com o gestor público. Tratase de contextualização que há  
de voltar o olhar ao próprio sujeito que terá de lidar com o cenário fático real 
da concretização das normas.

Isso não significa, contudo, que se faça vista grossa às condutas dolosas 
ou imprudentes dos administradores, julgadores e controladores. O que se 
pede é a tolerância quanto às escolhas que, ao momento da decisão, eram 
razoáveis.

Assim fixa os seguintes deveres à administração pública: dever de 
considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, sem prejuízo dos 
direitos dos administrados; dever de considerar as exigências das políticas 
públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados; dever  
de considerar as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou 
condicionado a ação do agente na regularidade de conduta ou validade de 
ato; dever de considerar, na aplicação de sanções, a natureza e a gravidade da 
infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, 
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente; e 
dever de levar em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza 
e relativas ao mesmo fato.

Lembrase, por exemplo, da Medida Provisória nº 966/2020, editada em 
contexto de avassaladora calamidade pública, que dispõe sobre a respon
sabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com 
a pandemia da Covid-19. Seu art. 1º, diante das incertezas na gestão pública 
provocadas pela pandemia, restringe as possibilidades de responsabilização 
aos casos de ação ou omissão com dolo ou erro grosseiro.

Tratase de norma que há de ser interpretada em conformidade com 
a Constituição Federal, evitandose assim a irresponsabilidade, mas que  
se coaduna, de modo geral, ao norte geral de empatia dos arts. 22 e 28, à frente 
analisado, da LINDB.

O art. 23 introduz no ordenamento jurídicoadministrativo a obriga
toriedade de se avaliar e se aplicar um regime de transição nos casos em que 
haja mudança na interpretação de uma norma, pela administração pública, 
pelos Tribunais de Contas e pelo Poder Judiciário, evitando que uma mudança 
abrupta de entendimento surpreenda os administrados e os jurisdicionados 

46 Ibid., p. 69-70.
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que tinham uma previsibilidade da atuação estatal com base no entendimento 
anterior.

Na prática, o regime de transição proposto concederá um prazo para 
que os administrados se adaptem à nova interpretação. Tratase do dever de 
modulação de efeitos em caso de mudança de interpretação ou de orientação 
sobre norma de conteúdo indeterminado, como forma de preservar a se-
gurança jurídica em seu viés de previsibilidade da atuação do poder público, 
semelhante, mutatis mutandis, à modulação dos efeitos, aplicada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) em casos de controle de constitucionalidade e, mais 
recentemente, prevista no Código de Processo Civil para o caso de alteração 
de jurisprudência e de precedente vinculante.47

A mudança abrupta de interpretação, sem um regime de transição e com 
aplicação da nova intepretação a fatos antigos, viola a segurança jurídica, 
impondo ao administrador público o dever de prever regime de transição 
quando indispensável para o cumprimento de modo proporcional, equânime 
e eficiente, e sem prejuízo aos interesses gerais.

Em sintonia com o artigo anterior, concretizando a dimensão objetiva 
da segurança jurídica, o art. 24 prevê a regra da irretroatividade do direito 
diante de situações jurídicas completas e perfeitas. O dispositivo trata da 
revisão de um ato administrativo, garantindo segurança jurídica às situações 
construídas sob o fundamento do ordenamento jurídico vigente à época, 
vedando a invalidação dessas situações plenamente constituídas, protegendo 
os atos jurídicos perfeitos.

Constitui, portanto, o dever de levar em conta as orientações gerais da 
época, assim entendidas como “as interpretações e especificações contidas em 
atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa 
majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de 
amplo conhecimento público”.

A art. 26 da LINDB passou a prever, também, que diante de uma irre
gularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito 
público, a autoridade pública possa promover um acordo com o particular, no 
intuito de sanar o vício constatado e eliminar a irregularidade. Para tanto, se 
for o caso, deverá ouvir o órgão jurídico (ProcuradoriasGerais, Consultorias 
Gerais etc.), bem como, se a hipótese comportar, realizar consulta pública.

47 Sobre o tema: ARRUDA ALVIM, Teresa. Modulação na alteração da jurisprudência firme ou de 
precedentes vinculantes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
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O acordo deve buscar uma solução jurídica proporcional, equânime, 
eficiente e compatível com os interesses gerais, não podendo conferir deso
neração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por 
orientação geral, e deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo 
para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.

Houve, ainda, a preocupação em disciplinar no art. 27 a possibilidade 
de compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos, 
desde que haja decisão motivada e precedida da oitiva das partes, podendo 
ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos para prevenir ou 
regular a compensação.

O art. 28 visou dar segurança ao agente público no desempenho de suas 
funções, ao prever que o agente público só responderá pessoalmente em caso 
de dolo ou erro grosseiro.

Novamente impõe destacar que não se trata de cláusula de irrespon
sabilidade. A norma há de ser entendida contextualizada no cenário da admi-
nistração pública brasileira — cenário durante o qual, conforme ressaltaram 
Gustavo Binenbojm e André Cyrino, prestigiouse, por muito tempo, o “admi
nistrador médio”, burocrático e tímido.48 É preciso tranquilizar, portanto, os 
gestores que têm empenho pela busca de soluções inovadoras e diferentes, 
mas que têm temor, muitas vezes legítimo, de serem penalizados pela abor-
dagem não ortodoxa.

Válido, assim, incentivar os gestores que inovam nas suas áreas, mas 
não se pode olvidar que, sem se admitir o erro eventual (não doloso e não 
grosseiro), não é viável encorajar mudanças positivas e soluções inovadoras.49 
O erro é humano. É esse o norte, antirromântico, das alterações da LINDB, 
enfatizadoras do cenário real.

Interessante, ainda, fazer menção às “opiniões técnicas” aludidas pelo 
dispositivo. Um bom exemplo, quiçá o melhor, são os pareceres expedidos 
pelos advogados públicos no exercício de consultoria, questão já pacificada 
anteriormente no STF, mormente no julgamento do Mandado de Segurança 
nº 24.073, de relatoria do ministro Carlos Velloso, no qual se decidiu pela 
impossibilidade de responsabilização solidária de advogado de empresa 
estatal que ofereceu parecer dispensando licitação. No caso, entendeu-se pela 

48 BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, André. O Art. 28 da LINDB — a cláusula geral do erro 
administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, ed. esp., p. 205-206, nov. 2018.

49 Ibid., p. 213
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responsabilização tão somente em caso de “erro grave, inescusável, ou de ato 
ou omissão praticado com culpa, em sentido largo”.50

No julgamento do Mandado de Segurança nº 24.631, o ministro Joaquim 
Barbosa, relator, pormenorizou a questão, detalhando os efeitos jurídicos de 
três espécies distintas de parecer: a facultativa, não vinculante à autoridade; a 
de consulta obrigatória, donde a autoridade administrativa se vincula a emitir 
o ato “tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário”, 
e se entender por praticar ato diverso do apresentado ao parecerista, deverá 
pedir novo parecer; a vinculante, donde a manifestação de teor jurídica não 
é mais apenas opinativa, e o administrador “não poderá decidir senão nos 
termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir”.51

Neste julgado, entendeu a Suprema Corte que não cabe a responsabili
zação do advogado público pelos pareceres de natureza meramente opinativa, 
salvo “demonstração de culpa ou erro grosseiro”. Quanto aos pareceres 
vinculativos, entendeu o ministro Joaquim Barbosa que “a lei estabelece 
efetivo compartilhamento do poder administrativo da decisão” e, portanto, 
seria possível, em tese, a responsabilização do parecerista em conjunto com o 
administrador. Lembrase, entretanto, que no caso, à luz do art. 28 da LINDB, 
não se trataria de mera “opinião técnica”.

Portanto, a previsão do art. 28 coadunase com o entendimento juris
prudencial do STF.

O art. 29 previu a possibilidade da realização de consulta pública prévia 
à edição de atos normativos, efetivando a transparência e a previsibilidade 
que devem acompanhar a atividade normativa estatal, podendo, inclusive, 
ser disponibilizada a minuta do ato normativo para análise, com a fixação de 
prazo e demais condições. Trata-se de concretização do dever de motivação, 
afastando o órgão público da unilateralidade e aproximandoo ao “diálogo 
que só a consulta pública propicia”.52

Por fim, o art. 30 impõe ao agente público o dever de atuar em busca 
do aumento da segurança jurídica na aplicação das normas, podendo editar 
e tornar público, para ampliar a previsibilidade da atuação estatal e, por 
consequência, concretizar o princípio da segurança jurídica, regulamentos, 

50 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Mandado de Segurança n. 24.073. Relator: 
ministro Carlos Velloso. Brasília, 6 nov. 2002. Diário da Justiça, 31 out. 2003. p. 29.

51 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Mandado de Segurança n. 24.631. Relator: 
ministro Joaquim Barbosa. Brasília, 9 ago. 2007. Diário da Justiça, 1º fev. 2008.

52 MONTEIRO, Vera. Art. 29 da LINDB — regime jurídico da consulta pública. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, ed. esp., p. 233, nov. 2018.
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súmulas administrativas e respostas a consultas, que, uma vez editados, 
“terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, 
até ulterior revisão”.

O dispositivo normativo sintetiza e positiva a orientação já irradiada pelos 
demais artigos inseridos pela Lei nº 13.655/2018, impingindo expressamen
te às autoridades o dever de aumentar a segurança jurídica. Traz, portanto, 
mandamento de “institucionalização do efetivo respeito” às decisões prévias, 
“de modo a tratar todas as pessoas de forma igualitária perante o Direito”.53

Ademais, quando houver solução legislativa, os administradores, 
julgadores e controladores não podem olvidála; não podem, portanto, favo
recer valores jurídicos abstratos face à solução legal de menor indeter minação 
semântica, em desprestígio à segurança jurídica, na lição da Maria Helena 
Diniz.54

Desta feita, as inovações trazidas pela Lei nº 13.655/2018 têm por escopo 
primordial a concretização da segurança jurídica e a estabilização das relações 
jurídicas, na medida em que ofertam instrumentos que garantem a eficiência e 
a segurança aos agentes públicos que atuam nos órgãos de controle.

Ademais, buscou-se eliminar as incertezas bem como incentivar a solução 
consensual dos conflitos. Trouxe para o ordenamento jurídico uma visão mais 
humanista, deixando de lado a ideia meramente legalista, traduzindose em 
ganhos significativos para o direito público.

6. Conclusão

O objetivo do artigo foi analisar os deveres da administração pública 
im plementados pelos 10 artigos acrescentados pela Lei nº 13.655/2018 na 
LINDB, com a finalidade de gerar maior segurança jurídica na atuação da 
administração pública.

A segurança jurídica, inerente ao estado de direito, assegura a estabili
dade das situações jurídicas consolidadas e garante o ideal de certeza, 
de compreensibilidade, de determinabilidade e de previsibilidade do 

53 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Paula Pessoa. Art. 30 da LINDB — o dever público 
de incrementar a segurança jurídica. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, ed. esp.,  
p. 247, nov. 2018.

54 DINIZ, Maria Helena. Artigos 20 a 30 da LINDB como novos paradigmas hermenêuticos do 
direito público, voltados à segurança jurídica e à eficiência administrativa. Revista Argumentum 
— Argumentum Journal of Law, Marília, v. 19, n. 2, p. 318, maio/ago. 2018.
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comportamento e da atuação dos agentes públicos suscetíveis de atingirem a 
esfera jurídica dos particulares.

Após a Constituição de 1988, quatro foram as transformações no direito 
administrativo, diante do novo modelo de estado democrático de direito: (i) o 
princípio da supremacia do interesse público deve conviver com os princípios 
constitucionais e os direitos fundamentais dos cidadãos, protegendo-os e não 
os ameaçando; (ii) a legalidade administrativa não se restringe à vincu lação 
à lei, pois a administração pública deve observar princípios constitucio nais, 
os direitos fundamentais, os princípios jurídicos e os sentidos ade qua dos a  
serem atribuídos às cláusulas gerais e aos conceitos indeterminados; (iii) 
a intangibilidade do mérito administrativo cede espaço para os graus de 
vinculação do administrador público serem proporcionais ao grau de controle 
judicial do ato praticado; por fim, (iv) a ideia de um Poder Executivo unitário 
deve ser substituída pelo conceito de administração pública policêntrica.

Por fim, ao analisar os 10 artigos inseridos na LINDB, concluise que os 
novos deveres estabelecidos à administração pública e os novos parâmetros 
para a interpretação e a aplicação do direito público devem elevar os níveis 
de segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público 
e assegurar uma maior qualidade da atuação da administração pública no 
Brasil.
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ReSUMo

A atual tecnologia dos dispositivos móveis permitiu reconfigurar a forma 
como serviços de caráter público podem ser prestados. Aplicativos de 
transporte individual se tornaram um fenômeno ao simplificar a regulação 
estatal própria do serviço de táxis. A norma brasileira que disciplinou 
os aplicativos de transporte entendeu o espírito da inovação e tratou o 
assunto como atividade privada a exigir apenas ordenação. Legislações 
municipais regulamentadoras não conseguiram compreender a inovação, 
o que gerou algumas imposições incabíveis, como a cobrança de preço 
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público em face do uso intensivo do viário urbano, uma tributação que, 
a um só tempo, viola regras constitucionais e os princípios consagrados 
na política nacional de mobilidade urbana, estabelece uma “taxa de uso” 
que não encontra suporte em nosso regime de direito público e ainda cria 
obstáculo ao direito de empreender na economia digital.

PAlAvRAS-ChAve

tecnologia — transporte — regulação

ABSTRACT

the modern technology of mobile devices has allowed reconfiguring 
how to provide public services. Individual transportation applications 
have become a phenomenon by simplifying the state regulation of the 
taxis service. The Brazilian law that disciplined transport applications 
understood the spirit of innovation and treated the subject as a private 
activity requiring only ordination. Municipal regulatory laws failed to 
understand innovation, which generated some unavoidable impositions, 
such as charging public prices in the face of the intensive use of urban 
roads, an taxation that, at the same time, violates constitutional rules 
and principles enshrined in national policy urban mobility, establishes a 
“usage fee” that is not supported by our public law regime and still creates 
an obstacle to the right to undertake in the digital economy.

KeywoRdS

technology — transport — regulation

Introdução

A tecnologia atual de dispositivos móveis de uso pessoal, baseada em 
aplicativos de telefonia destinados ao uso em smartphones e tablets, permitiu 
a pessoas de todo o mundo realizar de forma mais rápida suas negociações 
de produtos ou serviços, em um novo modelo apoiado na colaboração e na 
confiança entre contratantes. A modernidade trazida pela nova economia 
digital também abriu espaço para uma rediscussão sobre como alguns serviços 
de caráter público são prestados, com espaço a críticas um tanto pertinentes 
sobre a eficiência e o acesso à informação.
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Os aplicativos de transporte individual remunerado (ou de “caronas 
pagas”), por exemplo, se tornaram um fenômeno mundial ao simplificar, 
sobremaneira, a regulação estatal que permeava o serviço público de táxis. 
Tal revolução não foi bem compreendida a princípio, o que gerou embates 
jurídicos em diversas partes do mundo, com ferrenha resistência dos moto
ristas permissionários do Estado.

Após uma fase de regulamentações municipais esdrúxulas e inconsti
tucionais, uma lei nacional foi aprovada no Brasil para tratar do tema dos 
aplicativos de transporte individual. A Lei nº 13.640, de 26 de março de 2018, 
que incluiu o transporte remunerado privado individual de passageiros por 
aplicativos entre os modais de transporte descritos na Lei nº 12.587, de 3 de 
janeiro de 2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana), demonstra que 
o legislador nacional entendeu o espírito da inovação e tratou o transporte 
individual por aplicativos como atividade privada, que necessita apenas de 
alguma ordenação local, e não como serviço público passível da mesma forma 
de regulação aplicável aos táxis.

Também de forma acertada, o legislador nacional incumbiu os municí-
pios de regulamentar e fiscalizar o serviço a partir de cada realidade, ou seja, 
acometeu-lhes um papel de ordenador em sentido amplo.

Ainda assim, as legislações municipais regulamentadoras da norma 
nacional não conseguiram compreender totalmente a inovação surgida, o 
que gerou uma série de imposições incabíveis, sob os mais variados aspectos. 
Notadamente inadequada se mostra a cobrança de um “preço público 
compulsório” em face do uso intensivo da malha viária urbana, um bem de 
uso comum. Tal figura jurídica viola tanto a Constituição Federal quanto 
conceitos essenciais de direito administrativo e tributário. Em última medida, 
a cobrança de um preço público pelo uso de bem comum cria obstáculo 
ao direito de empreender a nova atividade surgida no âmbito da nova 
economia digital, o que é flagrantemente contrário ao novo regime jurídico 
do empreendedorismo, estabelecido na Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 
2019, a Lei de Liberdade Econômica (LLE).

O presente artigo visa tecer considerações críticas ao preço público 
instituído sobre os serviços prestados por motoristas de aplicativos de trans-
porte individual, conforme a seguinte estrutura: no primeiro capítulo são 
apresentados conceitos relacionados com os ciclos de inovações no mercado, 
com destaque para a recente fase da economia compartilhada; em seguida será 
realizado um breve exame sobre o regime jurídico instituído pelo legislador 
nacional para os aplicativos de transporte; no terceiro capítulo são apresentadas 
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as principais exigências e determinações contidas em regulamentações 
municipais de diversas capitais, com destaque para os equívocos quanto 
ao tratamento da economia digital; no capítulo final se examina com mais 
detalhes o regime do preço público instituído por municípios brasileiros e 
como tal conduta viola o direito de empreender que foi oferecido a motoristas 
vinculados a plataformas digitais responsáveis pela oferta dos aplicativos de 
transporte individual privado de passageiros.

Como objeto de estudo, este artigo se desenvolve a partir de um exame 
crítico da legislação nacional e de algumas legislações reguladoras locais 
acerca do transporte individual de passageiros cadastrados em aplicativos 
oferecidos por plataformas digitais, e como certos equívocos têm impactado 
no empreendedorismo na economia digital.

1. Inovações disruptivas e economia compartilhada

Joseph Schumpeter denominou de “destruição criadora” o processo de 
mutação industrial que revoluciona continuamente a estrutura econômica 
a partir de seu interior, destruindo elementos formadores antigos e criando 
novos. Sua idealização no começo do século XX bem representava (e bem 
representaria) as várias transformações do capitalismo, marcadas pelo surgi-
mento de uma ou mais tecnologias inovadoras que simplesmente “destruíam” 
os mercados até então consolidados para criar novos mercados e, con se-
quentemente, novas formas de consumo e novos tipos de postos de trabalho.1

As chamadas ondas de destruição criadora se mostraram cada vez 
mais frequentes,2 sempre causando uma ruptura marcante na estrutura do 
capitalismo de então, com algum reflexo na forma como o Estado passou a 
lidar com a economia. A última onda de inovação pode ser considerada o 
surgimento das redes e mídias digitais na década de 1990 (com previsão de 
ser superada na década que se inicia em 2020) e impactou, sobremaneira, o 
papel do Estado como regulador da economia.

Em paralelo à última onda de destruição criadora, surgiu também o con-
ceito de inovação disruptiva, ou simplesmente disrupção. O termo é creditado 

1 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. Tradução de Luiz Antônio 
Oliveira de Araújo. São Paulo: Editora da Unesp, 2017. p.119123.

2 A energia hidráulica na década de 1780, a indústria do aço nos anos 1840, a eletricidade no 
início do século XX (por volta de 1900), os eletrônicos em 1950 as redes digitais nos anos 1990.
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a Clayton Christensen,3 podendo ser entendido como a superação de uma 
ideia antiga por uma nova, mais eficiente e relativamente simples, que permite 
a entrada e o crescimento de novos agentes no mercado.

São exemplos de inovações disruptivas tanto aplicativos para dispositi
vos pessoais como Cabify e iFood como tecnologias como o bluetooth, o wi-fi e 
as impressoras do tipo 3D.

O fato de a última onda de destruição criadora ter sido uma revolução 
digital representada pelo desenvolvimento de redes de comunicação em 
alta velocidade proporcionou a aproximação de pessoas de uma forma antes 
nunca vista. E a aproximação das pessoas pela tecnologia aliada às inovações 
disruptivas certas permitiu o surgimento da economia compartilhada (ou 
economia colaborativa).

A economia compartilhada pode ser definida sob diversos matizes. 
Gustavo Binenbojm, por exemplo, entende que o conceito se refere às ino
vações tecnológicas que permitem o compartilhamento de informações e o 
desenvolvimento de novos modelos de negócios entre pessoas.4

Na visão dos empreendedores e economistas desse novo tempo, a expres-
são mais usual para designar a economia compartilhada é consumo colabora-
tivo. Nesse sentido, Rachel Botsman e Roo Rogers destacam que o consumo 
colaborativo é aquele baseado no uso de tecnologias e nos comportamentos 
de redes sociais online. Constituise em uma cadeia de interações digitais que 
valoriza a colaboração em detrimento do individualismo.5

Por sua vez, Arun Sundararajan usa indistintamente os termos econo
mia compartilhada e “capitalismo de multidão” para descrever um sistema 
econômico apoiado em cinco características: a) amplamente voltado ao mer-
cado; b) capital de alto impacto; c) redes de multidão; d) fronteiras pouco 
definidas entre o profissional e o pessoal; e) fronteiras pouco definidas entre 
emprego pleno e casual, entre relação de trabalho com ou sem dependência, 
entre trabalho e lazer.6

3 CHRISTENSEN, Clayton M.; RAYNOR, Michael E. The innovator´s solution: creating and 
sustaining successfull growth. Boston (EUA): Harvard Business Scholl Press, 2003. p. 32.  
A ideia de inovação disruptiva é exemplificada em vários trechos da obra, com destaque para 
os casos apresentados no capítulo 7.

4 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações políticojurídicas, 
econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 
2016. p. 215.

5 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo. O que é meu é seu: como o consumo colaborativo vai mudar 
o nosso mundo. Tradução de Rodrigo Sardenberg. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. xviii.

6 SUNDARARAJAN, Arun. Economia compartilhada: o fim do emprego e a ascensão do 
capitalismo de multidão. Tradução de André Botelho. São Paulo: Editora Senac, 2018. p. 54-55.
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Na economia compartilhada, a colaboração acaba retornando como ganho 
para cada indivíduo, em maior ou menor escala. Sejam os carros com par
tilhados que reduzem os engarrafamentos urbanos, as vendas cola bo rativas 
de artesanato que reduzem custos ou o compartilhamento de pesquisas entre 
pesquisadores que melhoram a qualidade de seus escritos.

Nesse novo cenário econômico, indivíduos de todas as partes puderam 
se relacionar com mais liberdade e facilidade em transações de produtos  
e serviços, sem necessidade de intermediação, bastando para tal revolução a 
combinação de três elementos: a) um dispositivo pessoal dotado de tecnolo-
gia apropriada; b) informação adequada, que visa basicamente evitar a 
assi me tria entre as partes e a consequente perda do poder de negociação;  
c) confiança em se relacionar com um parceiro não conhecido, mas aproxi
mado pela tecnologia online.

Quando se colocam na mesma “receita” as múltiplas possibilidades da 
economia compartilhada, a funcionalidade dos aplicativos dos modernos 
telefones celulares, um comportamento mais pragmático da nova geração — 
que aceita muito bem a “confiança transformadora” em busca de menos custos 
e burocracias —, não fica difícil entender o sucesso de algumas inovações 
disruptivas que souberam tratar todas essas variáveis, como são exemplos o 
Uber e o AirBnb.

Nesse ponto, cabe dizer que não serão tratadas neste estudo as inovações 
disruptivas que não sejam também inseridas no âmbito da economia com
partilhada. Uma tecnologia como as impressoras 3D causa impacto decisivo 
e transformador no mercado, mas não reúne os elementos da economia 
compartilhada.

Um excelente exemplo de inovação disruptiva que também é um produto 
da economia compartilhada são os aplicativos como Uber e Cabify. De um lado 
temse uma ideia relativamente simples que permite florescer e desenvolver 
um novo mercado (inovação disruptiva), de outro tem-se uma ferramenta 
tecnológica que fornece informações simplificadas e suficientes a partes que 
se relacionam em mútua confiança (economia compartilhada).

Portanto, as inovações disruptivas inseridas no âmbito da economia 
compartilhada permitiram a pessoas novas experiências facilitadas pela 
virtualidade e pelas redes de alta velocidade, onde se acessa informação 
estritamente necessária em cada transação, pagando menos por produtos e 
serviços pela ausência de intermediação.

O grande mérito dos aplicativos que atuam em setores de economia 
compartilhada se deve ao fato de que conseguiram captar o espírito inovador 
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da geração atual, que deseja serviços práticos e de baixo custo, colocando 
em segundo plano questões relativas ao conforto, por exemplo. Também não 
é requisito que o modelo estrutural do serviço seja certificado pelo poder 
público, bastando que as informações necessárias estejam postas de forma 
clara, ainda que advindas de uma empresa multinacional (um modelo de 
autorregulação da informação).

E é aqui que um entrave tem se apresentado à economia compartilhada: 
a desnecessidade de uma atuação estatal certificadora ou autorizativa 
representou uma verdadeira “esquina” no direito público, notadamente na 
seara da ordenação (poder de polícia) e da regulação das atividades privadas 
(intervenção econômica).

Em dado momento, administrações públicas, até diante do medo da no-
vidade, passaram a atuar de forma a tentar barrar as inovações tecnológicas. 
A defesa não era nem é a melhor estratégia; o momento era (e é) de gestores e 
formuladores de políticas públicas aprenderem com a modernidade.

Sem dúvida, a lição a ser aprendida pelos poderes públicos é que gestores 
devem pensar em ofertar serviços integrados, distribuídos ou facilitados 
pela moderna tecnologia dos smartphones e outros equipamentos de acesso 
disseminado. Não se mostra mais aceitável que os poderes públicos usem 
a tecnologia de forma passiva, para fornecer informações padronizadas ou 
oferecer formulários de reclamações.

O Estado precisa começar a entender que não detém o monopólio das 
soluções para a organização dos anseios e necessidades dos cidadãos. Boas 
ideias surgem do mercado a todo instante e agora encontram disseminação 
mais rápida quando se apoiam na associação de economia compartilhada 
com a tecnologia da informação.7

Como muito bem destacado por Sérgio Guerra, diante do inevitável 
avanço tecnológico, o legislador e o regulador estão sendo obrigados a, cada 
vez mais, deixar espaços de decisão na mão dos indivíduos e empresas, o que 
configura um claro déficit de informação do Parlamento.8

Sempre bom lembrar que o Estadoadministração continua compromis
sado com um valor inegociável, o interesse público. Parece paradoxal, mas 
em nome do interesse público a administração pública tem mesmo um dever 

7 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Veras de. Uber, WhatsApp, Netflix: 
os novos quadrantes da publicatio e da assimetria regulatória. Revista de Direito Público da 
Economia — RDPE, Belo Horizonte, ano 14, n. 56, p. 75108, out./dez. 2016. p. 79.

8 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 
administrativas. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 101.
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de incorporar, no conjunto normativo que visa regular e orientar serviços e 
utilidades públicas, as boas soluções surgidas no âmbito das empresas que 
inovam no mercado da economia colaborativa.

Assim, nada tem de absurdo imaginar que, em setores da economia que 
convivem com assimetria de informações, possa o Estado regulador incorporar 
às suas normas tipicamente regulatórias ou meramente ordenadoras (em face 
do poder de polícia) o tratamento mais eficiente que as inovações disruptivas 
têm conferido à economia colaborativa.9

2. os aplicativos de transporte individual conforme o 
legislador nacional

Passada uma nebulosa fase inicial, onde, na ausência de lei nacional, le-
gisladores municipais trataram os aplicativos de transporte individual ou  
como serviço público idêntico ao prestado pelos taxistas ou como uma 
ameaça àqueles interesses corporativos, muitas das vezes causando enormes 
empecilhos à atividade privada de motoristas de aplicativos — quando não 
simplesmente vedando a livre-iniciativa —, uma lei nacional veio garantir os 
parâmetros básicos de uniformização acerca da regulação adequada daqueles 
aplicativos.

Antes de tudo, é forçoso esclarecer que o serviço de táxi é um serviço 
privado, mas dotado de inegável interesse público, o que o torna uma 
categoria peculiar do direito público dos serviços estatais, uma utilidade 
pública, exercida no interesse imediato de particulares e no interesse mediato 
da coletividade; assim, o serviço deve ser conformado por lei de forma a 
ser regulado e fiscalizado de forma local, pelo ente federativo competente, 
notadamente por meio de ações do poder de polícia administrativa.

A seu turno, a atividade desenvolvida pelos motoristas de aplicativos 
de transporte individual é uma atividade econômica tipicamente privada, 
não chegando sequer a poder ser considerada como uma utilidade pública.  

9 A partir de estudo promovido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 
(Documento de Trabalho nº 001/2018 — Efeitos concorrenciais da economia do compar-
tilhamento no Brasil: a entrada da Uber afetou o mercado de aplicativos de táxi entre 2014 e 
2016?), seria possível imaginar a aplicação das regras das plataformas digitais à modalidade 
de serviço de táxi que é acessível por meio de aplicativos. Disponível em: www.cade.gov.
br/acessoainformacao/publicacoesinstitucionais/deepublicacoesanexos/documentode
trabalho0012018uber.pdf/view. Acesso em: 14 nov. 2018.
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Todavia, em face do potencial interesse público, notadamente quando se 
examina seu impacto no trânsito das cidades, é aceitável a imposição de 
alguma forma de regulação ordenadora; sobre a atividade dos motoristas 
cadastrados nos aplicativos poderia, portanto, incidir legislação que adequasse 
o conjunto de interesses privados dos motoristas ao interesse público inerente 
à ordenação do trânsito local.

Por sorte, aquela “natureza das coisas” foi devidamente captada pelo 
legislador nacional, que detém a competência privativa para legislar sobre 
trânsito e transporte, por força do inciso XI do art. 22 da Constituição Federal 
de 1988.

O elogio ao legislador nacional se deve ao fato de que a Lei nº 13.640, 
de 2018, ao alterar a Lei nº 12.587, de 2012 (Política Nacional de Mobilidade 
Urbana), para regulamentar o transporte remunerado privado individual 
de passageiros, cuidou de tratar acerca de apenas três aspectos da atividade 
privada dos motoristas de aplicativos: a) a definição jurídica da atividade; 
b) o escopo de atuação dos municípios e do Distrito Federal; c) as condições 
impostas aos motoristas para o exercício da atividade inserida no ambiente da 
economia compartilhada.

Acerca do primeiro tema, a nova redação conferida ao inciso X do art. 4º 
da Lei nº 12.587, de 2012, invoca adequadamente os elementos relevantes da 
economia compartilhada (inovação tecnológica, compartilhamento de servi ço 
e solicitação por usuários cadastrados, sem intermediação):

Art. 4º […]
[…]
X — transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço 
remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para 
a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas 
exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos 
ou outras plataformas de comunicação em rede.

Em seguida, ao estabelecer a competência para regulamentar e fiscalizar 
o transporte individual de passageiros por meio de aplicativos aos municípios 
e ao Distrito Federal, conforme inserção do art. 11-A na Lei nº 12.587, de 
2012, o legislador nacional delimitou adequadamente o escopo de atuação 
da regulamentação local, de onde se conclui que os legisladores municipais 
não podem desbordar do “quadro” de atribuições postas na lei nacional. 
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Com efeito, somente é possível aos municípios e ao Distrito Federal tratar 
em suas respectivas leis dos procedimentos regulamentares e de fiscalização 
destinados a garantir o cumprimento das seguintes obrigações:

a) recolhimento do tributo devido pela prestação do serviço, no caso o 
imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN);

b) contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) 
e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

c) inscrição do motorista credenciado em plataforma digital como con-
tribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Portanto, é evidente que o legislador nacional não deu autorização para 
que o legislador municipal ou distrital estipulasse exigências que dificultem 
ou impossibilitem a atividade privada dos motoristas cadastrados nas diversas 
plataformas de transporte individual.

Em acréscimo, é forçoso mencionar que a ulterior Lei de Liberdade 
Econômica reforça a primazia do empreendedorismo e inibe ações públicas 
limitadoras da plena atuação em mercados livres, configurando verdadeiro 
abuso regulatório iniciativas que impeçam novos competidores no mercado 
ou retardem a inovação, conforme incisos II e IV do art. 4º da LLE. 

De toda sorte, ainda que não haja menção expressa no novo art. 11A da 
Lei nº 12.587, de 2012, é certo que os entes regulamentadores poderão instituir 
taxa de fiscalização periódica a ser cobrada aos motoristas cadastrados, tendo 
em conta que a legislação nacional impôs aos municípios e ao Distrito Federal 
um ônus fiscalizatório. Tratarseia de taxa de polícia, com supedâneo no  
art. 145, II, da Constituição Federal, e no art. 78 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

E por último, no que concerne às condições impostas aos motoristas para 
o exercício da atividade disruptiva, a Lei nº 13.640, de 2018, inseriu o art. 11B  
na Lei nº 12.587, de 2012, para estabelecer que os entes municipais (além 
do Distrito Federal) que optarem por regulamentar o transporte individual 
deverão exigir dos motoristas o cumprimento dos seguintes requisitos, 
apresentados de forma taxativa e não exemplificativa:

a) possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior, 
que contenha a informação de que exerce atividade remunerada;

b) conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às 
características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder 
público municipal e do Distrito Federal;
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c) emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 
(CRLV);

d) apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.
Deve ser objeto de elogio o comedimento do legislador nacional, que 

taxativamente fixou para os entes regulamentares aquilo que pode ser exigido 
dos motoristas de aplicativos, sem adentrar de nenhuma forma nos elementos 
próprios da atividade econômica, ou seja, sem interferir nas regras do negócio.

O legislador nacional não permitiu um poder regulamentar arbitrário, 
que viesse a estabelecer como a atividade deverá ser prestada, tendo respei-
tado o tratamento privado das variáveis regulatórias do negócio disruptivo 
(preço, entrada, quantidade, qualidade e informação). A forma descomplica-
da e acessível com que usuários de aplicativos obtêm as informações e se tor-
nam aptos a avaliar a adequação do preço proposto é a chave da verdadeira 
disrupção do novo modelo em relação à regulação estatal do serviço de táxis.

Infelizmente, nem todas as regulações municipais mantiveram coerência 
com a competência estabelecida na Lei da Política Nacional de Mobilidade 
Ur bana para o serviço individual de passageiros, seja tentando fazer do con
ceito inserido nos aplicativos um novo serviço de táxi ou exigindo deveres 
e obrigações incompatíveis com a atividade, esquecendo que a atuação da 
administração pública municipal será basicamente ordenadora e fiscalizatória, 
em atenção ao dever de organizar o trânsito local.

3. As regulamentações municipais e seus equívocos

Estabelecidos os contornos da regulação local, a partir das alterações im-
postas pela Lei nº 13.640, de 2018, à Lei da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (Lei nº 12.587, de 2012), algumas consequências de natureza jurídica 
se impõem.

A rigor, os municípios sequer poderiam legislar sobre a relação entre 
usuários e motoristas intermediada pelos aplicativos de transporte individual, 
que é essencialmente uma relação de direito civil. Aqui se está a tratar de 
contrato privado de transporte entre motorista e passageiro, intermediado 
pelos aplicativos de celular, sendo de competência da União legislar sobre 
direito civil (o que só ocorreu com a edição da Lei nº 13.640, de 2018).

Todavia, como uma atividade privada pode ser considerada de interesse 
público, é possível a edição de leis conformadoras deste interesse (dotadas 
de generalidade e abstração), bem como medidas administrativas para a 
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ordenação da atividade, sendo estas medidas mais próximas de uma atuação 
do poder de polícia do que de uma autêntica regulação de certa atividade 
econômica.

A competência atribuída aos municípios e ao Distrito Federal em matéria 
de transporte individual prestado por motoristas cadastrados em plataformas 
digitais permite, assim, a atuação fiscalizatória por meio de medidas locais, 
mas sempre em respeito à legislação nacional em matéria de direito civil; é 
imperativo sempre recordar que se trata de atividade privada em sua essência 
e o interesse público adjacente não altera tal condição.

Pois bem, o inciso I do art. 30 da Constituição Federal permite aos mu-
nicípios legislar sobre assuntos de interesse local, sendo evidente que a 
ordenação do trânsito é um dos mais relevantes assuntos componentes do 
conceito de interesse local. Portanto, devem os municípios, a partir da norma 
geral — o Código de Trânsito Brasileiro —, organizar seu trânsito por meio 
de regulamentos e atos que atentem para a melhor racionalidade do fluxo de 
veículos e pessoas, dadas as peculiaridades das áreas urbanas.

Entretanto, em nenhuma hipótese podem os municípios ou o Distrito 
Federal proibir, em caráter definitivo, qualquer modal de transporte10 nem 

10 Tema pacificado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 449/DF: “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. 
PROIBIÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL 
DE PASSAGEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS 
LIBERDADES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE-INICIATIVA E DO VALOR 
SOCIAL DO TRABALHO (ART. 1º, IV), DA LIBERDADE PROFISSIONAL (ART. 5º, XIII), 
DA LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, CAPUT), DA DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 
170, V) E DA BUSCA PELO PLENO EMPREGO (ART. 170, VIII). IMPOSSIBILIDADE DE 
ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES DE ENTRADA EM MERCADOS. MEDIDA DES-
PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MECANISMOS DE FREIOS E  
CONTRAPESOS. ADPF JULGADA PROCEDENTE. 1. A Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental é cabível em face de lei municipal, adotando-se como parâmetro de controle 
preceito fundamental contido na Carta da República, ainda que também cabível em tese o controle à  
luz da Constituição Estadual perante o Tribunal de Justiça competente. 2. A procuração sem 
poderes específicos para ajuizar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pode ser 
regularizada no curso do processo, mercê da instrumentalidade do Direito Processual. 3. A Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental não carece de interesse de agir em razão da revogação da 
norma objeto de controle, máxime ante a necessidade de fixar o regime aplicável às relações jurídicas 
estabelecidas durante a vigência da lei, bem como no que diz respeito a leis de idêntico teor aprovadas 
em outros Municípios. Precedentes: ADI 3306, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 
julgado em 17/03/2011; ADI 2418, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado 
em 04/05/2016; ADI 951 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 
27/10/2016; ADI 4426, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2011; 
ADI 5287, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016. 4. A União possui 
competência privativa para legislar sobre ‘diretrizes da política nacional de transportes’, ‘trânsito e 
transporte’ e ‘condições para o exercício de profissões’ (art. 22, IX, XI e XVI, da CRFB), sendo vedado 
tanto a Municípios dispor sobre esses temas quanto à lei ordinária federal promover a sua delegação 
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legislar sobre contrato de transporte privado ou qualquer relação de direito 
civil, devendo apenas disciplinar a organização e a convivência de todos os 
atores que compõem seu trânsito local.

Portanto, além dos poderes contidos nos novos arts. 11-A e 11-B da 
Lei nº 12.587, de 2012, os municípios e o Distrito Federal poderiam ainda 
determinar medidas aos motoristas de aplicativos necessárias à organização 
e à racionalidade do fluxo viário local, bem como aquelas relacionadas com 
procedimentos de fiscalização, o que incluiria, por exemplo, exigências de 
identificação do veículo com algum distintivo, permitir ou proibir o uso da 
faixa exclusiva de ônibus e medidas afins. Nada muito além destas balizas.

Diante o exposto, causa preocupação a forma como certas legislações 
municipais regulamentaram a lei nacional da mobilidade urbana, na parte 
concernente ao transporte individual de passageiros por meio de aplicativos 
digitais. A essência da inovação disruptiva no âmbito de uma economia digital 
não foi devidamente captada.

Nesse sentido, se mostra relevante apresentar um quadro resumido da 
regulamentação local estabelecida no Distrito Federal e em mais sete capitais.

legislativa para entes federativos menores, considerando que o art. 22, parágrafo único, da Constituição 
faculta à Lei complementar autorizar apenas os Estados a legislar sobre questões específicas das referidas 
matérias. Precedentes: ADI 3136, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 
01/08/2006, DJ 10/11/2006; ADI 2.606, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 07/02/2003; 
ADI 3.135, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 08/09/2006; e ADI 3.679, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 03/08/2007; ARE 639496 RG, Relator(a): Min. Cezar 
Peluso, julgado em 16/06/2011; ADI 3049, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado 
em 04/06/2007 […]”. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur409361/
false. Acesso em: 18 ago. 2020.
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Quadro 1
Regulamentação dos aplicativos de transporte individual de passageiros

Legislações municipais que regulamentam aplicativos de transporte individual de passageiros

Cidade / 
Norma

Exigências aos provedores 
de aplicativos de 

transporte
Exigências aos motoristas Requisitos técnicos do 

veículo

Belo 
Horizonte 

(MG) / 
Decreto  

nº 
16.832/2018

I — ser pessoa jurídica 
que opera por meio de 

plataformas digitais  
II — possuir objeto social 

pertinente  
III — possuir matriz ou 

filial no município de Belo 
Horizonte 

IV — possuir regulamento 
operacional 

I — documento emitido ou 
autorizado pela BHTrans 

II — RG e CPF 
III — CNH 

IV — certidões negativas 
V — aprovação em 

curso para prestação do 
serviço de transporte de 

passageiros

I — estar devidamente 
cadastrado e apresentar os 

seguintes documentos: 
a) Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo 

(CRLV) 
b) comprovação de 

contratação de seguro de 
Acidentes Pessoais e de 

Passageiros (APP) e seguro 
obrigatório DPVAT 

II — capacidade máxima 
de sete passageiros

Brasília (DF) 
/ Lei  

nº 5.691/2016 
e Decreto  

nº 
38.258/2017

I — ser pessoa jurídica 
organizada para 

essa finalidade, com 
constituição na Junta 

Comercial 
II — comprovar a 

existência de matriz ou 
filial no DF 

III — CNPJ e cadastro 
fiscal  

IV — recolher previamente 
a Taxa de Autorização ou 
de Renovação Anual de 

Operação

I — possuir CNH 
compatível 

II — apresentar o veículo a 
ser cadastrado 

III — apresentar Certidão 
de Nada Consta Criminal

I — idade máxima de: 
a) oito anos para veículos 
a gasolina, álcool e outros 

combustíveis fósseis 
b) oito anos para 

veículos adaptados, 
híbridos, elétricos e com 

outras tecnologias de 
combustíveis renováveis 

não fósseis 
II — possuir pelo menos 

quatro portas, ar 
-condicionado e capacidade 
máxima para sete lugares 

III — licenciado no DF 
IV — seguro de acidentes 

pessoais
Curitiba 

(PR) / 
Decreto  

nº 1.302/2017 
(com 

redação 
dada pelo 
Decreto  

nº 
1.229/2018) 
e Resolução 

SMF  
nº 3/2017

Ser pessoa jurídica 
organizada para esta 
finalidade e ter sede, 

filial ou escritório 
de representação no 

município de Curitiba

I — Possuir CNH
II — apresentar certidão 

negativa
III — comprovar 

contratação de seguro 
que cubra acidente de 

passageiros (APP) e Seguro 
Obrigatório (DPVAT)
IV — comprovante de 

residência
V — CRLV

VI — inscrição como 
contribuinte individual no 

INSS

I — estar identificado 
II — tempo de fabricação 
máximo sete anos, ou, no 
caso de veículos híbridos, 
elétricos ou adaptados, de 

até oito anos 
III — capacidade máxima 

para sete passageiros

(continua)
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Legislações municipais que regulamentam aplicativos de transporte individual de passageiros

Cidade / 
Norma

Exigências aos provedores 
de aplicativos de 

transporte
Exigências aos motoristas Requisitos técnicos do 

veículo

Fortaleza 
(CE) / Lei  

nº 
10.751/2018

Compartilhar com o 
município os dados 

necessários ao controle e 
à regulação de políticas 
públicas de mobilidade 

urbana 

I — conclusão de curso 
II — possuir CNH 

III — Certidão Negativa de 
Antecedentes Criminais 

IV — comprovar 
contratação de Seguro 

de Acidentes Pessoais e 
DPVAT

V — inscrição no INSS

I — ser aprovado em 
vistoria 

II — ser identificado 
visualmente através de 
adesivo autodestrutivo 

III — ter idade máxima de 
cinco anos para ingresso 

no sistema

Goiânia 
(GO) / 

Decreto  
nº 2.890/2017 

(alterado 
pelos 

Decretos  
nºs 

1.603/2018 e 
1.455/2019) 

A operadora deve estar 
regularmente cadastrada e 
autorizada pelo município 

de Goiânia

I — identidade, CPF, CNH, 
inscrição no Cadastro de 

Atividade Econômica/CAE 
e prontuário do condutor 
II — regularidade perante 

o INSS (inscrito como 
contribuinte individual)

III — certidão negativa de 
antecedentes criminais 

IV — contratação de 
seguros de acidentes de 

passageiros 
V — curso de treinamento 

de condutores

I — veículo inspecionado 
e apto 

II — idade máxima de oito 
anos de fabricação 

III — CRLV no município 
de Goiânia 

IV — comprovar 
contratação de seguro 
que cubra acidentes 

de passageiros (APP) 
e o Seguro Obrigatório 

(DPVAT)

Rio de 
Janeiro (RJ) / 

Decreto  
nº 

44.399/2018

I — prévio credenciamento 
junto à Secretaria 

Municipal de Transportes  
II — obter outorga do 

direito de uso 
III — cadastro de veículos 

e motoristas

I — bons antecedentes 
criminais 

II — possuir CNH 
III — aprovação em curso 

de formação 
IV — contratação de seguro 

de Acidentes Pessoais a 
Passageiros e do DPVAT 

V — ser inscrito no 
Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS)

Veículo motorizado: 
a) com capacidade de até 
seis passageiros, excluído 
o condutor, obedecida a 
capacidade do veículo 

b) que possua, no máximo, 
oito anos de fabricação 

c) que possua identificação 
d) que tenha se submetido 

à vistoria anual

São Paulo 
(SP) / 

Decreto  
nº 

56.981/2016 
(alterado 

pelo Decreto  
nº 

58.595/2019)

Operadoras credenciadas 
para este serviço ficam 

obrigadas a abrir e 
compartilhar seus dados 

com a Prefeitura

I — CNH
II — comprovante de 

residência
III — inscrição no INSS 

como contribuinte 
individual

IV — certidão negativa de 
antecedentes criminais

V — comprovar aprovação 
em curso de formação

VI — compromisso 
de prestar serviço de 

transporte remunerado de 
passageiros exclusivamente 

por meio de OTTCs

Veículo motorizado com, 
no máximo, oito anos de 

fabricação

(continua)
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Legislações municipais que regulamentam aplicativos de transporte individual de passageiros

Cidade / 
Norma

Exigências aos provedores 
de aplicativos de 

transporte
Exigências aos motoristas Requisitos técnicos do 

veículo

Vitória (ES) / 
Decretos  

nºs 
16.770/2016, 
16.785/2016 e 
17.986/2020

A condição de OTT é 
restrita às sociedades 

empresárias e às 
sociedades cooperativas 
operadoras de tecnologia 
de transporte cadastradas 
no município de Vitória, 
que sejam responsáveis 

pela intermediação entre 
os motoristas prestadores 
de serviço e seus usuários

A autorização é 
condicionada ao 

credenciamento da OTT 
perante o Poder Executivo 

Municipal

I — estar inscrito no 
Cadastro Mobiliário 

Municipal 
II — possuir CNH  

III — comprovar aprovação 
em curso de formação 

IV — comprovar 
contratação de seguro APP 

e DPVAT

Veículo motorizado com, 
no máximo, cinco anos de 

fabricação

 
Fonte: Elaboração do autor (2020).

Em Belo Horizonte — assim como na maioria das capitais examinadas — 
optouse por um decreto regulamentar, quando o correto seria a edição de lei 
municipal para dar aplicação à lei nacional. De toda sorte, a proposta deste 
artigo é o exame dos equívocos materiais e não de forma. Assim, cabe dizer 
que o Decreto nº 16.832, de 23 de janeiro de 2018,11 comete equívocos ao exigir 
que as plataformas tenham matriz ou filial na capital mineira e possuam 
um “regulamento operacional”, pois tais determinações escapam da mera 
ordenação da atividade privada, ainda que considerado o interesse público 
relativo ao trânsito. Ademais, a exigência de um curso específico para exercer 
a atividade desborda das finalidades da regulação nacional.

A Lei Distrital nº 5.691, de 2 de agosto de 2016,12 também carrega o equí
voco de exigir das plataformas digitais constituição de filial no Distrito Fe
deral, além de cadastro fiscal e cobrança de taxas de autorização e renovação. 
Como não se trata de serviço público e a fiscalização se aplicará à atividade 

11 Disponível em: www.legisweb.com.br/legislacao/?id=355932. Acesso em: 18 ago. 2020.
12 Disponível em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/505697248c404143ae288de24a79d1e3/

Lei_5691_02_08_2016.html Acesso em: 27 nov. 2021.

(conclusão)
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dos motoristas, não há fundamento jurídico para a cobrança de taxa de serviço 
ou de polícia às empresas de tecnologia.

Ainda que se possa considerar como uma das legislações municipais mais 
enxutas, o Decreto nº 1.302, de 18 de julho de 201713, do município de Curitiba, 
também comete o erro de exigir das empresas de tecnologia a abertura de 
filial ou representação na capital paranaense.

Por sua vez, a municipalidade de Fortaleza editou a Lei nº 10.751, de 
8 de junho de 2018.14 De pronto, cabe dizer que foi imposta uma exigência 
de compartilhamento dos dados de todas as viagens intermediadas pelos 
aplicativos, supostamente no interesse das políticas de mobilidade urbana. 
Não soa razoável a exigência de compartilhamento dos dados individualizados 
de cada corrida, como origem e destino da viagem e o tempo de duração e 
distância do trajeto. Ora, como as diversas viagens não seguem um padrão, 
de nada serve à formulação de políticas públicas de mobilidade urbana um 
histórico dos deslocamentos passados, que não devem ou têm razão para se 
repetir no futuro. Ademais, há uma previsão indevida de credenciamento das 
plataformas, a ser definido em regulamentação ulterior.

Em Goiânia, o Decreto nº 2.890, de 6 de outubro de 2017,15 exige cadas
tramento e autorização por parte do município. E aqui o nível de exigências 
às empresas de tecnologias desborda em absoluto do modelo da economia 
digital. A norma exige que as pessoas jurídicas operadoras de tecnologia 
protocolem requerimento com a concordância em seguir o Decreto, instruído 
com certidões e documentos, muitos dos quais incompatíveis com o ambiente 
das soluções colaborativas em tempos digitais.16

No município do Rio de Janeiro, o Decreto nº 44.399, de 11 de abril 
de 2018,17 foi a primeira regulamentação a ser editada após as alterações 
impostas pela Lei nº 13.640, de 2018, à Política Nacional de Mobilidade 
Urbana. Ainda assim, é evidente a falta de percepção do modelo digital de 
economia compartilhada quando se observam exigências como o prévio 
creden ciamento das plataformas digitais junto à Secretaria Municipal de 
Transportes e a obtenção de uma “outorga do direito de uso”.

13 Disponível em: www.legisweb.com.br/legislacao/?id=346498. Acesso em: 18 ago. 2020.
14 Disponível em: www.legisweb.com.br/legislacao/?id=361029. Acesso em: 18 ago. 2020.
15 Disponível em: www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2017/dc_2017 

1006_000002890.html Acesso em: 18 ago. 2020.
16 Conferir o teor do art. 12 do Decreto nº 2.890, de 2017.
17 Disponível em: www.legisweb.com.br/legislacao/?id=358910. Acesso em: 18 ago. 2020.
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Em São Paulo, o Decreto municipal nº 56.981, de 10 de maio de 2016,18 
merece críticas quando exige que as operadoras credenciadas para o “serviço” 
fiquem obrigadas a compartilhar seus dados com a Prefeitura, além de impor 
aos motoristas a aprovação em curso de formação cujo conteúdo será definido 
pelo poder público.

Em sua redação original, a legislação regulamentar que mais soube com
preender os contornos da economia compartilhada foi o Decreto nº 16.770, de 
29 de julho de 2016,19 da cidade de Vitória; em seu texto primitivo não exigiu 
das empresas de tecnologia nem cadastramento nem compartilhamento 
de dados, ainda que exigisse curso de formação aos motoristas. Todavia, o 
legislador municipal sucumbiu aos erros de outras cidades e passou a exigir 
credenciamento a partir do Decreto nº 17.986, de 20 de janeiro de 2020.

De toda sorte, é ponto comum em todas as normas regulamentares 
municipais aqui trazidas a exigência aos motoristas do pagamento por uma 
outorga de uso do viário urbano. O equívoco é de tal magnitude que merece 
ser estudado de maneira mais detalhada em capítulo próprio.

4. o preço público e a violação ao direito de empreender

Entre todos os equívocos perpetrados pelos legisladores municipais, 
cabe especial destaque a previsão de uma figura jurídica flagrantemente inve
rossímil: um preço público pelo uso intensivo da malha viária urbana.

Em linhas gerais, a estrutura jurídica idealizada consiste em cobrar dos 
motoristas cadastrados em plataformas digitais uma outorga (permissão) 
onerosa pela utilização do viário urbano, em face da prática da atividade de 
transporte individual de passageiros. A outorga é consubstanciada na forma 
de um preço público “compulsório”.

A exigência desse preço público, é bom ressaltar, vem de antes das dire
trizes traçadas pela Lei nº 13.640, de 2018, tendo partido do pressuposto — 
questionável — de que as plataformas digitais vão implicar necessariamente 
um uso intensivo do viário urbano das cidades.

Atento à cronologia das legislações municipais, tudo indica que a semente 
de tal figura jurídica em nosso país foi a edição do já citado Decreto nº 56.981, 

18 Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto56981de10demaiode 
2016/consolidado. Acesso em: 18 ago. 2020.

19 Disponível em: www.legisweb.com.br/legislacao/?id=327046. Acesso em: 18 ago. 2020.
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de 10 de maio de 2016, do município de São Paulo. De fato, a ementa daquele 
normativo deixa claro que a regulamentação não foi pensada a partir de 
ordenação da atividade econômica em atenção ao trânsito local, e sim como 
uma forma de regular ou coibir um uso presumidamente abusivo do viário 
urbano.20

O município de São Paulo adotou a cobrança por quilômetro rodado 
pelos motoristas, mas dependente do consumo total de todas as plataformas 
cadastradas (apuração mensal), na forma do Anexo I da Resolução CMUV  
nº 12, de 10 de outubro de 2016, com a redação dada pela Resolução CMUV nº 15,  
de 4 de maio de 2017, e posteriormente revogado pela Resolução CMUV nº 21, 
de 28 de março de 2019.21

Além de São Paulo, as cidades de Belo Horizonte e Curitiba e o Distrito 
Federal adotaram a metodologia do preço por quilômetro rodado pelos 
motoristas credenciados nos aplicativos. O cálculo é feito de forma diversa 
em cada ente federativo, mas sempre se destina a atuar como instrumento 
regulatório do uso do sistema viário, levando em conta para a escolha dos 
valores aspectos ligados aos custos com a fluidez do tráfego, manutenção de 
infraestrutura, poluição atmosférica e garantia da mobilidade urbana, entre 
outros.

Adotando o mesmo modelo de cidades como Nova York, Washington e a 
capital mexicana,22 a cidade de Vitória, desde 2016, cobra 1% do valor total de 
cada viagem a título de preço público de outorga. Fortaleza e Rio de Janeiro 
cobram na forma de percentual desde 2018. Esse mesmo modelo passou a ser 
adotado em Goiânia em 2019, que cobra 1% da receita bruta de cada viagem.

Antes da edição da lei nacional, seria possível até compreender a adoção 
de medida tão heterodoxa quanto o preço público obrigatório. Todavia, uma 
vez que o legislador nacional disciplinou as regras para o transporte individual 
de passageiros por meio de aplicativos, é certo que o texto incorporado pela 
Lei nº 13.640, de 2018, à Lei nº 12.587, de 2012, permite, no máximo, a cobrança 

20 “Dispõe sobre o uso intensivo do viário urbano municipal para exploração de atividade 
econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros de utilidade pública, 
o serviço de carona solidária e o compartilhamento de veículos sem condutor.”

21 Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/resolucaosecretariamunicipalde
mobilidadeetransportessmtcmuv21de28demarcode2019#anexos. Acesso em: 18 ago. 
2020.

22 Na cidade do México a taxação é de 1,5% do valor da corrida; em Washington é de 6%; em 
Nova York é de 8,875%, com cobrança extra por viagem. Vide estudo comparativo em: www.
wri.org/blog/2018/08/citiesaretaxingridehailingservicesuberandlyftgoodthing. Acesso 
em: 21 nov. 2018.
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pelas municipalidades de uma taxa de fiscalização aos motoristas, além do 
imposto sobre serviços e da contribuição previdenciária.

Todavia, o equívoco continuou a ocorrer, tanto no Decreto nº 44.399, de 
abril de 2018, do município do Rio de Janeiro, quanto na Lei municipal de For
taleza nº 10.751, de junho de 2018. Ambas as cidades optaram por cobrar um 
percentual sobre o valor das viagens.

No Rio de Janeiro, a cobrança foi definida em 1% do valor da viagem 
pela Resolução nº 2, de 2018, do Comitê Municipal de Tecnologia Aplicada 
ao Sistema Viário Urbano (CMTSVU) do Rio de Janeiro. Em Fortaleza, a Lei 
estabeleceu um valor de 2% do total de cada viagem, que poderá ser reduzido 
a 1% se a empresa de tecnologia adotar medidas mitigadoras de impacto na 
mobilidade urbana (implantação de faixas de ônibus e ciclofaixas, construção 
de calçadas, patrocínio de estações de bicicletas etc.).

O estabelecimento do preço público pelas cidades examinadas pode ser 
assim resumido:

Quadro 2
Resumo da cobrança de preço público pelas legislações municipais

Legislações municipais que regulamentam aplicativos de transporte individual de passageiros

Cidade Forma de cobrança do preço público

Belo Horizonte (MG) 
/ Decreto  

nº 16.832/2018

A realização ou intermediação de serviços de transporte individual privado 
remunerado de passageiros implicará no pagamento de preço público, que 

poderá ser cobrado: 
I — por veículo cadastrado;

II — pela utilização do sistema viário urbano, calculado de acordo com a 
distância percorrida na prestação do serviço pelos veículos cadastrados pelo 

operador de tecnologia. 
O preço público será definido como instrumento regulatório destinado a 

controlar a utilização do sistema viário urbano do município considerando o 
impacto urbano e ambiental.

Brasília (DF) / Lei  
nº 5.691/2016 
e Decreto nº 
38.258/2017

Fica autorizada a cobrança de preços públicos por créditos de quilômetros 
rodados, na forma do regulamento (o valor do preço público de que trata o 
caput deve guardar relação com a distância percorrida durante a prestação 

dos serviços e ter sua forma de cálculo e sua periodicidade de recolhimento 
definidas em ato próprio).

Curitiba (PR) / 
Decreto nº 1.302/2017 

(com redação 
dada pelo Decreto 

nº 1.229/2018) e 
Resolução SMF  

nº 3/2017

Varia de R$ 0,03 a R$ 0,08 o preço público do quilômetro rodado estabelecido 
pelo regime de uso intensivo do viário urbano regido pelo Decreto 

Municipal nº 1.302, de 18 de julho de 2017 (preço público fixado, sem 
prejuízo de outros objetivos regulatórios, considera o montante dos custos 
relacionados com fluidez do tráfego, gastos públicos com infraestrutura, 

poluição atmosférica e mobilidade urbana em relação ao potencial de 
exploração do uso intensivo do viário urbano).

(continua)
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Legislações municipais que regulamentam aplicativos de transporte individual de passageiros

Cidade Forma de cobrança do preço público

Fortaleza (CE) / Lei 
nº 10.751/2018

Será cobrado o preço público de 2% do valor total de cada viagem realizada 
por meio de Plataforma Digital de Transporte. O valor do preço público 

poderá ser reduzido para 1% se a Plataforma Digital de Transporte atender a 
algumas das Medidas Mitigadoras de Impacto na Mobilidade Urbana.

Goiânia (GO) / 
Decreto  

nº 2.890/2017 
(alterado pelos 

Decretos nºs 
1.603/2018 e 
1.455/2019)

Será devido o preço público no percentual de 1% da receita bruta, a ser 
recolhido mensalmente pela Operadora de Tecnologia (OT) mediante 

emissão de Documento Único de Arrecadação Municipal (Duam).

Rio de Janeiro (RJ) / 
Decreto  

nº 44.399/2018

A outorga do direito de uso do Sistema Viário Urbano, para exploração 
da atividade econômica inerente aos serviços de que trata o Decreto, 

fica condicionada ao pagamento, pelas provedoras de redes de 
compartilhamento, de percentual do valor total das viagens cobrado pelos 

seus condutores. O Decreto 44.465/2018 aprovou a Resolução CMTSVU nº 2, 
de 2018, que fixou o preço público em 1%. A deliberação CMTSVU nº 7, de 

2018, recomendou a fixação do preço público em 2%.

São Paulo (SP) / 
Decreto  

nº 56.981/2016

A exploração da malha viária pelos serviços de transporte individual 
remunerado de utilidade pública é condicionada à utilização de créditos 
de quilômetros pelas operadoras de tecnologia (OTTCs). A utilização de 
créditos pelas OTTCs implicará outorga onerosa e pagamento de preço 

público como contrapartida do direito de uso intensivo do viário urbano.

Vitória (ES) / 
Decretos  

nºs 16.770/2016, 
16.785/2016 e 
17.986/2020

O preço público da outorga será de 1% do valor total da viagem.

Fonte: Elaboração do autor (2020).

Tais outorgas onerosas, na forma de cobrança de um preço público, carre-
gam uma série de violações a regras de ordem constitucional, à disciplina 
de uso dos bens públicos e, principalmente, ao livre exercício de atividades 
econômicas, mormente no âmbito da economia digital e considerado ainda 
o regime jurídico do empreendedorismo trazido pela Lei de Liberdade Eco
nômica (LLE).

Em primeiro lugar, apenas a União pode legislar sobre trânsito e 
transporte (inciso XI do art. 22 da Constituição), e é certo que a Lei nº 13.640, 
de 2018, não autorizou os entes federativos a exigir preço público. O art. 23, 
inciso III, da Lei nº 12.587, de 2012, que permite aplicação de tributo sobre 

(conclusão)
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modais de transporte para desestimular o uso, não traz intenção do legislador 
de desestimular o transporte individual via plataformas digitais, pois nem 
havia previsão desse modal à época. Um ente federativo só pode, para intervir 
em determinado modal, usar de tributo de sua competência constitucional; 
assim, município só pode dispor do ISSQN para tal desiderato.

Em segundo lugar, a exigência de um preço público de forma compulsó
ria confere a tal exação a natureza de taxa (preço público não é tributo), e  
não se pode instituir taxa com a mesma base de cálculo de imposto por veda
ção constitucional, conforme § 2º do art. 145; no caso, a atividade dos moto
ristas de aplicativos é considerada serviço para efeito de ISSQN, e a base de  
cálculo do imposto será justamente o valor das corridas. Ademais, a Cons
tituição (inciso II do art. 145) só permite criar taxa de polícia ou de serviço, e  
a que se apresenta aqui seria uma “taxa de uso”, sem previsão constitucional.

Em terceiro lugar, os bens de uso comum — como o viário urbano — 
devem respeitar a regra da livre utilização, podendo ser estipulada alguma 
forma de onerosidade para a utilização de ruas e estradas, como é o caso do 
pedágio, mas a restrição eventualmente imposta tem que ser imponível a  
quais quer condutores de veículos e não uma decisão tomada em relação  
a essa ou aquela categoria de veículos.23

Em quarto lugar, e como corolário da afirmação anterior, o preço público 
pressupõe que o pagamento se dá pela fruição de algum serviço público es
pe cífico a quem paga; um pedágio significa um serviço de conservação de 
estradas ou ruas para todos os usuários (um preço público de caráter geral). 
Assim, se os motoristas de aplicativo pagarem um preço público pelo uso do 
viário, a conservação não vai ser benéfica apenas a eles; ou seja, ou temos um 
imposto travestido de preço público ou temos que os motoristas vão assumir 
sozinhos uma carga que deveria ser paga pela generalidade dos usuários da 
malha viária.

Em quinto lugar, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 581.947/RO,24 
o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que município não 

23 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p.871.

24 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO 
E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. 
DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. 
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL. […]” Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2605054. 
Acesso em: 18 ago. 2020.
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pode cobrar pelo uso ordinário dos bens públicos de uso comum. Apenas em 
caso de uso anormal, poderia, em tese, ser exigida indenização por prejuízo 
causado, desde que devidamente apurado.

Em sexto lugar, há uma contradição evidente na instituição de um preço 
público “compulsório”. É certo que o preço público é uma contraprestação 
paga por serviços solicitados ao Estado; assim, para haver um preço é ne-
cessário haver uma relação contratual ou voluntária; o preço público se 
origina, pois, de uma obrigação a que a doutrina denomina de ex voluntate.25

Em sétimo lugar, não cabe a ente federativo utilizar preço público para 
custear atividades gerais, devendo servir a exação a remunerar serviço não 
essencial, que poderia ser atribuído a ente de direito privado, sem relação com 
a garantia de direito fundamental. Portanto, preço público pago por motorista 
privado não pode servir para manutenção ou investimento no serviço público 
de transporte, que deve ser custeado pelas taxas pertinentes e, de forma geral, 
pela arrecadação de impostos.26

Em oitavo lugar, uma outorga onerosa não é cabível para atividade privada 
de transporte individual, pois é meio de regulação de entrada no mercado 
incompatível com o modelo de livre acesso da economia compartilhada, pois 
tende a excluir interessados e aumentar preços, o que compromete o direito 
constitucional à livre-iniciativa.

Em nono lugar, a plataforma digital não é, a rigor, responsável pelo uso 
intensivo do viário urbano, pois as vias são utilizadas em face das múltiplas 
demandas dos usuários, os quais não poderiam ser cobrados do preço público 
em exame, pelo fato de que cada usuário individualmente considerado usa  
o viário urbano em proporção insignificante, o que afasta o pressuposto do 
uso intensivo do viário urbano.

Em décimo lugar, a cobrança de preço público aos motoristas de aplica-
tivo retira incentivo de uso do viário urbano, o que tende a criar capacidade 
ociosa, e um dos fundamentos da economia colaborativa é justamente evitar a 
capacidade ociosa e transformar a posse em uso, a escassez em abundância.27

Em último lugar, a exação representada pelo preço público estabelecido 
por capitais brasileiras viola a livre-iniciativa e a livre concorrência por 

25 HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 66.
26 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 13. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2006. p. 189.
27 CHASE, Robin. Economia compartilhada: como pessoas e plataformas da Peers Inc. estão 

reinventando o capitalismo. Tradução de Cristina Yamagami. São Paulo: HSM do Brasil, 2015. 
p. 23-32.
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ser medida expressamente conflituosa com os princípios da liberdade de 
negócios promovidos na internet e da promoção da inovação e fomento às 
novas tecnologias, previstas nos arts. 3º, inciso VIII, e 4º, inciso III, da Lei  
nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Lei do Marco Civil da Internet).

Alguns dos argumentos expostos anteriormente também serviram de 
fun damento à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em ação 
movida pela Cabify contra lei municipal de Campinas. Questões como des
respeito à competência constitucional, utilização de preço público como taxa 
e violação à livreiniciativa compõem o voto vencedor daquele aresto, que ao 
final declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei mu
nicipal nº 15.539, de 2017, que instituía pagamento, na forma de preço público, 
pelo uso do viário urbano municipal.28

28 “SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. Normas gerais estabelecidas 
pela Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, cujos artigos 12 e 18 atribuem ao Município, 
o primeiro, a organização, disciplinamento e fiscalização, e o segundo, entre outras, “promover a 
regulamentação dos serviços de transporte urbano” Lei 15.539/2017, do Município de Campinas que, 
destinada a disciplinar a exploração dos serviços de que se trata, criou no artigo 7º e seu parágrafo 
único, direito novo e cogente, desautorizada pela lei federal de regência do sistema, e à margem da 
Constituição Federal (...). REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL 
DE PASSAGEIROS. 

 Lei Municipal que promove exigência exorbitante do sistema e cobra das empresas que administram os 
aplicativos destinados à prestação do serviço, valor como verdadeira taxa fosse, sem estabelecer clara 
e expressamente a que título procede à exigência (...). Norma questionada que não refere qualquer 
serviço posto pelo Município à disposição dos prestadores diretos do serviço, das empresas que gerem 
o aplicativo por eles e pelos usuários utilizados. Inconstitucionalidade configurada. TRIBUTAÇÃO. 
Cobrança (das empresas) imposta pelo uso do sistema viário urbano do Município. Percentual incidente 
que tem por base de cálculo o valor total das viagens, o que não guarda nenhuma relação com o efetivo 
uso desse bem comum do povo. Cobrança que, para as empresas, resulta, por via reflexa, quando não 
direta, dupla exigência de pagamento, uma pelo uso do sistema viário, outra proveniente do “integral 
e atualizado [valor] do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN”, este imposto por lei 
municipal específica. Sistema viário urbano não objeto de tributação específica de qualquer natureza. 
Artigo 156 da Constituição Federal que não inclui entre as competências dos Municípios instituir 
imposto sobre o uso do sistema viário urbano. Inconstitucionalidade configurada. (...). COBRANÇA. 
Exigência de pagamento pelo uso do sistema viário urbano para exploração de serviço de transporte 
individual privado de passageiros. Norma que viola também o princípio da livre iniciativa ou da livre 
concorrência, pois constitui obstáculo ilegítimo e discriminatório a determinado setor da economia, o das 
empresas prestadoras de serviços de intermediação. Inconstitucionalidade.”

 Acórdão disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.
do, informando processo nº 0051842-92.2018.8.26.0000 e código C0ED8CB. Acesso em: 19 ago. 
2020.
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Conclusão

Transformações ocorridas ao longo do capitalismo importaram no 
surgimento de novas tecnologias que suprimiram mercados antigos e con
solidaram novos. Da última onda de destruição criadora surgiu também a 
inovação disruptiva, a superação de uma ideia antiga por uma nova (mais 
eficiente e simples) que permite a entrada e o desenvolvimento de novos 
agentes na economia. O fato de a última onda de destruição criadora ter sido 
uma revolução em redes de comunicação em alta velocidade permitiu ainda a 
aproximação de pessoas e o surgimento da economia compartilhada.

Indivíduos de todas as partes podem agora se relacionar com mais 
liber dade e em transações de produtos e serviços, sem necessidade de 
intermediação, bastando a utilização de um dispositivo dotado de tecnolo-
gia apropriada, informação adequada e confiança na parte contratante que  
foi aproximada pela tecnologia online.

Gestores públicos devem agora pensar em ofertar serviços integrados, 
distribuídos ou facilitados pela moderna tecnologia dos smartphones e outros 
equipamentos de acesso disseminado. Entretanto, uma série de obstáculos se 
apresenta quanto ao tratamento jurídico adequado aos aplicativos que via
bilizam o transporte individual de passageiros.

O legislador nacional expediu a Lei nº 13.640, de 2018, que altera a Lei  
nº 12.587, de 2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana), para regulamentar 
o transporte remunerado privado individual de passageiros, tratando apenas 
da definição jurídica da atividade, do escopo de atuação dos municípios e do 
Distrito Federal e das condições impostas aos motoristas para o exercício da 
atividade.

A competência atribuída aos municípios e ao Distrito Federal pela lei 
nacional consiste, basicamente, em atuação fiscalizatória e ordenação do 
trânsito local. Em nenhuma hipótese poderiam legislar sobre negócio privado 
ou relação de direito civil. Ocorre que nas legislações regulamentadoras 
uma série de exigências inerentes à relação negocial privada ou atinentes ao 
compartilhamento de dados pessoais se apresentou.

Todavia, o maior equívoco surge sob o prisma do direito público. A exi
gência de uma outorga onerosa pelo uso do viário urbano, na forma de um 
preço público compulsório, afronta regras de ordem constitucional, a dis-
ciplina de uso dos bens públicos e, em última medida, as liberdades relativas 
ao exercício de atividades econômicas e ao desenvolvimento de negócios 
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promovidos de forma digital, as quais encontram proteção legal no regime 
jurídico estabelecido na Lei de Liberdade Econômica.
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ABSTRACT

The insurance industry is facing an unprecedented wave of disruption. 
While all stakeholders welcome the new insurance products and the 
improved consumer experience resulting from technological advances, 
jurists face a number of challenges. In particular, it could be asked: is the 
current Brazilian legal system able to regulate InsurTechs adequately? 
The following paper will analyze the legal and regulatory aspects of the 
operation of companies characterized as “InsurTechs” and how they are 
functioning in Brazil. To this aim, the following will be addressed: (i) the 
concept of InsurTech; (ii) the Brazilian regulatory authority’s Regulatory 
Sandbox approach and; (iii) The functioning of InsurTechs in Brazil.
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ReSUMo

A indústria dos seguros enfrenta uma onda disruptiva sem precedentes. 
Ao mesmo tempo que todas as partes envolvidas celebram os novos 
produtos de seguros e a melhora da experiência do consumidor resultante 
dos avanços tecnológicos, os juristas enfrentam diversos desafios. Em par
ticular, poderseia questionar: o atual sistema jurídico brasileiro é capaz 
de regular as InsurTechs de forma adequada? O presente artigo busca fazer 
uma análise do ponto de vista legal e regulatório do funcionamento das 
empresas caracterizadas como “InsurTechs” e como elas estão operando 
no Brasil. Para tanto, serão analisados: (i) o conceito de InsurTech; (ii) o 
modelo de Sandbox Regulatório adotado pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep); e (iii) o funcionamento das InsurTechs no Brasil.

PAlAvRAS-ChAve

InsurTechs — inovação — sandbox regulatório — seguros — tecnologia

1. Introduction

The word “InsurTech” does not exist in the official Portuguese 
dictionaries. It corresponds to the addition of the two separated parts — 
‘insurance’ + ‘technology’ — however, its meaning goes pretty much beyond 
that an isolated analysis of them. An holistic comprehension of the InsurTechs 
in Brazil and abroad is giving rise to a new way to experience the insurance 
contracts, its effects to insurers and to policyholders, i.e., it is not wrong to say 
that a deep change is affecting the insurance industry as a whole. 

As per the introduction of the subject of this article – the InsurTechs 
in Brazil – it is important to give a few steps backwards in order to build 
the appropriate scenario to comprehend (i) who is who in the Brazilian 
insurance market and the pillars of its regulatory/legal frameworks and (ii) 
the reasoning behind the insurance regulator’s targets, followed by the effects 
of the implementation of technology into the insurance market. 
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(i) The Brazilian regulatory framework for insurance and reinsurance 
purposes is complex. As a country that belongs to the Civil Law system 
(in contrast with the Common Law system), the Brazilian legal system is 
preponderantly based in the law, as a formal source.1 Designed by Hans 
Kelsen’s pyramid, it has the Federal Constitution in the 1st place considering 
the order of binding legal force and influence. Then, Complementary Law 
and Ordinary Law (2nd and 3rd places). In the fourth place, Decrees, that are 
laws enacted by the President of the Republic and, in the fifth place, the 
administrative rules, that belong to the regulatory framework. 

The enactment of a law stricto sensu — Complementary or Ordinary 
— depends on the fulfillment of a complex lawmaking process, that 
comprehends the Senate, the Chambers of Deputies and, still, the President’s 
approval. It takes time, costs, bureaucracy, and lots of political influence to 
transform a simple bill into a formal source of rights.

On the other hand, an administrative rule depends solely on the initiative 
of a regulatory body that, in Brazil, can be an independent regulator, such 
as the Oil and Gas Regulatory Agency (ANP), the Energy Regulatory 
Agency (Aneel), or a nonindependent regulator (an autarchy), such as the 
Superintendency of Private Insurance, Private Pension, Capitalization and 
Reinsurance (Susep), that regulates the insurance market together with the 
National Council of Private Insurance (CNSP).

In terms of the main differences between the independent and the 
nonindependent regulators, basically two features are decisive and have a  
notable influence on the development of the Brazilian insurance market: 
1) The term of Susep’s head officer (its Superintendent) is not fixed and  
2) Financially, Susep is closely linked to the Ministry of the Economy. 

The nonfixed term means that Susep’s head officer usually remains in 
power while the Minister of the Economy also is in power. When he changes 
or when the government changes — Brazil has Presidential elections every 
four years —, Susep’s head officer probably changes as well. 

Theoretically, regulation needs to be independent, fluid, with its eyes on 
the needs of all players of the market. It needs to be in favor of the market  
(i.e., not on behalf of insurers, reinsurers, brokers or policyholders, separately). 

1 Although in the civil law system, jurisprudence may be one of the sources of law, it cannot be 
said that precedents have the same binding force as occurs in common law systems, a system 
based on precedents.
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There are bills of law in order to transform Susep into an independent 
regulatory agency but, as we explained before, the enactment of a law is 
subject to many different pressures and interests. It is difficult to foresee if 
this bill will or not be approved, since the legislative branch politics are quite 
unpredictable.2

Susep’s main characteristics — non fixed term to its head officer and 
financial subordination to the Ministry of the Economy — bring some sort of 
instability to the insurance market. If the regulation in force is more a question 
of the Government’s agenda than a State’s agenda, it means that the current 
regulatory status can be easily changed. 

This article will analyze how InsurTechs have been impacting the 
insurance industry — including challenging regulators —, and how SUSEP 
has been acting to address the issues and enhance insurTechs in Brazil. In this 
context, two administrative rules have been set by the insurance regulators –  
the CNSP Resolution n. 381, from March 4th, 2020, and the Susep Circular  
n. 598, from March 19th, 2020 — and, it is important to emphasize, its content 
is positive in the way to attract investments and to develop the insurance 
market. However, the instability related to the regulation would still be an 
issue of stress if the ground for the development of the InsurTechs has only 
been based on the above-mentioned administrative rules.

Taking into account that innovation and technology are paramount 
for the country’s economic growth, it is important to highlight that the 
Complementary Law n. 182, from June 1st, has just been enacted and created 
the legal framework for the startups in Brazil. 

Because of the enactment of this Complementary Law, possible 
regulatory changes will not be able to modify what it sets. Remembering the 
Kelsen’s pyramid structure, a law stricto sensu shall not be modified, revoked, 
or annulled by an administrative rule, under the penalty of being considered 
unconstitutional. Moreover, the innovation and the technology agendas have 
a Constitutional ground set forth by articles 218 and 219 of the Brazilian 
Federal Constitution.3

2 It corresponds to the Bill of Law n. 5277/2016, still pending at the Chambers of Deputies.  
For more information, visit: www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProp
osicao=2084394.

3 Brazilian Federal Constitution from October 5th, 1988. Article 218. The State shall promote 
and foster scientific development, research, scientific and technological expertise, as well as 
innovation. Paragraph 1. Basic and technological scientific research shall receive preferential 
treatment from the State, with a view to public wellbeing and the advancement of science, 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084394
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084394
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This said, it is time to address a few comments on the structure of the 
Brazilian insurance legal system. Brazil does not have an up to date insurance 
contract law. Again, there is a Bill of Law from the year 2004 that is still 
running through our Congress. It is difficult to make any predictions about 
its approval or not.4

As consequence, the legal structure of the Brazilian insurance system 
goes back to 1966 and the LawDecree n. 73. Needless to say that the role 
of the State, at that time, was completely different from today’s model.  
At that time, Brazil was under a military dictatorship, and the State used to be 
(or was meant to be) present in all aspects of the Brazilian economy. During 
the 2nd dictatorship in Brazil during the 20th, the number of State-controlled 
companies was huge.

In addition to the LawDecree n. 73, from 1966, the system is also defined 
by the Brazilian Civil Code that deals specifically with insurance contracts 
(articles 757 up to 802). As a general civil law, it does not dig deep in details, 
stating rules to new insurance contracts such as, for example, cyber, D&O, 
or parametric; it does not encompass the InsurTechs, nor the very important 
digital improvements that are affecting the insurance market. The result of 
this lack of a modern insurance law refers, at least in part, with the content 
of this article: our legal system is governed by a multitude of administrative 
rules, what seems paradoxical. And, specifically referring to the InsurTechs, 
the CNSP Resolution n. 381, from March 4th, 2020, and Susep Circular n. 598, 
from March 19th, 2020, set the rules.

Susep, as we said, and the National Council of Private Insurance (CNSP) 
are the insurance regulators. While the second takes care of the insurance 
public policy (CNSP is composed by a group of public authorities, appointed 
by the Ministry of the Economy), the first, then, applies the policy drafted by 
the CNSP. To do it, SUSEP publishes several different administrative rules, 
such as Resolutions, “Circulares”, Legal Memos (all infra legal rules) etc.  

technology, and innovation. […] Article 219. The domestic market is part of the national 
patrimony and shall be supported with a view to permitting cultural and socioeconomic 
development, the wellbeing of the population and the technological autonomy of the country, 
as set forth in a federal law. Sole paragraph. The State shall encourage the development and 
strengthening of innovation in companies, as well as in other entities, either public or private, 
the establishment and maintenance of technology parks and hubs and of other environments 
conducive to innovation, the participation of independent inventors, and the creation, 
absorption, dissemination, and transfer of technology. […] Paragraph 1. A federal law shall 
establish the general rules for the National Science, Technology, and Innovation System.

4 It corresponds to the Bill of Law n. 3555/2004. Afterwards, it has been converted into the Bill 
of Law n. 29/2017. It is still pending.
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It is not easy to draw the limits of the normative power of the administration,5 
understand the hierarchy between this several different administrative rules 
and the correct placement for its content, i.e., what should be comprehended 
by a Resolution, a Circular or a Legal memo.

(ii) The insurance market has always been seen as a rigid and conservative 
one. The relevant players, globally speaking, remain the same for more than 
200 hundred years, what can be explained mentioning, among others, issues 
of trust, fidelity, and financial stability.6

From a regulatory perspective, it is difficult for a new player to step into 
the insurance market because of the capital requirement, the need to comply 
with a multitude of administrative rules and, moreover, the balance between 
innovation and stability has always been towards the second. All these context 
issues represent significative entry barriers.

5 The normative power of the administration, especially its limit, is very controversial in Brazilian 
law. Regarding this topic, see: GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: 
uma nova teoria sobre as escolhas administrativas. 3. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 
2015; and BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-
jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016. In case law, it is worth noting the Ação Direta de Inconstitucionalidade  
No. 4874, which examined whether the Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
had the power to restrict the use of aroma and flavor in cigarettes commercialized in Brazil, as 
established in Resolution RDC No. 14/2012-Anvisa. The Federal Supreme Court, the highest 
court in the country, ruled as follows: “The power to issue normative acts for the organization 
and supervision of regulated activities falls within the general police power of the Health 
Administration. ANVISA’s normative competence is qualified by the issue, in the exercise 
of the sanitary sectorial regulation, of acts: (i) general and abstract, (ii) of technical nature,  
(iii) necessary for the implementation of the national health surveillance policy and (iv) subject 
to the observance of the parameters set forth in the constitutional order and in the sectorial 
legislation. […] By issuing the Collegiate Board of Directors Resolution — RDC No. 14/2012, 
defining technical norms and standards on maximum tar, nicotine and carbon monoxide 
limits in cigarettes and restricting the use of the socalled additives in tobacco products, 
without changing their nature or redefining elementary characteristics of their identity, 
ANVISA acted in accordance with the constitutional and legal boundaries of its prerogatives, 
observing the constitutional clause of the right to health, the legal framework in force and the 
strict normative competence granted to it by arts. 7º, III, and 8º, § 1º, X, of Law n. 9.782/1999”. 
(STF, ADI 4874, Justice Rosa Weber, judged on 2/1/2018, available at: www.stf.jus.br).

6 “For decades or even centuries, insurance industry has not changed significantly. Similarly, 
insurance contract law developed gradually, as it did not have to deal with unexpected 
challenges of abruptly changing reality. Since the beginning of the twentyfirst century, 
insurance law and practice have witnessed two major developments, that is, the emergence 
of the Big Data technology and significant reforms of insurance contract law.” (Tereszkiewicz, 
Piotr. Digitalisation of insurance contract law: preliminary thoughts with special regard to 
insurer’s duty to advise. In: MARANO, Pierpaolo; NOUSSIA, Kyriaki (Ed.). InsurTech: a 
legal and regulatory view. Aida Europe Research Series on Insurance Law and Regulation  
1. Switzerland: Springer, 2020. p. 127).
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Observing the Economy at the 21st century through a much broader 
picture, its uberization can be easily testified.7 Using the Uber or Airbnb as 
simple examples, the person to person (P2P) business models have arrived 
with enormous strength and penetration through the Society. Needless 
to mention the effects caused by them to the conservative players of their 
markets, such as taxis or traditional hotel chains. For them, the challenge is 
serious and requires a complete rebranding and restructuring to stay alive.

In the insurance market, the addition of technology to traditional  
insurance business is also changing it deeply. The duty of disclosure, for 
example, that used to rely heavily on the policyholders’ shoulders, now 
tends to be fully dominated by the insurers. Through Apps that measure 
health data, driver’s habits, routes, agricultural data, just to mention a few, 
insurers now control the information which, so far, used to be managed by the 
policyholders. This means a major change of information asymmetry.8

As per the insurance penetration, one should consider the peculiarities 
about emerging and developed economies. There is a consensus around the 
remaining space for growth at the emerging markets and, in this sense, the use 
of the technology accessible to many potential customers is able to enhance 
it. Especially if we consider the number of digital devices (smartphones, 
tablets etc.) available in Brazil, which according to a researcher carried out by 
Fundação Getulio Vargas (FGV)9 reported a staggering 424 million. If all these 
costumers are now able to access the insurance market through the Apps, the 
result, in terms of insurance penetration, can be exponentially high.

The InsurTechs are already playing a relevant role in insurance markets 
all over the world, with positive impacts to policyholders, insurers, regulators, 

7 Uberization: “[…] Thanks to the advent of 4G in 2009, which brought the dawn of mobile 
payment systems and ubiquity of smartphone ownership, a large number of telenetworked 
businesses were born in the early 2010s, linking clients and service providers using digitalized 
platforms. […] The most iconic example of such companies is—of course—the ride hailing 
service, Uber, which has made its way to over 60 countries since its inception in 2009, while 
adding the verb “uberize” to the English language. Equally well known services such as 
Airbnb have been launched in the hospitality industry. Uberizing is now the modus operandi 
of many serial entrepreneurs across the world, while most newbies to the startup world these 
days open their pitch with: ‘What this app does is it connects people who are on the lookout 
for…,’ or something along those lines.” (Available at: www.thebusinessyear.com/whatis
uberizationandhowwill5gtechnologychangework/focus. Visited on: May 20th, 2021).

8 For a Nobel prize approach on such matter see WILLIAMSON, Oliver E. The economic 
institutions of capitalism. Firms, markets, relational contracting. New York: The Free Press, 
1985. p. 47.

9 Source: https://portal.fgv.br/noticias/brasiltem424milhoesdispositivosdigitaisusorevela
31apesquisaanualfgvcia. Visited on: April 21st 2021.

https://www.thebusinessyear.com/what-is-uberization-and-how-will-5g-technology-change-work/focus
https://www.thebusinessyear.com/what-is-uberization-and-how-will-5g-technology-change-work/focus
https://portal.fgv.br/noticias/brasil-tem-424-milhoes-dispositivos-digitais-uso-revela-31a-pesquisa-anual-fgvcia
https://portal.fgv.br/noticias/brasil-tem-424-milhoes-dispositivos-digitais-uso-revela-31a-pesquisa-anual-fgvcia
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that is, the entire market. One can suppose that the InsurTechs would “steal” 
market share from traditional insurers but, in accordance with the opinion 
of relevant doctrine, their goal is to add value to all the insurance service 
chain, from pricing, to underwriting, claims handling, indemnity payments,  
i.e., the idea is to bring a better insurance experience to the insureds.10 
Therefore, the new insurance architecture is not supposed to destroy the 
elder as a Schumpeterian11 analysis would suggest, but influencing and 
transforming the growth of both markets.

It is possible to argue that the InsurTechs are really changing the 
conservative way of the insurance business relying in four relevant pillars: 
(i) the brokerage management system is designed to connect carriers and 
policyholders directly, that is, with no intermediaries. Consequently, there is 
no need for any more written proposals; (ii) connectivity with insurers. Given 
that all information will be rendered through the internet, connectivity will 
play a relevant role; (iii) mobility, what is a consequence of the prior and (iv) 
the massive utilization of the cloud.12

In the past, the carriers used to measure its size and penetration  
considering the number of policies sold on a specific time length. As an 
example, the leader of the travel insurance market was the company “X”, 
because on the year “Y” it sold “Z” million policies. Consider that no comments 
were argued about the satisfaction of the policyholders, about their trust or 
happiness with the insurance system, the quality of their experience.

10 “Instead, most applications seem to be about refining and improving existing insurance 
products, the selling of insurance policies, and backoffice operations (e.g. processing 
applications, information disclosure, or claim processing, etc.)” (CHEN, Christopher. 
Regulatory Sandbox and InsurTech: a preliminary survey in selected countries. Singapore 
Management University School of Law. October 10, 2018. Available at: https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3275929. Visited on: April 21st, 2021). In this same sense, 
see also: Piotr Tereszkiewicz, Digitalisation of insurance contract law, op. cit., p. 127: “Recent 
technological advances have begun profoundly changing the business of insurance. All stages 
of the insurance value chain (product design, marketing and distribution, underwriting and 
pricing, postsales services and contract governance and claims management) are influenced 
by technologyenabled innovation in insurance (InsurTech, Eiopa 2017)”.

11 SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo de 
Cultura, 1961. p. 106.

12 CAPPIELLO, Antonella. Digital disruption and InsurTech startups risks and challenges. 
In: CAPPIELLO, Antonella. Technology and the Insurance Industry. Springer International 
Publishing, 2018. p. 36. In Spain the perception is the same. The cloud is the next destiny 
for insurers. Covid-19 is also a reason for doing more business through the cloud. “La nube 
es el próximo destino del negocio de las aseguradoras.” Source: www.ciospain.es/industria
yutilities/lanubeelproximodestinodelnegociodelasaseguradoras#. Visited on: March 
28th, 2021.

https://www.ciospain.es/finanzas/tecnologia-de-nube-hibrida-para-optimizar-la-gestion-de-seguros
https://www.ciospain.es/finanzas/tecnologia-de-nube-hibrida-para-optimizar-la-gestion-de-seguros
https://www.ciospain.es/industria-y-utilities/la-nube-el-proximo-destino-del-negocio-de-las-aseguradoras
https://www.ciospain.es/industria-y-utilities/la-nube-el-proximo-destino-del-negocio-de-las-aseguradoras
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In Brazil, specifically, this oldfashioned way to observe the insurance 
market was even stronger, what has been a consequence of the above
mentioned LawDecree n. 73/1966. Susep, as the regulator, created insurance 
wording standards for several different insurance contracts and the carriers, 
as a matter of law, were bounded to follow them.13 From a competition public 
policy perspective, the consequences were awful, because there was no real 
space for it between insurers thus stimulating the perpetuity of the oligopoly. 
When only premium and deductibles were in the table, the customers did not 
look at the quality of the insurance coverage.

All the innovation brought by the InsurTechs is changing this policy 
driven approach. Insurers are risk specialists. They have been working will  
all this data for centuries. In this sense, with more and more precious 
information on their hands, it is time to add value to the insurance experience 
provided to the customers:

A problem with the oldfashioned model: an indemnity or a sum 
assured only deals with part of the problem. An event can be financially 
compensated, however, the losses of the insured or its family are 
broader than this. The trauma, the feeling of unsafety, reputation, 
just to mention a few hazards suffered by an insured. The approach 
for insurers, therefore, considering all the innovation stuff that is 
now available, is to apply its intelligence to avoid these events. It is, 
therefore, a question of risk management, not a policy driven approach 
anymore. Secondly, a policy doesn’t provide a lot of options for 
regular, meaningful customer contact. If interaction with customers is 
limited to policy renewal and premium payments, there is not much 
opportunity to build a more solid customer relationship. And lastly — 
let’s be honest: there is not much attractiveness in an insurance policy. 
People are not looking for a policy because they want to, but because 
they must, due to legal requirements, or for lack of alternatives.14

13 LawDecree n. 73/1966. Art. 36. It is Susep’s duty, in the capacity of enforcer of the policy 
outlined by CNSP, as the supervisory body of the constitution, organization, functioning and 
operation of Insurance Companies, to […] c) establish conditions for policies, operation plans 
and tariffs to be compulsorily used by the national insurance market.

14 BLOEMERS, J. H. F. Onno. The future of insurance — from managing policies to managing 
risks. Source: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119444565.ch44. Visited on: 
April 14th, 2021.
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The insurance regulators, therefore, also need to quickly adapt their 
targets considering this new scenario.15 While in the past the stability of the 
market used to be the priority number one, now and in the future, there is 
a consensus around the need to balance stability and innovation. If the first 
harms the second, the scale ought to whey towards the second.

This statement, definitely, is not irresponsible. The stability of the insurance 
markets, globally considered, rely on a huge number of policyholders.  
The risks will be absorbed by the market as long as there are more and more 
policyholders. It is the mutualism principle, one the core fundamentals of the 
insurance industry.

The InsurTechs, as the facts already demonstrate, are able to introduce an 
expressive number of costumers to the insurance market, with benefits to all 
stakeholders. Whit this said, regulators need to enhance innovation, to create 
good conditions to these new players and methods of doing insurance.

Finishing this introduction and moving to the next section, the carriers 
have an amazing opportunity to observe “the end of the policy driven approach. 
[…] Instead of answering the question how do we sell more policies? This is the time 
to ask in which business are we?”16

2. The insurTechs. Its meaning

As already explained, the appearance of the InsurTechs is closely linked 
with the Fintechs that, broadly arguing, are also bringing serious changes to 
the heavily regulated market of the financial institutions. As explained, the 
main goal of the InsurTechs, as per the addition of technology to all phases of 
the insurance chain, is not to directly compete with traditional carriers.

In fact, if an upcoming InsurTech decides to sell car insurance, there 
can be competition with an already established carrier, however, as the facts 
illustrate, the way in which the entrants will take place at the market is quite 
different. The insurance product targeted by the InsurTechs is not going to be 
the traditional car insurance. New modalities such as “pay per use” insurance 

15 “It is a fact—becoming more obvious in the case of FinTech developments—that regulators 
seem to always be one step behind the market.” (CHATZARA, Viktoria. FinTech, InsurTech, 
and the regulators. In: Pierpaolo Marano and Kyriaki Noussia (Ed.), InsurTech, op. cit., p. 4.)

16 J. H. F. Onno Bloemers, The future of insurance, op. cit., p. 4.
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will be at the horizon, what means that, at least directly, there shall be no 
competition with traditional carriers but an economic and complementary 
relation.

The InsurTechs, moreover, are not only assigned to be typical insurers. 
As a matter of fact, it seems that the great contribution brought by them rely 
on specific activities that are meant to add quality to the services provided by 
traditional carriers.

If an App is able to, collecting data from satellites, optimize the loss 
adjustments procedures of an agricultural insurer, there shall not be any 
questions about the benefits that these two companies can achieve together. 
The same can be argued as per automated car insurance, health/life insurance 
and the better assessment of personal data of policyholders etc.

The investments that are taking place with the InsurTechs are huge, and, 
in the same way are the expectations of all stakeholders:

Although the first investments in the InsurTech sector date back to 
2011, there has been a significant expansion of the phenomenon since 
2014 (CB Insights 2017b, c). The number of start-ups continues to go 
up and, according to some estimates, will soon exceed the figure of 
1500 companies, at a global level, with the USA occupying the most 
significant share, followed by the UK, India, and Germany (Venture 
Scanner 2017a, b). In 2011, the total fund raising of the InsurTech sector 
was 130 million dollars, peaking at 2.7 billion in 2015, compared with 
about 750 million in 2014. For the future, a growth of the InsurTech 
platforms has been envisaged, which would bring the fund raising from 
175 billion dollars in 2016 to 235 billion dollars in 2021 (CB Insights 
2017d; Maynard 2017). Most InsurTech investments are concentrated 
on innovations in the nonlife compartment, and particularly on the 
health and car segments.17

The InsurTechs tend to propose a new way to do business, replacing 
or adding to the traditional B2C model (business to consumer) per the P2P 
model (peer to peer). While in the past a costumer needed to find a broker, 
sign a proposal, and wait for the insurer risk’s approval (B2C model), now 

17 Antonella Cappiello, Digital disruption and InsurTech startups risks and challenges, op. cit., 
p. 34-35.
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the modus operandi shall be completely different. The P2P model introduces 
a company (that administrates a platform) that will join the two peers, thus 
creating conditions to conclude the business.

As per the introduction of P2P business in the insurance market, 
Margarida Lima Rego and Joana Campos Carvalho explain the following:

In the insurance sector, the expression ‘P2P insurance’ is used to 
describe new technologybased business models which allow the 
insured to pool their risks and their capital, self-organise and self-
administer so as to minimise their losses and maximise their gains. 
P2P insurance is indeed about risk and capital pooling, given that in 
these models at least a part, sometimes the entirety of the risk is carried 
by the peers themselves. These models aim to reduce costs commonly 
associated with insurance underwriting and claims handling by their 
use of innovative digital technology, as well as to cut or at least reduce 
the insurer’s profit margin, typically by giving any excess premiums 
back to the policyholders in years when the total losses are lower than 
the aggregate premiums and having the platform’s retained funds 
or ultimately reinsurers pay for the excess losses in years where the 
opposite occurs.18

Moving forward, the two professors from Portugal explain that the P2P 
insurance, actually, illustrates a very old way of the insurance contracts, that  
goes back to its origin with the mutual insurers. However, considering  
that the risks shall be absorbed by the group (not by an insurer), then one 
question emerges: in accordance with the current regulation, P2P insurance 
is really insurance?

The selfgoverning model appears to be the only true P2P model. In 
this model, no insurer, reinsurer or insurance intermediary is allegedly 
involved. No premiums are paid and the risk is shared solely amongst 
the members of a group, according to the terms they define. The role 
of the platform operator is to provide the technological means for the 

18 REGO, Margarida Lima; CARVALHO, Joana Campos. Insurance in today’s sharing economy: 
new challenges ahead or a return to the origins of insurance? In: Pierpaolo Marano and 
Kyriaki Noussia (Ed.), InsurTech, op. cit., p. 29.
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model to work: the company merely provides a virtual marketplace 
through which anyone can communicate, enter into and perform 
contracts.19

The question is very interesting, and it brings on the need to review 
traditional regulatory standards. As mentioned in the introduction, if the 
Brazilian regulator still considers a pretty much formal enforcement of the Law 
Decree n. 73/1966, there shall not be room for innovation in this market. The 
regulation needs to follow the Economy’s development, to create conditions 
to enhance it, and never the contrary.20

In this sense, there are no doubts that regulatory issues will arise because 
of the introduction of all these brandnew ways to experience the insurance 
contracts by the Society.

2.1 The regulatory sandbox

An important tool that has been deeply used to foster innovation in 
insurance markets is the regulatory sandbox. If one forgets its existence, it 
will be easy to understand its goals.

A businessman decides to enter in the insurance market. He, therefore, 
studies the current regulation, capital requirements, questions of compliance 
and corporate governance, and, of course, all other aspects related to the 
building of a company from ground zero (e.g. taxes, labor, social security, 
intellectual property, marketing, competition etc.).

The barriers and challenges to enter are so high that he gives up.  
Not only based on the capital requirements or heavy and complex regulation, 
he realizes that, in fact, it will be very difficult to compete with carriers that 
have been doing business in this market for so many years.

19 Ibid. p. 30.
20 Regarding the need for speed to high frequency trading in the United States, please see: 

WOODWARD, Megan. The need for speed: regulatory approaches to high frequency trading 
in the United States and the European Union (November 1, 2017). Vanderbilt Journal of 
Transnational Law, Vol. 50, No. 5, 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3203691. 
Visited on: May 11, 2021. One phrase, in particular, shows the drama faced by regulators: 
“People no longer are responsible for what happens in the market, because computers 
make all the decisions.” (See LEWIS, Michael. Flash boys: A Wall Street revolt. Nova York: 
W. W. Norton & Company. 2014. Asserting that the US stock market faces the increasingly 
controlling influence of computerbased technology. p. 1).

https://ssrn.com/abstract=3203691
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The regulatory sandbox corresponds to a creation of insurance 
regulators, that aims to prepare an environment friendly to new entrants.  
The capital requirements shall be seriously reduced, as well as the compliance 
with the heavy regulation. As mentioned by Christopher Chen:

The concept is similar to a clinical trial for new drugs before hitting the  
market. On the one hand, it may buy some time for regulators, 
incumbent financial institutions and new technology firms to try out 
new services with minimized legal risk without killing the bird before 
it can fly. On the other hand, such legal certainty may attract more 
innovators from both sides of the universes to apply new technology 
and services that might benefit the market and general public in the 
long run. As a result, it is not surprising that some Asian markets also 
seek to adopt the idea of regulatory sandbox.21

There is a consensus around the time length of the regulatory sandbox, in 
the sense that is shall be limited. If a member of the sandbox has competitive 
advantages in comparison with the nonmembers, it is clear that this 
environment cannot last forever.22

Another issue of concern deals with the result of the time trial, i.e., what 
will happen when a participant leaves the sandbox (because of the end of the 
trial) and entry the market. If it is an insurer, there will be conditions to compete 
with traditional carriers? If not, what will happen with its policyholders?

These questions are worthwhile and deserve the attention of the 
regulators. However, it seems that que advantages brought by innovation 
whey lots more than these potential issues.

Globally speaking, the cradle of the InsurTechs goes back to 2015, in 
London. According to the aforementioned research, there is a total of 87 
sandboxes in operation since the introduction in 2015 until mid2018, of which 
only 15% linked with insurance services directly.23

21 Christopher Chen, Regulatory Sandbox and InsurTech, op. cit., p. 2. In accordance with the 
British FCA, the idea is to provide “A safe space in which businesses to test out innovative 
products, services, business models and delivery mechanisms without immediately incurring 
all the normal regulatory consequences of engaging in the activity in question.” Ibid., p. 8

22 “This assumption is not fully tested. In addition, a sandbox is not meant to exist forever (at 
least at this moment). A trial must have an end date. Nonetheless, it is unclear what will 
happen after the completion of a sandbox and what may be the future of sandbox.” Ibid., p. 3.

23 Ibid., p. 7.
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Furthermore, in the UK the entrants can apply for the sandbox on three 
different ways: (i) Restricted and full license: At the end of experiment period, 
a firm may apply to lift the restrictions that are applicable and acquire the full 
authorization to offer full financial services under the supervision of the FCA; 
(ii) Under the sandbox umbrella, a firm would have 12 months to experiment 
its technology. The FCA would invite application of sandboxes by cohorts; 
(iii) Ask to FCA a kind of a waiver or no action letter.24

This said, a few important questions remain unanswered. “Who can 
enter the sandbox? What kinds of rules are they subject to in the period of real-
world experimentation? Perhaps most importantly, what constitutes a successful 
innovation?”25 As per the launch of the regulatory sandboxes, the regulators 
need to carefully address these answers, thus avoiding misunderstandings.

At this stage, it is possible to observe that the InsurTech’s arena 
will capitalize the risks’ assessment by insurers on a great way. It is not 
exaggerated to argue that the duty of utmost good faith, so closely linked 
with the insurance contracts, is being subject of a deep rewriting, what, in fact, 
brings on new risks to the table.

These risks are not exactly insurable risks, as the market got used to 
absorb. Now, the “enemy” is different, and it corresponds to a risk that can be 
created by the insurers by themselves, that is, all the concerns that deal with 
data protection.

Insurers that are able to analyze with a ridiculous precision the behavior 
of the policyholders, their habits, personal relationships, that can foresee the 
future in some sort of way, need to treat all this data on a so very caution way. 
Basically, relevant doctrine mentions the risks of discrimination addressed by 
algorithms applied by insurers and, additionally, the cyber risks, related to 
bad use of protected data.26

In this sense, the regulator shall focus on innovation, therefore enhancing 
more sandboxes, trying to engage more participants, and, in the same way, set 
rules to protect personal data of the policyholders.

24 Ibid., p. 8.
25 YADAV, Yesha; BRUMMER, Chris. Fintech and the innovation trilemma. Georgetown Law 

Journal, v. 107, n. 235, p. 296, 2019. Available at: https://scholarship.law.vanderbilt.edu/faculty
publications/1084. Visited on: May, 10th, 2021.

26 For a deep analysis of this specific issue, please see JUNQUEIRA, Thiago. Tratamento de dados 
pessoais e discriminação algorítmica nos seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020; and 
Vianna, Eduardo Araujo Bruzzi. Regulação das fintechs e sandboxes regulatórias. Dissertação 
(mestrado em economia, intervenção e estratégias regulatórias) — Escola de Direito do Rio de 
Janeiro, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2019.

https://scholarship.law.vanderbilt.edu/faculty-publications/1084
https://scholarship.law.vanderbilt.edu/faculty-publications/1084
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Another point of interest refers to the need of cooperation between 
regulators, what can be observed in two different ways. Thus, introducing the 
issue that will be developed in the next section, imagine if regulators in France 
and Italy set different rules within their sandboxes. Considering that all the 
businesses will be developed through the internet, there shall be harmony 
between regulators’ rules, especially considering two countries that belong 
to the European Union. In terms of Latin America, the same issue shall be 
argued, even though the difference between the EU and Mercosur rules are 
huge in terms of alignment.

The second way applies to the different areas of knowledge that the 
activities developed by the InsurTechs shall touch. On one hand, it can be 
insurance or services related to the insurance chain, therefore subject to  
the insurance regulator oversight. On the other hand, data protection shall 
be oversighted by the data protection regulator. Coordination between both 
regulators must be exercised.

2.2 The new risks and the regulators’ targets

Whereas the risks’ assessment improves, the cyber risks also improve 
and becomes dangerous.27 For instance, it is interesting to observe what is 
happening with the underwriting of life insurance.

At a not so far past, carriers needed to invest in qualified and experienced 
professionals to correctly understand and, then, underwrite life insurance 
risks. The policyholders used to sign a proposal, to send documents and, 
in some situations, were bound to deliver a few medical exams. The whole 
process was complex, bureaucratic, and slow. Thanks to the “explosion” of 
data, available through Apps, algorithms, all the past requirements are now 
almost useless.

Ralf, in an article in the Financial Times, states that ‘Robots learn the 
business of covering risk’, highlighting that the underwriting of life 
insurance “previously requiring an indepth assessment of the customer 
by a qualified underwriter using a wellworn set of actuarial models,” 

27 GRIMA, Simon; SPITERI, Jonathan; ROMANOVA, Inna. The challenges for regulation and  
control in an environment of rapid technological innovations. In: Pierpaolo Marano  
and Kyriaki Noussia (Ed.), InsurTech, op. cit., p. 84.
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is now being replaced by a ‘selfie’ emailed by customers. He notes that 
computers analyze thousands of different regions of the face, and with 
this information plus a few other details received from customers, the 
computers, in a few minutes can come up with an accurate prediction of 
life expectancy. Moreover, he explained how business applied artificial 
intelligence to aerial photos of farms to help provide crop insurance 
and machine learning could strengthen the efficiency of the services 
being offered.28

Needles to argue that with the bonus — more accurate data — comes the 
onus, i.e., an obligation to handle the data on the proper way. The insurance 
regulators, in this direction, need to focus on three core fields: (i) consumer 
privacy; (ii) security of customer data; and (iii) appropriate use.29 As far as 
insurers will have conditions to be more efficient and, in this sense, underwrite 
risks and charge premiums and deductibles properly, it seems clear, on the 
other hand, that they shall invest more money in the data protection issues.

Imagine a situation in which, for a lack of care, a programmer fails to 
adjust the algorithms that will analyze personal data for purposes of risks’ 
underwriting. The consequences can easily cause discrimination, what shall 
be avoided.30 The Organization for Economic Co-operation and Development 
also stressed this concern:

Data protection is an area that will require closer examination by 
regulators, as the volume of personal data handled by insurers increases, 
whether consensus was gained for the intended use becomes blurred. 
Data aggregation brings forth the possibility of certain segment of the 
population becoming uninsurable, so how data is harnessed should be 
closely considered.31

28 Ibid., p. 86.
29 KASINOW, R. Key regulatory challenges facing the insurance industry in 2017. Americas FS 

Regulatory Center of Excellence. KPMG. 2017. Available at: https://assets.kpmg.com/content/
dam/kpmg/us/pdf/2017/04/facingtheinsuranceindustryin2017.pdf. Visited on: May 20, 
2021.

30 The risks of discrimination in Portugal have been emphasized by BARROSO, Maria de 
Nazaré. Fintech e seguros. In: BARROSO, Maria de Nazaré. Fintech: desafios da tecnologia 
financeira. 2. ed. Available at: https://almedina.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/pdf_
preview/9789724078472.pdf. Visited on: April 28th, 2021.

31 OECD. Technology and innovation in the insurance sector. 2017. Available at: www.oecd.org/
finance/Technologyandinnovationintheinsurancesector.pdf. Visited on: May 20th, 2021.

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2017/04/facing-the-insurance-industry-in-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2017/04/facing-the-insurance-industry-in-2017.pdf
https://almedina.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/pdf_preview/9789724078472.pdf
https://almedina.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/pdf_preview/9789724078472.pdf
https://www.oecd.org/finance/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdf
https://www.oecd.org/finance/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdf
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The regulator, in his turn, shall enhance administrative rules to 
achieve this goal, but, also, keeping this focus on the need for innovation.  
The regulator’s balance shall combine data protection and innovation in a 
fluid way. While in the past the markets got used with an intense regulation 
— a prescriptive control — now is the time to a softer regulation — high level 
controls.32

The debate between data protection and innovation shall also bring 
another element to the discussion. Instead of facing a dilemma, the doctrine 
refers to a trilemma, bringing the following members to the panel: (i) clear 
rules; (ii) market integrity and (iii) the enhancement of financial innovation.

Yesha Yadav and Chris Brummer explain that at best, regulators can 
achieve two of these three objectives:

Specifically, when seeking to (i) provide clear rules, (ii) maintain 
marketintegrity, and (iii) encourage financial innovation, regulators 
can achieve, at best, two out of these three objectives. For example, 
if regulators prioritize market safety and clear rulemaking, they 
necessarily must do so through broad prohibitions, likely inhibiting 
financial innovation. Alternatively, if regulators wish to encourage 
innovation and issue clear rules, they must do so in ways that ultimately 
result in simple, lowintensity regulatory frameworks, increasing risks 
to market integrity. Finally, if regulators look to promote innovation 
and market integrity, they will have to do so through a complex matrix 
of rules and exemptions, heightening the difficulties of compliance, 
international coordination and enforcement.33

32 “This ‘control theory’ specifically recognizes a basic tradeoff between two social costs of 
each choice of control: Prescriptive Control and HighLevel Control. Prescriptive controls 
to try and achieve more security, uniformity acceptability, trust, profitability, competition, 
enforceability, affordability, and transparency but may stop innovation efficiency and result 
in more bureaucracy and more costs. On the other hand, highlevel controls may result in 
more innovation, less uniformity but still achieve the results of prescriptive controls from 
selfregulation while being more efficient. However, this depends much on the culture of 
the insurance industry and may result in being more vulnerable and less secure.” (Simon 
Grima, Jonathan Spiteri and Inna Romanova, The challenges for regulation and control in 
an environment of rapid technological innovations, op. cit., p. 93). See also STERN, Gary. 
Can regulators keep up with Fintech? Available at: https://insights.som.yale.edu/insights/can
regulatorskeepupwithfintech. Visited on: April 21st, 2021.

33 Yesha Yadav and Chris Brummer, Fintech and the innovation trilemma, op. cit., p. 242.
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Giving a step backwards, what if all this huge amount of data is accessed 
by the wrong hands? The number of episodes in which strong institutions 
have been attacked by hackers is enormous and, so on, the cyber risks are 
growing exponentially. These risks, notwithstanding all the insurers expertise, 
are difficult to foresee and to evaluate.34

Regarding the risks that comes along with all this innovation and data 
protection concerns, relevant doctrine argues for the necessity of coordination 
between, for example, United States and Europe, what seems easy to 
comprehend.

Another concern is the central regulation system calling for uniform 
Insurance Regulations across Europe and the United States. The 
advantage of such a system is that since decisions are decentralized, 
issues can constantly emerge from these different countries and 
states, uncovering, what is known in risk management as ‘unknown 
uncertainties’, issues that certain countries might not have ever 
been able to experience and identify. Therefore, uniformity and 
centralization of decisions on regulations will help identify these 
‘unknown uncertainties’ and create an appropriate antidote.35

The same reasoning is applicable to the Latin America countries, even 
though in pragmatical terms, this does not seem a concern over some of 
its countries. In Brazil, as it will be addressed in the next section, there is a 
regulation about the InsurTechs, and the regulatory sandbox created by its 
insurance regulator. In Argentina, Chile and Peru, for instance, no specific 

34 “The problem is that insurers are both excited and nervous about the opportunities. There 
is concern about the extent of their exposure to claims for cyber breaches under existing 
portfolios. Moreover, the lack of historical data means insurers (and reinsurers) face problems 
in determining the questions that should be asked in proposal forms, in drafting policies, in  
calculating premiums and in dealing with claims. There is legal uncertainty about where 
liability might fall. The problems posed over liability for accidents involving driverless cars 
have been mentioned, but these issues are already with us because modern cars are loaded 
with computercontrolled devices — the Ford Fusion has more lines of code than the Boeing 
777 Dreamliner”. (RAWLINGS, Philip. Cyber risk: insuring the digital age. British Insurance 
Law Association Journal, Vol. 128, January 18, 2015. Queen Mary School of Law Legal Studies 
Research Paper No. 189/2015. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2551421. Visited 
on: May 14th, 2021. p. 6).

35 Ibid., p. 94. In the same way: “it seems that the effective regulation of FinTech applications/
services will require more, new, and enhanced forms of international cooperation between the 
competent national regulators.” (Viktoria Chatzara, FinTech, InsurTech, and the regulators, 
op. cit., p. 4).

https://ssrn.com/abstract=2551421
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regulation has been enacted. In Colombia, the Decree n. 1234/2020 set the 
conditions for its regulatory sandbox (it is more designed for the Fintechs,  
but the general idea is also appliable to the InsurTechs)36. Also, it seems important 
to have a coordination between regulators from different areas of oversight 
such as, for example, insurance, data protection and telecommunications.37

3. InsurTechs in Brazil

The Brazilian insurance regulator is aligned with the innovative 
disruption that is taking place in insurance markets all over the world. This 
statement is not only based on the InsurTechs, as will be specifically observed 
later, rather, is a matter of a deep transformation that has been conducted by 
Susep since the early 2021.

As stated, the Brazilian insurance legal framework is outdated. It is still 
greatly based on the LawDecree n. 73/1966, that, of course, was not prepared 
for the technological era. In the same way, the Brazilian Civil Code is also old
fashioned. Even though it has been enacted in 2002, its Bill of Law was firstly 
presented through Congress over the 70s.

Considering that from a legislative perspective the insurance market 
was “arrested” by old rules, a regulatory initiative was needed to build up an 
arena on behalf of the innovation. This is exactly what is happening in Brazil,  
not only with the InsurTechs, but also with several administrative rules enacted 
by Susep and CNSP in the sense of bringing more flexibility to the insurance 
contracts at several different types, ranging from property to casualty and, 
moreover, to the so-called large risks.38

36 For more information, please access: www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/
norma.php?i=142005. Visited on: May 20th, 2021. About Mexico, there also is a specific 
administrative rule referring to the InsurTechs. It is the “Circular Modificatoria 5/19 a la Circular 
Unica de Seguros y Fianzas”, from March 26th, 2019.

37 “Moreover, other regulatory authorities, apart from those competent in the financial services 
sector, such as the competition authorities, the data protection and telecommunications 
regulators, could be also involved for a number of issues.” (Viktoria Chatzara, FinTech, 
InsurTech, and the regulators, op. cit., p. 4).

38 Examples are Resolution CNSP n. 407, of March 29th 2021, which disciplines large risks; 
Circular Susep n. 621, of February 12 2021, which disciplines nonlife insurance; and the draft 
of Circular Susep submitted to public consultation through Public Notice 06/2021, published 
on April 14, 2021, which will discipline the liability insurance, namely general liability 
insurance, professional liability insurance (E&O), directors and officers liability insurance 
(D&O), environmental liability insurance and cyber risks liability insurance.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=142005
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=142005


Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 149-182, set/dez. 2021.

169ILAN GOLDBERG  |  The InsurTechs in Brazil: a legal and regulatory analysis

Susep’s reasoning behind the enactment of these administrative rules is 
clear – let the private autonomy of the parties conduct its businesses, without 
the interference of the State, what is also an influence of the Law n. 13.874, 
from September 20th, 2019, named as the Law of Economic Liberty. 

With this is mind, it is time now to move on to the most important Susep’s 
initiative designed to welcome innovation at the insurance market, i.e., its 
regulatory sandbox.39

3.1 Susep’s regulatory sandbox

Through the Resolution CNSP n. 381/2020 and the Circular Susep  
n. 598/2020, the insurance regulators launched the first insurance regulatory 
sandbox in Brazil. The specific date of its beginning is March 6th, 2020.  
It is important to clarify that as per the launch of the insurance regulatory 
sandbox, Susep positioned the insurance market in the forefront of all other 
regulated markets in Brazil. So far, there are no news about, for example, 
other sandboxes at the stocks market, nor financial institutions.

Before describing the core features of the Brazilian insurance sandbox, it 
is important to broadly understand how the insurance market is structured. 
Moving a little to the past — during the 90s and the beginning of the years 
2000 — the Brazilian insurance market used to be concentrated on the hands 
of very few competitors, basically insurance companies that had large banks 
on its backs. That was the time of the bancassurance, with strong market share 
in consumer lines and, also in large risks.

Around 2005, this picture began to change and a clear division  
between consumer lines and large risks started to influence the appetite of 
the insurance companies. Those who were specialized in large risks moved 
to this business, while the consumer lines specialists decided to keep their 
businesses focused on it.

Therefore, the wellknown Brazilian commercial banks decided to remain 
in the insurance market but, basically, working with consumer lines, in which 

39 “The creation of the Susep’s regulatory sandbox is a clear example of potential regulatory 
disconnection. If the regulator did not create the environment for the development of 
innovation to the insurance market, there would be a disruption between the reality and the 
rules existent so far.” (GUERRA, Sérgio; GONÇALVES FILHO, Péricles. As InsurTechs e o 
papel do regulador de seguros no século XXI. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, Thiago. 
Temas atuais de direito dos seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. t. 1, p. 220-253).
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the exposure to risks was definitely small in comparison with the large risks. 
Very specialized insurers, the great majority of them multinational, stayed 
with the large risks. As a matter of fact, the market share changed from hands, 
but the concentration on a few players remained.

Coming back to 2020, the picture was basically the same, i.e., almost the 
same players were seriously scoring in the local market. The wellknown 
barriers to step into the market were the same: (i) large amount of capital; 
(ii) compliance with regulation and (iii) very strong competition between the  
participants. Therefore, what could be done to provide conditions for the entry 
of new participants? The answer is the subject of this article: the regulatory 
sandbox.

Susep realized that, on normal conditions, new entrants would not even 
try to step into the market. Just to give a very basic picture, the minimum 
capital required to star an insurance business in Brazil is from BRL 3,960,000.00 
(three million nine hundred and sixty thousand reais) up to BRL 15,000,000.00 
(fifteen million reais), depending on the type of insurance contract, all 
in accordance with Resolution CNSP nº. 321/2015, with the amendment 
promoted by Resolution CNSP n. 388/2020.40

Accordingly, Susep, aligned with the UK experience with its several 
regulatory sandboxes, was aiming to create a more amicable and less  
restrictive regulatory framework, that would be capable to enhance innovation.

The key factor around the regulatory sandbox consists of the creation of 
an innovative project, that is, to encourage new ways to do business adopting 

40 Resolution CNSP n. 388/2020 amended Resolution CNSP 321/2015 to segment the minimum 
capital into four levels: a) BRL 15,000,000.00 (fifteen million reais) for open private pension 
entities (“Oppes”) and insurance companies classified as S1 or S2; b) BRL 8,100,000.00 (eight 
million and one hundred thousand reais) for Oppes and insurance companies classified as 
S3; c) BRL 3,960,000.00 (three million nine hundred and sixty thousand reais) for insurance 
companies classified as S4; and d) BRL 3,000,000.00 (three million Reais) for supervised 
companies that operate exclusively in microinsurance. The requirements for classification as 
S1, S2, S3 and S4 are foreseen in the Resolution CNSP n. 388/2020. Briefly explaining, the 
entities will be classified in levels from S1 to S4 based on size criteria (annual premiums and 
technical provisions) and risk profile. As an example, the entities classified in S1 must have, 
alone or together with other entities of the same group, (i) technical provisions equal or higher 
than 6.0% of the total technical provisions of the entire market supervised by Susep; or (ii) 
premiums equal or higher than 9.0% of the total premiums of the entire market supervised by 
Susep; or other criteria linked to reinsurance premiums and retrocession. Entities classified as 
S3, for example, must have (i) technical provisions lower than 0.2% of the total; (ii) premiums 
lower than 0.9% of the total, in addition to criteria related to reinsurance premiums and 
retrocession. At the time Resolution CNSP nº 388 was published, the S1 category was composed 
of 19 supervised entities, S2 was composed of 60 entities and S3 and S4 were composed of 89 
entities.
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new technology or, adopting new technology on the current way to do 
business. Moreover, the innovative project shall be positive not only for the 
insurer and its shareholders, rather, for the market as whole.41

3.2 The Resolution CNSP 381/2020 and Circular Susep 598/2020

CNSP and Susep published these two administrative rules about the 
regulatory sandbox. While the first is broader, the second moves to a more 
detailed analysis on the requirement that shall be fulfilled by the sandbox 
applicants.

Beginning with the Resolution CNSP 381 it is worth mentioning the 
concept of the regulatory sandbox:

Sandbox concept – it is an experimental regulatory environment, in 
which its participants will be authorized to develop and sell insurance 
in a proper way. Their project shall be new and, moreover, it needs to 
be good for the insurers, insureds and the market as a whole. (art. 1st. 
Emphasis added).

The participants of the Susep’s regulatory sandbox shall only have 
an authorization to develop and sell insurance contracts. It is important 
to understand, therefore, that all the noninsurance services brought by 
InsurTechs do not comply with this regulatory sandbox. 

In other words, if a candidate applies for the sandbox willing to render 
some specific services to the insurance chain (for example, an App that 
analyses insured’s data through algorithms), Susep will not authorize it. The 
Brazilian regulatory sandbox is entirely focused on insurance services. 

The minimum base capital required by Susep corresponds to BRL 
1,000,000. (art. 2nd, item IV). As explained before, outside the regulatory 
sandbox the minimum capital is BRL 3,960,000.00 (three million nine hundred 
and sixty thousand reais) up to BRL 15,000,000.00 (fifteen million reais).

41 An interesting analysis of the ‘innovative project’ was addressed by BRUZZI, Eduardo. 
InsurTech e sandbox Susep: o filtro regulatório da inovação securitária. Available at: www.jota.
info/opiniaoeanalise/colunas/regulacaoenovastecnologias/insurtechesandboxsusepo
filtroregulatoriodainovacaosecuritaria30032020. Visited on: March 31st, 2021. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-e-novas-tecnologias/insurtech-e-sandbox-susep-o-filtro-regulatorio-da-inovacao-securitaria-30032020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-e-novas-tecnologias/insurtech-e-sandbox-susep-o-filtro-regulatorio-da-inovacao-securitaria-30032020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-e-novas-tecnologias/insurtech-e-sandbox-susep-o-filtro-regulatorio-da-inovacao-securitaria-30032020
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Regarding the innovative project: “Innovative project: development of a 
project or service within the insurance market, that shall be originated from 
new methodologies, procedures, or technologies applied on a different way. 
(art. 2nd, item IX)”.

As stated in section 2 of this article, the whole idea of the sandboxes is to 
create an environment in favor of innovation.

Concerning the selection process of the winners, the rule sets that SUSEP 
will select, among the participants, the top ten innovative projects. (art. 3rd). 
Specific comments on the criteria adopted by the regulator will be presented 
on the next section.

Another important feature of the sandbox, that is also aligned with the 
foreign sandboxes, is the term. In accordance with art. 4, item I, the sandbox 
shall last no longer than 36 months, counted from the date in which the 
operations begin, or 60 days after the issuance of Susep’s authorization to be 
part of the regulatory sandbox.

Moving to the Circular Susep n. 598/2020, it brings more specific content 
referred to the insurer’s operation:

 Insurance policy term: the maximum insurance policy term shall be 
equivalent to the remaining period issued by Susep for the insurer 
participant at the regulatory sandbox. (art. 7)

 The insurance coverages shall have a maximum time length of one 
month. (art. 11)

 The insurer shall disclose to the insured the fees owed as per brokerage 
services, if applicable. (art. 13)42

 About the insurance plan, its minimum content is explained at art. 17, 
items I up to XIII.

 The claims adjustment and payments shall be concluded in 30 days. 
(art. 19)

 Portfolio transfer: it is allowed between carriers that are participants of 
the regulatory sandbox. (art. 22)

 Cancellation rules are set by art. 30, items I up to XIII.
 Based on Susep’s analysis, cancellation can be discharged by a business 

plan presented by the insurer, clarifying the steps necessary to solve the 
preexisting problems. (art. 30, sole paragraph).

42 The disclosure of brokerage fees is subject to a specific administrative rule. It is the Circular 
Susep n. 382/2020.
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3.3 The criteria established in Susep’s bid notice n. 2/2020 and 
the current players in the Brazilian InsurTech market

After the enactment of the two administrative rules abovementioned, 
Susep published the bid notice n. 2/2020, thus calling the potential participants 
to apply for the sandbox. The bid, as expected, was written in accordance with 
the respective administrative rules. Susep’s choice on the selected participants 
was based on the following criteria: (i) adoption of new technology, (ii) reduce 
costs to consumers, (iii) offer a service/product different and better than the 
currently available, (iv) its commercialization out of the sandbox.

For a better comprehension, please observe the following chart:

Afterwards, Susep has chosen the eleven better projects (instead of only 
ten, as previously announced) that joined its sandbox ever since. In summary, 
their activities are:43

43 There is a remaining company: “Komus” — coverage for smartphones (https://komus.io/), 
which decided to leave the Sandbox and offer its services through an already authorized 
insurer, named Essor.

https://komus.io/
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InsurTech Description

88i
Insurance for mobile phones, videogames, smartwatches, notebooks, 

tablets, headphones, life, telemedicine, safe delivery of goods and 
employment interruption. (https://88iseguradora.digital/a88i/)

Coover
Insurance for smartphones and pets. (https://coover.me) 

In partnership with Zurich.

Emotion
Life insurance. “The first insurer in the world created with the concept 

of ‘People Centric’, designed to inspire people and its life histories”. 
(www.emotionseguros.com.br).

Flix Home and pet insurance. (www.flix.com.vc).

IZA
Life and personal accident. (https://www.iza.com.vc) 

Ps. Insurance for less than BRL 1,00 per day.

MAG 
(Simple2u)

Home, smartphone, life and personal accident (always “on demand). 
Obs. This InsurTech has Mongeral Aegon (“MAG”) on its background, a 
very traditional life insurer in the country. The website is not available.

Pier Coverage for smartphones. (www.pier.digital/)

Stone
Coverage for home, funeral, and personal accident. Obs. It is an arm 

of Stone Fintech, that was already playing a relevant role as a payment 
method. Website not available.

Thinkseg Car insurance on demand. (www.thinkseg.com)

Split Risk Car insurance. Website not available.

As can be seen in the chart, the main lines of operation of InsurTechs in 
Brazil are in the car, life, personal accident, mobile, health, home, bicycles, 
funeral expenses assistance, agriculture, pets, and travel insurance.

Besides the eleven InsurTechs that offer a new business model  
for insurance, there are currently more than one hundred other Brazilian 
InsurTechs operating in insurance distribution or providing services  
to insurers and intermediaries.44 The main activities of these non-insurance 
companies are: insurance products platform, software providers, artificial 
intelligence to avoid insurance fraud, to collect and administer data, to make 
underwriting decisions and claims handling.

44 Source: https://www.digitalinsurance.lat/radaresinsurtechs; visited on May 28th, 2021.

https://www.digitalinsurance.lat/radares-insurtechs
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In accordance with news disclosed by Susep, a second regulatory sandbox 
is about to be launched for ten new participants.45

3.4 Innovative disruption as a matter of the Brazilian State 
Agenda (the Complementary Law n. 182, from June 1st, 2021)

In the introduction of this article, it has been explained that the Brazilian 
insurance regulatory framework is complex and that its regulator is not  
an independent agency. Susep is an autarchy closely linked with the Ministry 
of the Economy and its head officer is nominated by the Minister of the 
Economy.

Brazil has Presidential elections every four years, what means that the 
Minister of the Economy, also nominated by the President, is subject to change 
within this time frame. 

All the regulatory innovation brought by Susep and CNSP seems positive 
to the market. It will, as demonstrated, enhance competition, introduce 
innovation, render new and more complex types of insurance coverages, free 
from the standardized model that, for a long time (since 1966 – year of the 
enactment of the LawDecree 73), froze the domestic market. 

This said, it is important to emphasize that all this good news is sustained 
by a matter of the Government agenda and, moreover, by the Complementary 
Law n. 182, from June 1st, 2021, that has created the legal framework for the 
startups in Brazil.

Some important features of this Complementary Law are, among others, 
the following:

• Art. 2º, item I — the “angel investor”: an investor that is not a 
shareholder nor has a seat as an officer or director, that does not answer 
for obligations of the company and that is paid by its investments.

• Art. 2º, item II + art. 11 — the regulatory sandbox. It follows very closely 
the Susep’s regulatory sandbox. The goal is to create a simplified 
environment able to enhance the creative capacity of its members. 
Criteria and limits shall be defined by the sectorial regulators.

45 Source: http://novosite.susep.gov.br/noticias/suseplancaeditalparasegundaedicaodo
sandboxregulatorio/ For additional info access: https://valorinveste.globo.com/mercados/
rendavariavel/empresas/noticia/2021/05/27/susepternovaconsultapblicaparasandbox
regulatrio.ghtml , visited on May 28th, 2021. 

http://novosite.susep.gov.br/noticias/susep-lanca-edital-para-segunda-edicao-do-sandbox-regulatorio/
http://novosite.susep.gov.br/noticias/susep-lanca-edital-para-segunda-edicao-do-sandbox-regulatorio/
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• Art. 2º, item VIII — the Law sets incentives that the public administration 
hires solutions and innovation delivered by the startups.

• Art. 4º. Requirements to be considered as a startup:
 The company shall bring innovation by its business (head);
- The annual income shall be up to BRL 16.000.000,00 or BRL 1.333.334,00 

per month (multiplied by the number of months of activity in the past 
annual calendar) — paragraph 1st;

 The company shall have no more than 10 years of registry at the CNPJ 
(Brazilian companies’ registry). (item II);

• Investments can be brought by natural persons or companies. Investors 
can be shareholders or not. (art. 5º).

3.5 The insurance lines that will be most affected by InsurTechs 
and the evolving role of the 21st century broker

Two aspects remain important and need to be observed: (i) the specific 
kind of insurance business that has been and probably will be exercised by the 
InsurTechs and (ii) the role of the brokers.

Abroad or in Brazil, the InsurTechs are playing a relevant role within 
the field of the socalled consumer lines — home, life, personal accidents, 
smartphones, pets etc. — and, with a broad analysis, it is easy to understand 
the reason why. 

In contrast with the personal insurance lines, the commercial insurance 
lines, specially dealing with large losses, tend to be more complex. The 
coverages, risks, underwriting, claims handling, payment, all is suitable to 
lengthy and complex procedures, that, accordingly, are very difficult to fit on 
an App of a smartphone. The userfriendly approach usually applied by the 
Apps are not harmonic with the dense and complex network of information 
and bureaucracy necessary in such cases.

Just for the purpose of illustration, think about a D&O insurance for a 
large corporation, with hundreds of directors and officers. From the beginning 
until the end, all the processes are complex. The signing of the forms, delivery 
of information, the notice of the claims, analysis of the fact in the lights of the 
coverages hired, plus questions related to claims made basis, interpretation  
of contract wording, just to mention a few, seem to simply does not fit with 
the scope of the InsurTechs.
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The example of the D&O insurance can be spread to so many others 
complex risks, what means, in our opinion, that the InsurTechs, at least so 
far, were not created to deal with these risks. Therefore, a separation can 
be figured out: InsurTech and consumer lines in one side; commercial lines 
(large losses) on the other side, continuing with the traditional way to manage 
insurance contracts.

Needless to argue that the complex risks will also be granted with 
innovations arising from technology. The quality of the insurer’s systems 
shall be improved, as well as the management of the data. However, 
notwithstanding the improvements, the pillars of the large risks structure still 
depend on procedures that, at least for a while, still are focused on the human 
intelligence.

Moving forward, it is important to address a few comments on the role 
of the brokers in this new environment. In Brazil, the insurance brokers have 
always had an important role spread all over the market. From consumer to 
commercial lines, the insurers always relied on their duties to mount their 
insurance sales forces.

With the improvement and enforcement of all innovation brought by 
technology to insurance, the role of the brokers is being radically changed. 
To prove this argument, take an example from one of the InsurTechs that 
currently is within the Susep’s regulatory sandbox.

One of the basic characteristics of an InsurTech is the ability to provide a 
unique experience to the policyholder, that begins, processes, and ends totally 
online. No need of papers, intermediaries, loss adjusters or brokers. All shall 
be quick and simple. At this new scenario, it seems that the brokers will not 
have the same space anymore. If the policyholder can purchase an insurance 
contract at this own hand, only downloading an App., there are no questions 
about the necessity that the brokers reinvent themselves.

In this context of radical change, the brokers shall create more human 
intelligence (in contrast with artificial intelligence), trying to keep themselves 
relevant. When knowledge comes to play, the brokers need to be ready to 
assist clarifying any questions about the quality of the coverages available at 
the market, via an App or via a traditional way of commercialization.

In the personal lines segment, it seems that this is the picture. On the other 
hand, complex risks still need the participation of the brokers. The density 
of the facts, wordings, interpretation, all goes through the direction that an 
intermediary that knows the business deeply is still pretty much needed, the 
same prevailing in terms of reinsurance and retrocession.
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4. Conclusion

After all these reflections and considerations, it is possible to formulate a 
few conclusions. The insurance market, as it was used to be seen and known, is 
and will not be the same. The intense use of technology radically changed the 
modus operandi of the market, from risk’s underwriting, to claims adjustment 
and to indemnity payment.

The role of the utmost good faith and insurance institutes secularly known 
such as risk aggravation and to duty of disclosure are under a serious change, 
given to the modification of the management of data. What used to be a well
known duty of the policyholders now tends to be completely controlled by 
the insurers.46

All these IT innovations come along with the development of the 
InsurTechs that, as explained, are not playing a destructive competition 
with the traditional carriers. The idea is to add quality in terms of service to 
all the insurance chain, i.e., to provide a better insurance experience to the 
policyholders.

The regulatory sandboxes, in this sense, has an amazing functionality, 
thus helping entrepreneurs that want to invest in the insurance market, 
but, in normal conditions, would be prevented to attend considering the 
market barriers — minimum capital, intense regulatory rules and the strong 
competition.

The creation of this amicable environment, for a certain time length, 
enhance the possibility of bringing new players to the market and, moreover, 
to add services and, therefore, quality to all the insurance chain. On a global 
picture, investments on the InsurTechs have been enormous, what means that 
the results must begin to appear.47

46 Fore a deep analysis of these issues, see McGURK, Brendan. Data profiling and insurance law. 
Oxford: Hart Publishing, 2019.

47 “An interesting perspective about the future of the InsurTechs. After a, let’s say, an exhilaration 
period, then comes the hour to face the reality. Huge investments need to be corresponded. 
The decade view: Where next for InsurTech? Over the next 10 years, InsurTech is going 
to have to change given how unsustainable its current setup is, and the transitions for the 
next decade are already in motion. Decline in the pace of investments: Almost US$20 billion 
has been invested globally into InsurTech over the past 10 years. In the short term, the 
pace of investment will most likely continue, but over the next 10 years, it is highly likely 
that those firms that make it as the winners either will have been acquired or will not be 
requiring any further raises. It is, however, uncertain as to what the longterm effect of 
Covid19 will be on InsurTech investment appetite. Plateauing of valuation: InsurTech 
firm valuations, in general, will plateau — and in some cases, drop. We expect, however, 



Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 149-182, set/dez. 2021.

179ILAN GOLDBERG  |  The InsurTechs in Brazil: a legal and regulatory analysis

The Brazilian experience with the Susep regulatory sandbox seems to be 
walking on a good pattern. Since the launch of the first sandbox in March 
2020, there are already ten new insurers at the market, with clear benefits 
to all the stakeholders involved. As explained, Susep will launch the second 
sandbox within the next months, for an additional amount of ten insurers.

In terms of safe and stability of the market for the new entrants, it is 
important to emphasize that the creation of the regulatory sandboxes does 
not rely, exclusively, on administrative rules that, as explained, are subject to 
changes in accordance with the will of the regulator. More than grounds on a 
simple regulatory framework, the sandboxes in Brazil have a Constitutional 
base — articles 218 and 219 — and, moreover, on the Complementary Law 
nº. 182, from June 1st, 2021. As an emerging economy and part of the BRICS, 
the Brazilian insurance market has lots of space to grow. In this context, the 
InsurTechs are welcome in the country.

References

BARROSO, Maria de Nazaré. Fintech e seguros. In: BARROSO, Maria de 
Nazaré. Fintech: desafios da tecnologia financeira. 2. ed. Available at: https://
almedina.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/pdf_preview/9789724078472.
pdf. Visited on: April 28th, 2021.

BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações 
políticojurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo 
ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

the valuation bubble will persist for at least another year; the likelihood is we will not see 
a burst but rather a slow erosion.” (Johnston, Andrew. Quarterly InsurTech Briefing, Q1 
2020, April 2020. Willis Towers Watson. Available at: www.cbinsights.com/researchglobal
insurtechreport?utm_campaign=marketing_wtwinsurtech_202110&campaignid=270202
443&adgroupid=128930004641&utm_term=%2Binsurtech&utm_campaign=Reports&utm_
source=google&utm_medium=cpc&utm_content=adwordsreportsamericas&hsa_tgt=kwd
321042473751&hsa_grp=128930004641&hsa_src=g&hsa_net=adwords&hsa_mt=b&hsa_
ver=3&hsa_ad=557796437917&hsa_acc=5728918340&hsa_kw=%2Binsurtech&hsa_
cam=270202443&gclid=CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAsrX1Nc4ogtrzg5WpcKnzMoWiuSzC37Z
IowAl_ax0EIF3P2yCbENyGL7LxoCE7wQAvD_BwE. ttps://www.willistowerswatson.com//
media/WTW/Insights/2020/05/QuarterlyInsurTechBriefingQ12020.pdf?modified=2020050
6130155Visited on: March 22, 2021).

https://almedina.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/pdf_preview/9789724078472.pdf
https://almedina.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/pdf_preview/9789724078472.pdf
https://almedina.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/pdf_preview/9789724078472.pdf


Revista de diReito administRativo180

Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 149-182, set./dez. 2021.

BLOEMERS, J.H.F. Onno. The future of insurance — from managing policies 
to managing risks. Source: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/ 
10.1002/9781119444565.ch44. Visited on: April, 14th, 2021.

BRUZZI, Eduardo. InsurTech e sandbox Susep: o filtro regulatório da inovação 
securitária. Available at: www.jota.info/opiniaoeanalise/colunas/regulacao
enovastecnologias/insurtechesandboxsusepofiltroregulatorioda
inovacao-securitaria-30032020. Visited on: April 21, 2021.

CAPPIELLO, Antonella. Digital Disruption and InsurTech startups risks and 
challenges. In: CAPPIELLO, Antonella. Technology and the insurance industry. 
Springer International Publishing, 2018.

CHATZARA, Viktoria. FinTech, InsurTech, and the regulators. In: MARANO, 
Pierpaolo; NOUSSIA, Kyriaki (Ed.). InsurTech: a legal and regulatory view. 
Aida Europe Research Series on Insurance Law and Regulation 1. Switzerland: 
Springer, 2020.

CHEN, Christopher. Regulatory Sandbox and InsurTech: a preliminary survey in 
selected countries. Singapore Management University School of Law. October 
10, 2018. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3275929. Visited on: April 21st, 2021.

GRIMA, Simon; SPITERI, Jonathan; ROMANOVA, Inna. The challenges for 
regulation and control in an environment of rapid technological innovations. 
In: MARANO, Pierpaolo; NOUSSIA, Kyriaki (Ed.). InsurTech: a legal  
and regulatory view. Aida Europe Research Series on Insurance Law and 
Regulation 1. Switzerland: Springer, 2020.

GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria 
sobre as escolhas administrativas. 3. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 
2015.

GUERRA, Sérgio; GONÇALVES FILHO, Péricles. As InsurTechs e o papel 
do regulador de seguros no século XXI. In: GOLDBERG, Ilan; JUNQUEIRA, 
Thiago. Temas atuais de direito dos seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2020. t. 1, p. 220-253.

JOHNSTON, Andrew. Quarterly InsurTech Briefing, Q1 2020, April 2020. 
Willis Towers Watson. Available at: www.willistowerswatson.com//media/ 
WTW/Insights/2020/05/QuarterlyInsurTechBriefingQ12020.pdf?modified 
=20200506130155. Visited on: March 22, 2021.

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-e-novas-tecnologias/insurtech-e-sandbox-susep-o-filtro-regulatorio-da-inovacao-securitaria-30032020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-e-novas-tecnologias/insurtech-e-sandbox-susep-o-filtro-regulatorio-da-inovacao-securitaria-30032020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-e-novas-tecnologias/insurtech-e-sandbox-susep-o-filtro-regulatorio-da-inovacao-securitaria-30032020
https://www.willistowerswatson.com/-/media/WTW/Insights/2020/05/Quarterly-InsurTech-Briefing-Q1-2020.pdf?modified=20200506130155
https://www.willistowerswatson.com/-/media/WTW/Insights/2020/05/Quarterly-InsurTech-Briefing-Q1-2020.pdf?modified=20200506130155
https://www.willistowerswatson.com/-/media/WTW/Insights/2020/05/Quarterly-InsurTech-Briefing-Q1-2020.pdf?modified=20200506130155


Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 149-182, set/dez. 2021.

181ILAN GOLDBERG  |  The InsurTechs in Brazil: a legal and regulatory analysis

JUNQUEIRA, Thiago. Tratamento de dados pessoais e discriminação algorítmica 
nos seguros. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.

KASINOW, R. Key regulatory challenges facing the insurance industry in 2017. 
Americas FS Regulatory Center of Excellence. KPMG. 2017. Available at: 
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2017/04/facing-the-
insuranceindustryin2017.pdf. Visited on: May 20, 2021.

LEWIS, Michael. Flash boys: A Wall Street revolt. Nova York: W. W. Norton & 
Company, 2014.

McGURK, Brendan. Data profiling and insurance law. Oxford: Hart Publishing, 
2019.

OECD (2017), Technology and innovation in the insurance sector. Available at: 
https://www.oecd.org/finance/Technologyandinnovationintheinsurance
sector.pdf, visited on May 20th, 2021.

RAWLINGS, Philip. Cyber risk: insuring the digital age. British Insurance Law 
Association Journal, Vol. 128, January 18, 2015. Queen Mary School of Law 
Legal Studies Research Paper No. 189/2015. p. 6. Available at SSRN: https://
ssrn.com/abstract=2551421. Visited on: May 14th, 2021.

REGO, Margarida Lima; CARVALHO, Joana Campos. Insurance in today’s 
sharing economy: new challenges ahead or a return to the origins of 
insurance? In: MARANO, Pierpaolo; NOUSSIA, Kyriaki (Ed.). InsurTech: a 
legal and regulatory view. Aida Europe Research Series on Insurance Law 
and Regulation 1. Switzerland: Springer, 2020.

SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de 
Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

TERESZKIEWICZ, Piotr. Digitalisation of insurance contract law: 
preliminary thoughts with special regard to insurer’s duty to advise. 
In: MARANO, Pierpaolo; NOUSSIA, Kyriaki (Ed.). InsurTech: a legal  
and regulatory view. Aida Europe Research Series on Insurance Law and 
Regulation 1. Switzerland: Springer, 2020.

VIANNA , Eduardo Araujo Bruzzi. Regulação das fintechs e sandboxes regulató-
rias. Dissertação (mestrado em economia, intervenção e estratégias regu-
latórias) — Escola de Direito do Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas,  
Rio de Janeiro, 2019.

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2017/04/facing-the-insurance-industry-in-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2017/04/facing-the-insurance-industry-in-2017.pdf
https://www.oecd.org/finance/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdf
https://www.oecd.org/finance/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdf
https://ssrn.com/abstract=2551421
https://ssrn.com/abstract=2551421


Revista de diReito administRativo182

Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 149-182, set./dez. 2021.

WILLIAMSON, Oliver E. The economic institutions of capitalism. Firms, markets, 
relational contracting. New York: The Free Press, 1985.

WOODWARD, Megan. The need for speed: regulatory approaches to high 
frequency trading in the United States and the European Union (November 1, 
2017). Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 50, No. 5, 2017.

YADAV, Yesha; BRUMMER, Chris. Fintech and the innovation trilemma. 
Georgetown Law Journal, Vol. 107, No. 235, 2019. Available at: https://scholarship.
law.vanderbilt.edu/facultypublications/1084. Visited on: May 10th, 2021.

https://scholarship.law.vanderbilt.edu/faculty-publications/1084
https://scholarship.law.vanderbilt.edu/faculty-publications/1084


Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 183-206, set/dez. 2021.

Natureza jurídica do impeachment 
brasileiro*

The legal nature of the Brazilian 
impeachment

Leonardo Bruno Pereira de Moraes**

ReSUMo

O artigo analisará a natureza jurídica do impeachment, tendo em considera-
ção as constituições brasileiras desde 1824 até 1988, bem como a legislação 
infraconstitucional de regência. Nesse sentido, o estudo busca apresentar 
as diferenças históricas entre os textos constitucionais até o cenário atual, 
Constituição Federal de 1988 e a recepção da Lei nº 1.079/1950, como bases 
do processo e julgamento dos denominados crimes de responsabilidade. 
Assim, o impeachment será analisado em três dimensões essenciais para sua 
compreensão: o histórico deste instituto; a natureza das normas que tipi-
ficam os crimes de responsabilidade; o modo de julgamento dos crimes 
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de responsabilidade. Com fundamento nessas três dimensões, objetivase 
esclarecer a natureza jurídicopolítica do impeachment no ordenamento ju-
rídico brasileiro.

PAlAvRAS-ChAve

impeachment — crimes de responsabilidade — Constituição — Senado 
Federal — presidente da República

ABSTRACT

This article will analyse the legal nature of the Brazilian impeachment, 
considering the Brazilian constitutions from 1824 to 1988, as well as 
the legislation governing it. In this sense, the study seeks to present the 
historical differences between the constitutional texts until the current 
scenario. Nowadays, the Federal Constitution of 1988 and the Law n. 
1.079/50 are the bases of the process and judgment of the socalled crimes 
of responsibility. Furthermore, the impeachment will be analysed in three 
essential dimensions for its understanding: the history of this institute; the 
nature of the norms that typify the crimes of responsibility; the mode of 
prosecution of the crimes of responsibility. Based on these three dimensions, 
the objective is to clarify the legalpolitical nature of impeachment in the 
Brazilian legal system.

KeywoRdS

impeachment — crimes of responsibility — Constitution — Federal Senate 
— president

Introdução

Completados pouco mais de 30 anos desde a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, o Brasil já vivenciou dois impeachments de presidentes da 
República. Nesse cenário, o presidencialismo de coalização proporciona uma 
relação institucional instável entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, 
tendo em vista que a manutenção da governabilidade depende de acordos 
frágeis entre os Poderes. Dessa perspectiva, o impeachment funcionou como 
um meio de afastamento dos presidentes Fernando Collor de Mello e Dilma 
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Rousseff, que gozavam de reduzido respaldo do Poder Legislativo e baixa 
popularidade perante a sociedade.

Entretanto, questionase a legitimidade da utilização do impeachment 
como instrumento políticojurídico de revogação de mandato eletivo do 
presi dente da República.

A finalidade desta investigação é verificar se o impeachment, no contexto 
brasileiro, possui natureza criminal ou políticoadministrativa. Isso porque 
a definição de sua natureza tem impacto significativo na interpretação das 
normas, regras e princípios que regulamentam o processamento dos crimes 
de responsabilidade. Para alcançar o objetivo traçado, farseá a análise de três 
elementos centrais: o histórico internacional e brasileiro das normas relativas 
ao impeachment; a natureza das condutas estabelecidas como crimes de 
responsabilidade; e a natureza do órgão julgador, responsável pelo processo 
e julgamento do impeachment.

1. Aspectos históricos do impeachment

O impeachment tem sua origem registrada no Reino Unido no século XIV,1 
quando era um meio pelo qual o Parlamento Britânico poderia processar e 
julgar indivíduos que exerciam cargos públicos, em razão de traição, crimes 
e infrações. Esse instituto, portanto, existe desde antes da criação de partidos 
políticos ou da inserção dos crimes de responsabilidade nos textos das cons
tituições. Muito embora centenas de anos tenham se passado, registra-se 
que os procedimentos adotados pelo Parlamento Britânico naquela época 
não divergem do que durante muitos anos se aplicou nos hoje denominados 
crimes de responsabilidade. 

Nesse sentido, um membro da House of Commons2 poderia proceder à 
denúncia, em face de um indivíduo, das violações antes elencadas (traição, 
crimes e infrações), quando caberia à própria casa decidir se haveria, ou não, 
prosseguimento do julgamento. Caso a House of Commons verificasse a 
existência concreta de argumentos suficientes que sustentassem a denúncia, 

1 PLUCKNETT, Theodore. The origin of impeachment. In: SPICER, Andrew; TOYE, Richard. 
Transactions of the Royal Historical Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1942. v. 24, 
p. 47-71.

2 House of Communs é a casa baixa no Parlamento Britânico, sendo composta por 650 repre
sentantes eleitos pela comunidade britânica em sistema de votação majoritária por distrito.
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então o processo seria encaminhado para julgamento pela House of Lords,3 
quando o membro denunciante da House of Commons e seus colegas 
elaborariam os elementos de acusação. Dando continuidade ao processo, 
o acusado teria seu direito de defesa garantido durante o julgamento pela 
House of Lords.

Ainda que muitos elementos britânicos possam ser observados na 
sistemática brasileira, os principais traços do impeachment no Brasil possuem 
origem nos Estados Unidos e na França, em razão dos textos constitucio
nais em vigor naqueles países quando da incorporação do instituto pela 
legislação brasileira. Notadamente, a vigente Constituição dos Estados 
Unidos da América de 1787, em sua seção 3, estabelece os elementos básicos 
do impeachment.4

Observase do texto constitucional norteamericano que, desde 1787, 
já existe previsão de que os processos de impeachment seriam julgamentos 
pelo Senado, assim como no Brasil, sendo presidido pelo presidente da 
Suprema Corte, quando do processamento do presidente dos Estados Unidos, 
exatamente nos termos da legislação brasileira atual, conforme se verificará 
adiante. Entretanto, para além das conformidades processuais, a Constituição 
dos Estados Unidos da América prevê que o julgamento deve se limitar ao 
aspecto político, ou seja, a destituição da função e incapacidade para exercer 
qualquer função pública, assim como consta na Constituição de 1988 da 
República Federativa do Brasil.

De igual modo, a Carta Constitucional Francesa de 1814 possui simi-
laridades com os procedimentos britânicos e com a sistemática adotada pelo 
Brasil na época do Império, uma vez que como no Reino Unido da França 
não haveria possibilidade de responsabilizar o rei pelos seus eventuais atos 
em contrariedade com a constituição,5 no Brasil Imperial, o então imperador 

3 House of Lords é a casa alta do Parlamento Britânico, com número variável de membros, sendo 
composta em 2018 por 792 indivíduos, dentre os quais se destaca a presença especialmente de 
bispos da Igreja da Inglaterra, membros hereditários da nobreza e indicações monárquicas.

4 ESTADOS UNIDOS. Constituição (1787). 6. Só o Senado poderá julgar os impeachments. Reunidos 
para esse fim, os senadores prestarão juramento ou compromisso. O julgamento do presidente 
dos Estados Unidos será presidido pelo presidente da Suprema Corte: E nenhuma pessoa 
será condenada a não ser pelo voto de dois terços dos membros presentes. 7. O julgamento 
em casos de impeachment não excederá a destituição da função e a incapacidade para exercer 
qualquer função pública, honorífica ou remunerada, nos Estados Unidos. O condenado estará 
sujeito, no entanto, a ser processado e julgado, de acordo com a Lei.

5 FRANÇA. Charte constitutionnelle du 4 juin 1814. Disponível em: www.conseilconstitutionnel.
fr/lesconstitutionsdanslhistoire/charteconstitutionnelledu4juin1814. Acesso em: 8 ago. 
2019. A Carta Constitucional previa em seu artigo 13: “A pessoa do Rei é inviolável e sagrada. 
Seus ministros são responsáveis. Ao Rei, somente pertence o poder executivo”.
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também estava ausente do rol de possíveis responsabilizados.6 Além disso, a 
Carta Constitucional francesa também estabelecia normas gerais do processo 
e julgamento.7

Diante do cenário internacional, o conceito de impeachment no Brasil tem 
sua história inicial na Lei de 15 de outubro de 1827, que regulamentava os arts. 
1338 e 1349 da Constituição Imperial de 25 de março de 1824 e estabelecia a 
responsabilidade dos ministros e secretários de Estado, e dos conselheiros de 
Estado, assim como o processo e julgamento desses delitos. Como característica 
essencial desta legislação, destaca-se a natureza da responsabilidade imposta, 
evidentemente criminal, com a atribuição de sanções que incluíam a prisão. 
Nesse ponto, a doutrina de Paulo Brossard destaca que as sanções do período 
imperial tinham como objeto tanto o indivíduo quanto a sua atuação pública.10

Muito embora o embate sobre a natureza dos crimes de responsabili-
dade e do processo de impeachment seja um tema a ser discutido adiante, 
para a compreensão dos argumentos a serem traçados torna-se importante 
entender a relação entre as sanções impostas e a natureza do instituto. Com 
a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 e a introdução do 
texto constitucional de 1891, as normas de regulamentação do processo de 
impeachment sofreram mudanças consideráveis, assemelhando-se ao orde-
namento jurídico brasileiro atual.

6 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 8 ago. 2019. 
A Constituição Política do Império em seu artigo 99 estabelecia: “A Pessoa do Imperador é 
inviolavel, e Sagrada: Elle não está sujeito a responsabilidade alguma”.

7 França, Charte constitutionnelle du 4 juin 1814, op. cit. Os artigos 55 e 56 da Carta Constitucional 
proclamavam, respectivamente, que: “A Câmara dos Deputados tem o direito de acusar os 
ministros e de lhes processar diante da Câmara dos Pares, que sozinha tem o direito de julgar” 
e “Eles não podem ser acusados senão pelos atos de traição ou suborno. Leis particulares 
especificarão a natureza das infrações e determinarão o processo”.

8 Brasil, Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, op. cit. Art. 133.  
Os Mi nis tros de Estado serão responsáveis: I. Por traição. II. Por peita, suborno, ou concussão. 
III. Por abuso do Poder. IV. Pela falta de observância da Lei. V. Pelo que obrarem contra a 
Liberdade, segurança, ou propriedade dos Cidadãos. VI. Por qualquer dissipação dos bens 
públicos.

9 Ibid. Art. 134. Uma Lei particular especificará a natureza destes delitos, e a maneira de 
proceder contra eles.

10 Nesse sentido, Paulo Brossard explica: “Em verdade, eram de natureza criminal as sanções que 
o Senado tinha competência para aplicar, e elas variavam das penas pecuniárias ao desterro, à 
prisão, até à morte natural, sem falar na reparação do dano, que também lhe cabia prescrever; 
seu escopo não era apenas afastar do cargo a autoridade com ele incompatibilizada, como 
veio a ser o impeachment republicano; a um tempo atingia a autoridade e o homem, em sua 
liberdade e bens”. (BROSSARD, Paulo. O impeachment: aspectos da responsabilidade política 
do presidente da república. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 39.)
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1.1 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891

A Constituição de 24 de fevereiro de 1891 indicou o Senado Federal 
como responsável pelo julgamento do presidente da República,11 assim como 
atribuiu ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) a função de presidi-
lo.12 Adiante, estabeleceu que o presidente da República seria suscetível ao 
controle realizado pelo STF, nas hipóteses de crimes comuns, e pelo Senado 
Federal, nos denominados crimes de responsabilidade.13

Destacase que a Constituição de 1891, no parágrafo único do art. 53, 
especificava que, “decretada a procedência da acusação, ficará o presidente 
suspenso de suas funções”. Trata-se de uma das principais discussões en-
frentadas pelo STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº 378/DF, relacionada com o processo de impeachment 
da presidente Dilma Rousseff, quando a Corte decidiu que somente com o 
recebimento da denúncia pelo Senado haveria a suspensão.

Na sequência, o texto constitucional indicava o rol de crimes de respon
sabilidade, sendo aqueles que atentassem contra: 1) a existência política da 
União; 2) a Constituição e a forma de governo federal; 3) o livre exercício 
dos Poderes políticos; 4) o gozo, e exercício legal dos direitos políticos ou 
individuais; 5) a segurança interna do país; 6) a probidade da administração; 
7) a guarda e emprego constitucional dos dinheiros públicos; 8) as leis orça-
mentárias votadas pelo Congresso. Além disso, a Constituição de 1891 
também determinava que os delitos seriam definidos em lei especial e que 
outra lei regularia a acusação, o processo e o julgamento desses crimes de 
responsabilidade.

Como normas regulamentadores das diretrizes constitucionais, so-
bre vie ram em janeiro de 1892 os Decretos nºs 27 e 30, que estabeleciam, 

11 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. 
Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Acesso em:  
8 ago. 2019. Art. 33 — Compete, privativamente ao Senado julgar o Presidente da República 
e os demais funcionários federais designados pela Constituição, nos termos e pela forma que 
ela prescreve.

12 Ibid. § 1º — O Senado, quando deliberar como Tribunal de Justiça, será presidido pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. § 2º — Não proferirá sentença condenatória senão 
por dois terços dos membros presentes. § 3º — Não poderá impor outras penas mais que a 
perda do cargo e a incapacidade de exercer qualquer outro sem prejuízo da ação da Justiça 
ordinária contra o condenado.

13 Ibid. Art. 53 — O Presidente dos Estados Unidos do Brasil será submetido a processo e a 
julgamento, depois que a Câmara declarar procedente a acusação, perante o Supremo Tribunal 
Federal, nos crimes comuns, e nos de responsabilidade perante o Senado.
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respectivamente, o processo e julgamento do presidente da República e dos 
ministros de Estados nos crimes comuns e o rol de crimes de responsabilidade. 
Em relação ao Decreto nº 30, importante salientar que o seu art. 2º definia as 
sanções cabíveis, restritas ao âmbito político-administrativo,14 sem conotação 
penal.

Nessa questão, também se observa outra discussão travada ao longo 
do impeachment da presidente Dilma Rousseff, relacionada com o chamado 
fatiamento da votação e possibilidade de imputação de somente uma 
das sanções — perda do cargo e/ou inabilitação para função pública — 
previstas na Constituição Federal de 1988. Neste aspecto, o assunto perma-
nece em discussão perante o STF, em especial no Mandado de Segurança  
nº 34.418/DF.15

Durante a vigência da Constituição de 1891 e de seus Decretos regu-
lamentadores, estava evidente a discricionariedade do Senado Federal em 
determinar somente a perda do cargo ou acumulá-la com a inabilitação para 
função pública.

1.2 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil  
de 1934

A Constituição de 1934 inovou em diversos aspectos relacionados com 
os crimes de responsabilidade. Em primeiro lugar, incluiu no rol de condutas 
vedadas aquelas que atentassem contra “o cumprimento de decisões 
judiciárias” (art. 57, alínea “i”). Entretanto, apresentase como a maior mu
dança trazida pela Constituição de 1934 a nova forma prevista para o processo 
e julgamento do presidente da República, esculpida no seu art. 58.16

14 BRASIL. Decreto n. 30, de 8 de janeiro de 1892. Art. 2º Esses crimes serão punidos com a perda 
do cargo somente ou com esta pena e a incapacidade para exercer qualquer outro, impostas 
por sentença do Senado, sem prejuízo da ação da justiça ordinária, que julgará o delinquente 
segundo o direito processual e criminal comum.

15 Medida Cautelar em Mandado de Segurança n. 34.418/DF. Supremo Tribunal Federal. 
Plenário. Min. rel. Rosa Weber. Julgado em 16/9/2016. DJe, 20 set. 2016.

16 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Disponível 
em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 8 ago. 2019. 
Art. 58 — O Presidente da República será processado e julgado nos crimes comuns, pela Corte 
Suprema, e nos de responsabilidade, por um Tribunal Especial, que terá como presidente o 
da referida Corte e se comporá de nove Juízes, sendo três Ministros da Corte Suprema, três 
membros do Senado Federal e três membros da Câmara dos Deputados. O Presidente terá 
apenas voto de qualidade.
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O texto constitucional alterou de modo significativo o próprio instituto do 
impeachment, uma vez que este deixava de ser um elemento integrante de um 
sistema de freios e contrapesos (checks and balances) entre o Poder Executivo 
e o Poder Legislativo para ocupar uma função de verdadeiro tribunal ad hoc, 
com a participação também do Poder Judiciário. O presidente da República 
seria julgado por um Tribunal Especial composto por quatro membros da 
Corte Suprema, três membros do Senado Federal e três membros da Câmara 
dos Deputados. Naquele período, o processo seria instruído por uma  
Junta Especial de Investigação, com um membro da Corte Suprema, um mem-
bro do Senado Federal e um membro da Câmara dos Deputados. Encerrada 
a instrução, o relatório da Junta Especial seria submetido à Câmara dos 
Deputados, que decretaria, ou não, a acusação do presidente da República. 
Na hipótese de juízo favorável à acusação, o presidente seria julgado pelo 
referido Tribunal Especial.

Desta forma, a Constituição de 1934 também modificava radicalmente as 
normas de denúncia, acusação e julgamentos dos crimes de responsabilidade, 
adequandoas ao sistema de um tribunal misto, com grande influência da 
Corte Suprema.

1.3 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil  
de 1937

De modo diverso do que acontecera em 1934, devido às novas circuns
tâncias políticas, a Constituição de 1937 reduziu as hipóteses de crimes de 
responsabilidade para cinco atos atentatórios contra: 1) a existência da União; 
2) a Constituição; 3) o livre exercício dos Poderes políticos; 4) a probidade 
administrativa e a guarda e emprego dos dinheiros públicos; 5) a execução 
de decisões judiciárias. Muito embora o texto constitucional de 1937 previsse 
no art. 85, § 2º, a edição de lei especial sobre a matéria, isso acabou por não 
ocorrer.

Destacase que a supressão de itens como o atentado à forma de governo 
federal, ao gozo dos direitos políticos, sociais e individuais, à segurança do 
país e às leis orçamentárias se relacionam diretamente com o Estado tota-
li tário vivenciado naquele momento.17 No que se refere à sistemática de  

17 GALLO, Carlos Alberto Provenciano. Crimes de responsabilidade do impeachment. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1992. p. 40-41.
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processo e julgamento, a Constituição Brasileira de 1937 voltou a adotar o 
modelo anterior, consistindo no juízo de procedência da acusação pela 
Câmara dos Deputados e o julgamento propriamente dito pelos membros  
do Conselho (Senado) Federal.

1.4 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil  
de 1946

Em 1946, com a promulgação da nova Constituição, a redação dos artigos 
sobre os crimes de reponsabilidade passou a estar muitíssimo próxima dos 
textos atuais. O caput do então art. 89 consiste nos exatos termos do art. 85 
da Constituição Federal de 1988: “São crimes de responsabilidade os atos 
do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal 
e, especialmente, contra:”. Do ponto de vista normativo, deve-se sublinhar 
a alteração de redação que insere uma possibilidade de perspectiva exem
plificativa ao rol de infrações listadas, ampliando as hipóteses para aquelas em 
que o presidente da República comprovadamente atente contra a Constituição 
Federal, sem a necessidade de que a conduta esteja expressamente contida 
nas alíneas do referido art. 89.

Muito embora as décadas seguintes pudessem sugerir grandes mudanças 
na análise dos crimes de responsabilidade pela Constituição Federal, registra-
se que a base das disposições da Constituição de 1988 já se encontravam na 
Constituição de 1946, sendo mais relevantes para o instituto do impeachment 
as mudanças de 1937 para 1946 do que aquelas que ocorreram deste ano para 
o de 1967, já durante o contexto político do regime militar no Brasil.

Em relação ao processamento, houve mudanças mais significativas.  
A Constituição de 1946 estabelecia no art. 88 duas etapas procedimentais: 
o juízo de acusação seria realizado pela Câmara dos Deputados, sendo 
necessário o voto da maioria absoluta dos seus membros, e, caso declarada 
a procedência, ficaria o presidente da República suspenso de suas funções; 
enquanto o julgamento propriamente dito seria efetuado no âmbito do Senado 
Federal.

Durante a vigência da Constituição de 1946 houve a promulgação da, 
ainda vigente, Lei nº 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade, 
minuciando as alíneas da Constituição e regulando o respectivo processo de 
julgamento. O STF ao longo dos casos de Fernando Collor e Dilma Rousseff 
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declarou a não recepção de alguns artigos pela Constituição Federal de 1988, 
assim como deu interpretação conforme a Constituição para outros. Todavia, 
grande parte dos elementos normativos da Lei nº 1.079/1950 permanece até 
os dias atuais.

1.5 Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950

A Lei nº 1.079/1950 “define os crimes de responsabilidade e regula o 
respectivo processo de julgamento”, regulamentando do ponto de vista 
infraconstitucional o impeachment no Brasil. Assim, a primeira parte da 
Lei nº 1.079/190 tinha como objetivo densificar as hipóteses de crime de 
responsabilidade, com base nas previsões gerais constitucionais. Em seguida, 
o texto legal tratava do processo e julgamento do presidente da República e 
de ministros de Estado, e a terceira e quarta partes versavam sobre o processo 
e julgamento de outros agentes políticos.

Sob a égide da Constituição de 1946, o processo e julgamento do 
impeachment consistia em três etapas: denúncia, acusação e julgamento. A pri
meira etapa consistiria basicamente em uma notícia de irregularidade, a ser  
realizada por qualquer cidadão, em face do presidente da República, a  
ser formalizada perante a Câmara dos Deputados. Destacase que não consta 
de forma expressa na Lei nº 1.079/1950, mas caberia ao presidente da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados receber a denúncia, podendo rejeitála 
por inépcia ou ausência de justa causa.18

A segunda etapa do impeachment seria a acusação, realizada na Câmara 
dos Deputados. Nesse momento do processo seriam realizadas as diligências 
para instruir a acusação, por meio de apresentação de defesa técnica pelo 
presidente da República, provas adicionais à denúncia e tomada de depoi-
mento de testemunhas. Uma vez finalizada a instrução probatória, o parecer 
de procedência ou improcedência da acusação seria votado pelo plenário da 
Câmara.

Na hipótese de procedência e decretada a acusação do presidente da Re-
pública, haveria a suspensão das suas funções e encaminhamento ao Se nado 
Federal para julgamento. A terceira etapa seria o julgamento propriamente 

18 Posteriormente, o STF consolidou esse entendimento, ver: Mandado de Segurança n. 20.941/
DF. Supremo Tribunal Federal. Plenário. Min. rel. Sepúlveda Pertence. Julgado em 9 fev. 1990. 
DJ, 31 ago. 1992.
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dito pelo Senado, onde existiria uma nova oportunidade de defesa pelo 
presidente da República. Finalmente, o Senado Federal proferiria a sentença, 
de modo a absolver ou condenar o presidente da República por crime de 
responsabilidade.

1.6 Constituição da República Federativa do Brasil de 1967

Durante o regime militar, procedeuse à promulgação de um novo texto 
constitucional, no ano de 1967, cujas principais características envolviam o 
crescimento da influência do Poder Executivo sobre o Legislativo e o Judiciário 
e uma forma de legitimação do Golpe de 1964. A Constituição de 1967 sofreu 
mudanças em decorrência do Ato Institucional nº 5 (1968) e da Emenda 
Constitucional nº 1 (1969), entretanto, a seção sobre a responsabilidade do 
presidente da República não restou modificada com as alterações legislativas 
posteriores.19

Ainda que a Constituição de 1967 tenha sido promulgada durante o 
regime militar, as disposições sobre os crimes de responsabilidade não 
divergem diametralmente do que havia sido posto pelos textos constitucionais 
anteriores. Destacase, somente, a alteração do quórum necessário para a 
procedência da acusação na Câmara dos Deputados, que passou da maioria 
absoluta, prevista na Constituição de 1946, para dois terços dos seus membros 
na Constituição de 1967. Nesse sentido, o mesmo quórum passou a ser exigido 
para a sentença condenatória no Senado Federal. Isso viria a ser mantido 
intacto pela Constituição Federal de 1988.

19 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967. Disponível 
em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 8 ago. 2019. 
Art. 84 — São crimes de responsabilidade os atos do Presidente que atentarem contra a 
Constituição federal e, especialmente: I — a existência da União; II — o livre exercício do 
Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos Poderes constitucionais dos Estados; III — o 
exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; IV — a segurança interna do País; V — a 
probidade na administração; VI — a lei orçamentária; VII — o cumprimento das decisões 
judiciárias e das leis. Parágrafo único — Esses crimes serão definidos em lei especial, que 
estabelecerá as normas de processo e julgamento.
Art. 85 — O Presidente, depois que a Câmara dos Deputados declarar procedente a acusação 
pelo voto de dois terços de seus membros, será submetido a julgamento perante o Supremo 
Tribunal Federal nos crimes comuns, ou, perante o Senado Federal, nos de responsabilidade. 
§ 1º — Declarada procedente a acusação, o Presidente ficará suspenso de suas funções. § 2º 
— Decorrido o prazo de sessenta dias, se o julgamento não estiver concluído, o processo será 
arquivado.
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1.7 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

A Constituição Cidadã pouco inovou quanto ao instituto do impeachment 
e menciona os crimes de responsabilidade em quatro ocasiões. Em seu art. 52,  
incisos I e II, a Constituição Federal de 1988 determina ser competência 
privativa do Senado Federal processar e julgar o presidente da República, e 
o vice-presidente, nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros 
de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos 
crimes da mesma natureza conexos com aqueles (inc. I); e processar e julgar os 
ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional 
de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o procurador-geral 
da República e o advogadogeral da União (inc. II) quando se tratar de crimes 
de responsabilidade. Ademais, atribui ao presidente do STF a responsabili-
dade de presidir os julgamentos nos casos mencionados anteriormente.

Uma alteração significativa oriunda da Constituição de 1988, que deve ser 
mencionada, é a inclusão da expressão “processar e julgar” nas competências 
do Senado Federal. Isso porque as constituições anteriores determinavam 
exclusivamente a competência de “julgar” àquela casa legislativa. Além disso, 
salientase o aumento da sanção de inabilitação para o exercício de função 
pública, passando de cinco anos (1967) para oito anos na legislação vigente.20

No caput do art. 85, a Constituição Federal de 1988 reproduz o texto da 
Constituição de 1967, enquanto estabelece as hipóteses de crimes de respon
sabilidade como os atos contra: 1) a existência da União; 2) o livre exercício 
do Poder Legislativo, Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes 
constitucionais das unidades da Federação; 3) o exercício dos direitos polí
ticos, individuais e sociais; 4) a segurança interna do país; 5) a probidade na 
administração; 6) a lei orçamentária; 7) o cumprimento das leis e das decisões 
judiciais.

20 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 8 ago. 2019. Art. 52. 
Compete privativamente ao Senado Federal: I — processar e julgar o Presidente e o Vice 
-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado 
e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza 
conexos com aqueles; II — processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os 
membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o 
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade; 
[…] Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do 
Supremo Tribunal Federal, limitandose a condenação, que somente será proferida por dois 
terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o 
exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.
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Destacase a inclusão de atos que atentem contra o livre exercício do 
Ministério Público, sendo esta a principal mudança a ser observada no art. 85. 
Em seguida, o terceiro artigo a citar os crimes de responsabilidade também 
pertence à seção anterior (art. 86),21 promovendo alterações mais significativas 
no processo e julgamento do impeachment, que levaram o Supremo Tribunal 
Federal a dar interpretação conforme à Constituição a diversos dispositivos da 
Lei nº 1.079/1950, uma vez que as previsões constitucionais vigentes divergem 
substancialmente daquelas postas em 1946, quando elaborada a lei especial.

A Constituição Federal de 1988 posterga o momento de afastamento do 
presidente da República, uma vez que estabelece a suspensão das funções 
a partir do recebimento da denúncia pelo STF ou a instauração do processo 
pelo Senado Federal, não sendo mais o ato de procedência da acusação na 
Câmara dos Deputados o fato gerador da suspensão do presidente de suas 
funções, mas o juízo preliminar do órgão julgador.22

Finalmente, os crimes de responsabilidade são novamente citados pela 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no art. 102, quando 
prevê as competências do STF para julgar os casos de outras autoridades 
quando não há conexão com a presidência da República.

2. Natureza do impeachment brasileiro

Superada a análise histórica preliminar das disposições legais que envol
vem o instituto do impeachment e sua inserção no ordenamento brasileiro, 
passase ao estudo de sua natureza jurídica, suas principais características e 

21 Ibid. Os elementos constitucionais do processo de impeachment estão assim redigidos:  
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações 
penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. § 1º O Presidente 
ficará suspenso de suas funções: I — nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou 
queixacrime pelo Supremo Tribunal Federal; II — nos crimes de responsabilidade, após a 
instauração do processo pelo Senado Federal. § 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta 
dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo 
do regular prosseguimento do processo. § 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, 
nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão. § 4º O Presidente 
da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos 
ao exercício de suas funções.

22 Sob esse prisma, o Supremo Tribunal Federal consolidou a mudança legislativa ao determinar 
a não recepção dos artigos da Lei nº 1.079/1950 que previam a suspensão do presidente 
após a procedência da acusação pela Câmara dos Deputados, como restou demonstrado no 
julgamento da ADPF n. 378/DF.
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as discussões que envolvem esse polêmico instrumento que envolve a política 
e o direito.

Segundo Luís Roberto Barroso, “embora não seja empregado no texto 
constitucional ou na legislação, o termo inglês impeachment é utilizado, de 
forma ampla, para identificar o processo mediante o qual se promove a 
apuração e o julgamento dos crimes de responsabilidade”.23 O STF desde o 
julgamento do presidente Fernando Collor de Mello acolheu a denominação 
impeachment para tratar do afastamento previsto na Constituição, regulado 
pela Lei nº 1.079/1950, tendo o termo sido referenciado em diversos acórdãos.24

Mais do que o exame dos crimes de responsabilidade, o impeachment é 
um importante elemento na relação entre os Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário. Em última análise, o processo de impeachment acaba por se 
transformar em uma espécie de controle do Executivo, este bastante pres
tigiado na Constituição Federal. Tendo em vista a inexistência de outros 
institutos, como a moção de desconfiança ou o recall no ordenamento jurídico 
brasileiro, o impeachment encontra-se isolado como meio de limitação de 
excessos do chefe do Executivo.

Nas palavras de Paulo Brossard, “o impeachment constitui a técnica 
adotada pela Constituição para proteger-se de ofensas do chefe do Poder 
Exe cutivo. A pena através dele aplicável nada tem de criminal; é apenas 
política, relacionada a um ilícito político, aplicada por entidades políticas a 
autoridades políticas”.25 Dessa mesma perspectiva, tanto o constituinte quanto 
o legislador ordinário indicaram a importância do impeachment ao vinculá-lo 
com as matérias inerentes à sustentação do próprio estado constitucional de 
direito.26 Assim, observase que se trata de um instituto a ser utilizado com 
bastante cautela, em razão de estar intrinsecamente ligado às bases do sistema 
constitucional.

23 BARROSO, Luís Roberto. Impeachment — crime de responsabilidade — exoneração do cargo. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 212, p. 163, abr./jun. 1998.

24 Nesse sentido, registram-se os seguintes Mandados de Segurança: 20.941/DF, 21.564/DF, 
21.623/DF e 21.689/DF, todos referentes ao julgamento do presidente Fernando Collor de 
Mello.

25 BROSSARD, Paulo. O impeachment: aspectos da responsabilidade política do presidente da 
república. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 128.

26 PRADO, Luiz Regis; SANTOS, Diego Prezzi. Infração (crime) de responsabilidade e 
impeachment. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 95, p. 68, abr./jun. 
2016.
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2.1 Infração de natureza político-jurídica

Muito embora existam discussões a respeito do assunto, o entendimento 
majoritário indica que os chamados crimes de responsabilidade não devem 
ser analisados como “crimes” propriamente ditos, da perspectiva penal, 
uma vez que a utilização do nomem iuris “crimes” não possui conexão direta 
com o significado do instituto, conforme posição de Paulo Brossard.27 José 
Cretella Júnior afirma que “não há a menor dúvida de que o impeachment, 
medida excepcional, é instituto de caráter político, mas adstrito a rito, por 
excelência jurídico, no qual o acusado tem a mais ampla defesa, com base ao 
contraditório”.28

Para justificar esse posicionamento, salientase que a sanção imposta 
aos responsáveis por crimes de responsabilidade tem seu alcance restrito ao 
âmbito político, não fazendo parte da sistemática do direito penal.29 O art. 3º  
da Lei nº 1.079/1950 também corrobora essa posição, uma vez que deixa 
explicitamente aberta a possibilidade de processo e julgamento por crime 
comum, na justiça ordinária, daquele que tenha obtido pena em razão de 
crimes de responsabilidade.30 De igual modo, não há relação direta entre 
o cometimento de um ilícito previsto como um crime de responsabilidade 
e uma transgressão penal, pois como expõe Brossard, “em outras palavras, 
o impeachment, processo político, não é coextensivo ao indictement, processo 
criminal, porque não existe necessária correspondência entre infrações 
políticas e infrações penais”.31

Para além do caráter políticojurídico da infração, parte da doutrina 
também defende que deve existir uma limitação da aplicação de princípios 
advindos de outras áreas do direito, considerando que se trataria de infra ção 

27 Paulo Brossard, O impeachment, op. cit., p. 69.
28 CRETELLA JÚNIOR, José. Do impeachment no direito brasileiro. São Paulo: RT, 1992. p. 17.
29 A Constituição Federal de 1988 estabelece duas sanções para os crimes de responsabilidade:  

1) perda do cargo público; 2) inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública. 
Nessa mesma corrente, registra-se o posicionamento doutrinário em FAVER, Marcus. Consi-
derações sobre a origem e a natureza jurídica do impeachment. Jurisprudência Mineira, Belo 
Horizonte, n. 173, p. 32, abr./jun. 2005.

30 BRASIL. Lei n. 1.079, de 10 de abril de 1950. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l1079.htm. Acesso em: 8 ago. 2019. Art. 3º A imposição da pena referida no artigo anterior 
não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum, na justiça ordinária, nos 
termos das leis de processo penal.

31 Paulo Brossard, O impeachment, op. cit., p. 47.
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constitucional-administrativa. Nesse sentido, deveria haver a preservação, 
tanto quanto possível, da aplicação das regras, institutos e princípios destas 
duas áreas específicas, em detrimento, por exemplo, do direito penal e 
processual penal.32

De modo parcialmente oposto, posiciona-se Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho ao citar os crimes de responsabilidade como um instituto misto, que 
englobaria elementos de natureza política e também um viés penal.33 Sob esse 
aspecto, Ferreira Filho levanta talvez uma das mais relevantes discussões 
sobre o impeachment: a sua forma de processamento e interpretação normativa. 
Questionase se os fatos descritos na denúncia devem constar expressamente 
do rol elencado pelo constituinte e especificado pelo legislador ordinário. 
Nesse sentido, em síntese, devese definir se o instituto está submetido ao 
princípio da legalidade penal ou indica uma conjuntura ampla, devendo ser 
respeitados os princípios constitucionais, mas não necessariamente a rigidez 
do direito penal e processual penal.

Para conseguir obter uma solução ao problema suscitado, passa-se à 
abordagem da abertura das normas e condutas relativas ao impeachment e de 
que modo elas se relacionam com os variados ramos do direito.

2.2 Natureza das normas relativas aos crimes de 
responsabilidade

Visando justificar a posição defendida anteriormente, do caráter político
jurídico dos crimes de responsabilidade e sua vinculação estrita ao direito 
constitucional e administrativo, e afastar a incidência do direito penal 
na matéria, trazse a lição de Benjamin Constant, em seu Cours de politique 
constitutionnelle:

32 Luiz Regis Prado e Diego Prezzi Santos, Infração (crime) de responsabilidade, op. cit., p. 72.
33 Para melhor compreensão, transcreve-se passagem de Ferreira Filho: “Sem dúvida, a maior 

parte dessas figuras retrata comportamentos politicamente indesejáveis e não condutas 
antissociais. Essas figuras, pois, não são crimes, no sentido que a ciência penal dá a esse termo. 
Todavia, a ocorrência de fatos que se enquadram na descrição da figura da Lei n. 1.079 é 
indispensável para que possa desencadearse o impeachment. Assim, o fundamento deste em 
sua substância é político, mas em sua forma é um crime (sentido formal)” (FERREIRA FILHO, 
Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 72).
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Se cada uma das maneiras de prejudicar o Estado estivesse indicada e 
especificada por uma lei, o código de responsabilidade acabaria por ser 
um tratado de história e de política, e ainda assim as suas disposições 
não atenderiam senão ao passado. Os ministros encontrariam facilmente 
novos meios de escapar ao futuro.34

O objeto da responsabilização políticoadministrativa é diverso daquele 
abordado pelo direito penal, pois neste instituto do direito constitucional 
o objetivo maior é assegurar que o Estado mantenha seu funcionamento 
adequado e que os princípios da Constituição Federal sejam devidamente 
cumpridos pelo chefe do Poder Executivo. Mesmo que os direitos políticos 
tenham também o viés de direitos fundamentais,35 não há como não dife-
renciar a inabilitação para o exercício de função pública, que mitiga em parte 
os direitos políticos do agente, com as sanções penais privativas de liberdade, 
que restringem o núcleo do direito fundamental de liberdade,36 sendo con-
sideravelmente mais gravosa.

Em verdade, o impeachment no direito brasileiro exerce função primordial 
no reestabelecimento da ordem pública, com notório papel de fiscalizador da 
boa governança, não tendo como objetivo único sancionar o chefe do Poder 
Executivo, mas essencialmente garantir o funcionamento do Estado.37

Enquanto Galdino Siqueira referese à “má gestão dos negócios públicos”, 
Marcus Faver faz menção ao “descumprimento de preceitos governamentais, 
impostos aos agentes políticos como requisitos de uma boa administração”.38 
Em ambos os casos, a natureza do impeachment está presente como um 
elemento de ordem política, distinta da responsabilidade penal.

Finalmente, Brossard argumenta que a redação atual do art. 85 permite 
concluir que os atos do presidente da República que atentem contra a 
Cons tituição devem ser compreendidos como crimes de responsabilidade.  

34 CONSTANT, Benjamin. Cours de politique constitutionnelle. Paris: Slatkine, 1982, p. 406. Original: 
Si chacune de ces matières de nuire à l’État devait être indiquée et spécifiée par une loi, le code de la 
responsabilité deviendrait um traité d’histoire et de politique, et encore ses dispositions n’atteindraitent 
que le passé. Les ministres trouveraient facilement de nouveaux moyens de les éluder pour l’avenir.

35 Nesse sentido, acerca dos direitos políticos como direitos fundamentais, ver: BASTOS 
JUNIOR, Luiz Magno Pinto; SANTOS, Rodrigo Mioto dos. Levando a sério os direitos 
políticos fundamentais: inelegibilidade e controle de convencionalidade. Revista Direito GV, 
São Paulo, n. 21, p. 223256, jan./jun. 2015.

36 Luiz Regis Prado e Diego Prezzi Santos, Infração (crime) de responsabilidade, op. cit., p. 73.
37 SIQUEIRA, Galdino. O impeachment no regimen constitucional brasileiro. Revista de Direito 

Civil, Comercial e Criminal, v. 27, p. 239240, jan./mar. 1913.
38 Marcus Faver, Considerações sobre a origem, op. cit., p. 32.
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Dessa perspectiva hermenêutica, a inclusão da locução “especialmente” indica 
que as alíneas constituiriam tão somente um rol exemplificativo de condutas.39 
O voto do ministro Teori Zavaski na Medida Cautelar em Mandado de 
Segurança nº 34.371/DF40 acompanha o entendimento mencionado de Paulo 
Brossard.

Entretanto, como dito anteriormente, essa posição não é uníssona na 
doutrina. Assim, José Cretella Júnior, Paulo de Lacerda41 e Carlos Alberto 
Provenciano Gallo42 são alguns dos juristas que discordam da posição de 
Paulo Brossard. Nesse ponto, a divergência de Cretella Júnior é, inclusive, 
mais suave do que as dos demais, pois reconhece sua natureza político 
administrativa, mas afirma que os crimes de responsabilidade devem estar 
fixados em lei.43

Manoel Gonçalves Ferreira Filho também diverge de Paulo Brossard.  
Nas palavras do renomado jurista, “o crime de responsabilidade é sempre 
uma ‘violação à constituição’ […] Configura, pois, uma ‘conduta politicamente 
indesejável’, conquanto não seja necessariamente uma conduta antissocial.  
Por isso, nem sempre o crime de responsabilidade é crime comum”.44 Contudo, 
Ferreira Filho é enfático ao afirmar que as infrações devem estar previstas em 
lei, tornando-se inafastável o princípio nulla crimem nulla poena sine lege.

Todavia, o próprio jurista Paulo Brossard encarregase de rebater as 
questões levantadas pelos demais doutrinadores. Nesse sentido, Brossard 
aponta falhas na linha argumentativa dos demais citados, ao assinalar que 
independentemente da perspectiva de que se observa a legislação a respeito 
dos crimes de responsabilidade, não haveria como se chegar à conclusão 
diversa daquela que defende sua natureza eminentemente política. Em pri
meiro lugar, Brossard explica a amplitude abstrata dos tipos descritos na 
Constituição e nas leis regulamentadoras.45

39 Paulo Brossard, O impeachment, op. cit., p. 50-55.
40 “Em primeiro lugar porque o rol discernido nos incisos do art. 85, da CF, em que estão 

listados os bens jurídicos tutelados pela previsão de crimes de responsabilidade, não vigora 
de forma taxativa, já que o próprio caput do dispositivo indica que eles seriam ‘especialmente’ 
protegidos, mas não exclusivamente, conclusão comungada por parte significativa da 
doutrina.” In: Medida Cautelar em Mandado de Segurança n. 34.371/DF, Supremo Tribunal 
Federal. Julgamento: 8 set. 2016. DJe, 9 set. 2016.

41 LACERDA, Paulo. Princípios de direito constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Azevedo, 1929.  
p. 462.

42 Carlos Alberto Provenciano Gallo, Crimes de responsabilidade, op. cit., p. 49.
43 José Cretella Júnior, Do impeachment, op. cit., p. 18.
44 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Presidente da república — crimes de responsabilidade 

— impeachment. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 189, p. 375, jul./set. 1992.
45 Paulo Brossard, O impeachment, op. cit., p. 52-53.
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Nesse contexto, destacase especialmente a possibilidade de processa
mento de impeachment quando a autoridade “proceder de modo incom
patível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo” (art. 9º, 7) ou “expedir 
ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da 
Constituição” (art. 9º, 4).

De um ponto de vista prático, Paulo Brossard também aborda a posição 
contrária. Dessa perspectiva, se o objetivo do constituinte e do legislador 
ordinário era justamente evitar abusos do Congresso, “escolheu um meio 
ineficaz, porque abusos pode o Congresso cometer de mil modos, inclusive a 
adulteração de fatos e a condenação sem provas, soberano como é na decretação 
do ‘impeachment’ pela Câmara e no julgamento dele pelo Senado”.46

Não há como exigir um julgamento jurídico de um julgador eminente
mente político, se a verdadeira vontade do legislador era evitar a condução 
de ordem política do instituto, não deveria ter lhe entregado a competência ao 
Senado Federal, mas também ao STF, como o fez nos casos de crimes comuns 
praticados pelo presidente da República.

Ainda que persistam os argumentos de diversos juristas que compreen
dem os crimes de responsabilidade como pertencentes à esfera do direito 
penal ou a uma situação mista ou sui generis, os apontamentos trazidos por 
Brossard parecem ser suficientes para afastar a hipótese. Quando os pró prios 
ilícitos apresentam uma abertura semântica ampla, ou conceitos jurídicos  
indeterminados, que necessitam de interpretação pelos julgadores, não 
haveria como proceder à adoção da legalidade estrita, uma vez que essa  
não parece ter sido a escolha do constituinte ou dos legisladores ordinários ao 
longo da história da República.

Muitos dos termos lançados pela Lei nº 1.079/1950, que permeiam o 
impeachment, não são compatíveis com a ótica restritiva do direito penal. 
De outro lado, muito se assemelham à “quebra de decoro parlamentar”,47 
que também limita o exercício de um direito político, uma vez que cessa o 
mandato de um parlamentar devidamente eleito pelo povo, cujos termos 
necessitam interpretação tal como a “dignidade, a honra e o decoro do cargo”. 

46 Ibid., p. 53.
47 Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, op. cit. Art. 55. 

Perderá o mandato o Deputado ou Senador: […]
II — cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; […]
§ 1º — É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento 
interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a 
percepção de vantagens indevidas.
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Ambos tratam de análises subjetivas, cujo teor político de interpretação está 
nitidamente presente.

2.3. Natureza do julgamento dos crimes de responsabilidade

Como último elemento essencial para a compreensão da natureza do 
impeachment no Brasil, analisarseão as questões envolvendo o julgamento dos 
crimes de responsabilidade. Se as penas são de índole político-administrativo 
— a perda do cargo e a inabilitação do exercício de função pública —, os 
“tipos penais” são de ordem política — cuja redação é aberta e a interpretação 
demanda juízo subjetivo —, resta verificar as condições do seu julgamento.

Nesse sentido, Michel Temer afirma que “o julgamento do Senado Fe
deral é de natureza política. É juízo de conveniência e oportunidade. […] 
Pode ser que o Senado Federal considere mais conveniente a manutenção do 
Presidente no seu cargo. Para evitar, por exemplo, a deflagração de um conflito 
civil; para impedir agitação interna”.48 Mesmo nos casos que não versassem 
sobre condutas exclusivamente políticas, Brossard assinala a existência de 
conveniência e utilidade do juízo pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal.49

Certamente o constituinte não imaginava a situação política brasileira do 
século XXI, mas há de se ressaltar que, durante mais de 100 anos da existência do 
instituto no ordenamento jurídico, muitos juristas consideravam letra morta, 
inútil e obsoleta, especialmente em razão do quórum exigido na Câmara dos 
Deputados para admissão da denúncia. Entretanto, talvez a influência norte
-americana e o bipartidarismo brasileiro durante muitas décadas tenham 
iludido os juristas que se debruçaram sobre a matéria. Enquanto uma maioria 
de dois terços em um sistema bipartidário é muito difícil de ser alcançada, 
com o multipartidarismo exponencial e o presidencialismo de coalizão 
consagrados depois do ano de 1988, esse fenômeno se aproximou da reali da
de brasileira, com sua ocorrência em mais de uma oportunidade nos últimos  
30 anos.

Finalmente, diante do elemento partidário envolvido, uma das reservas 
jurídicas do impeachment é a presidência da sessão de julgamento pelo 

48 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 172.
49 Paulo Brossard, O impeachment, op. cit., p. 140.
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presidente do STF, de modo a garantir o cumprimento das leis e princípios 
constitucionais. Todavia, a participação do presidente do STF não torna o 
processo estritamente jurídico, uma vez que os julgadores permanecem sendo 
os membros do Senado Federal, tendo o Poder Judiciário a competência 
somente de garantir a regularidade do processo, como assentado pelo STF no 
Mandado de Segurança nº 20.941/DF.50

Muito embora o impeachment seja um processo político, deve respeitar 
os princípios constitucionais como a ampla defesa, o contraditório, o devido 
processo legal, assim como a legislação própria constante na Lei nº 1.079/1950 
e nos demais instrumentos normativos auxiliares, como os Regimentos 
Internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além do Código de 
Processo Penal, naquilo que for compatível com as normas específicas.

3. Conclusão

O impeachment surge historicamente como instrumento de responsabi-
lização de agentes de alto escalão, que anteriormente não poderiam ser 
responsabilizados pelas suas condutas. No Brasil, a nomenclatura impeachment 
não é utilizada na legislação de regência, mas os crimes de responsabilidade 
têm sido tratados pela doutrina e jurisprudência como impeachment desde o 
momento de sua introdução no ordenamento jurídico. Os marcos legais do 
impeachment no Brasil são a Lei nº 1.079/1950, recepcionada parcialmente pela 
Constituição Federal, e o próprio texto constitucional de 1988 que igualmente 
delineia o instituto. Como verificado, o nomen iuris “crimes de responsabili-
dade” não deve ser confundido com os crimes característicos do direito 
penal, tendo em vista que correspondem a infrações políticoadministrativas.  
As sanções impostas pelo impeachment têm natureza estritamente política, 
sendo elas a perda da função e a inabilitação para o exercício de função 
pública. Dessa mesma perspectiva, as próprias infrações descritas como 
crimes de responsabilidade possuem abertura semântica estendida, como a 
hipótese de proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o 
decoro do cargo, o que concede margem de discricionariedade aos julgadores 

50 Mandado de Segurança n. 20.941/DF. Supremo Tribunal Federal. Plenário. Min. rel. Sepúlveda 
Pertence. Julgado em 9/2/1990. DJ, 31 ago. 1992.
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para o enquadramento das condutas nos tipos infracionais. Finalmente, os 
crimes de responsabilidade são julgados por um órgão estritamente político, o 
Senado Federal. Mesmo a presidência da sessão de julgamento pelo presidente 
do Supremo Tribunal Federal tem como objetivo garantir o devido processo 
legal e o respeito às regras do jogo estabelecidas na Constituição Federal e na 
legislação, mas não tem o condão de influenciar materialmente o julgamento 
pelo órgão político.

Diante desse cenário, concluise que o impeachment brasileiro tem natu-
reza jurídicopolítica, dissociada do enquadramento dado aos crimes tradi
cionais do direito penal, em razão de os tipos, sanções e julgamento se darem 
na arena política. Muito embora haja a necessidade do pleno respeito aos 
princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla 
defesa, o impeachment concede discricionariedade política ao Senado Federal 
para analisar a incidência das hipóteses de crimes de responsabilidade ao caso 
concreto.
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ReSUMo

O artigo sustenta que nos países da América Latina é necessária a 
convencionalização do Direito Administrativo: um processo de releitura dos 
institutos desse ramo jurídico à luz do conteúdo dos tratados de direitos 
humanos e da jurisprudência das Cortes Internacionais. Examina em que 
medida as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos e a 
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) 
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passam a operar como fontes do Direito Administrativo, que devem ser 
levadas em conta pela Administração Pública e pelos órgãos de controle 
como parâmetro de validade da atividade administrativa. Analisa a po-
sição da jurisprudência da Corte IDH segundo a qual compete a todos os 
órgãos e autoridades públicas nacionais o dever de exercer o controle de 
convencionalidade, mediante a verificação de compatibilidade das normas 
de Direito interno com os tratados internacionais de direitos humanos. 
Propõe critérios operacionais e procedimentais para a realização do con-
trole de convencionalidade pelas autoridades administrativas nos países 
latino-americanos.

PAlAvRAS-ChAve

Direito Administrativo — América Latina — tratados internacionais de 
direitos humanos — controle de convencionalidade — Corte Interamericana 
de Direitos Humanos

ABSTRACT

The article argues that in Latin American countries it is necessary a 
conventionalization of Administrative Law: a process of re-reading the 
institutes of this legal branch in light of the content of human rights 
treaties and the jurisprudence of the International Courts. It examines 
to what extent the provisions of the American Convention on Human 
Rights and the case law of the InterAmerican Court of Human Rights 
come to operate as sources of Administrative Law, which must be taken 
into account by the public administration and by the control bodies as a 
parameter for the validity of the administrative activity. It analyzes the 
position of the InterAmerican Court’s case law according to which it is 
incumbent upon all national bodies and public authorities to exercise 
conventionality control, by verifying the compatibility of the norms of 
domestic law with international human rights treaties. Operational and 
procedural criteria are proposed for the performance of conventionality 
control by administrative authorities in Latin American countries.

KeywoRdS

Administrative Law — Latin America — international human rights 
treaties — conventionality control — InterAmerican Court of Human 
Rights
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1. Introdução

Durante o século XIX e boa parte do século XX, nos países de tradição 
de Civil Law, a lei em sentido formal (editada pelo Parlamento) era alçada à 
condição de fonte por excelência do Direito. Com as transformações operadas 
nos sistemas jurídicos dos Estados após a Segunda Guerra Mundial, mediante 
o reconhecimento da supremacia das Constituições e o surgimento do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, no rol de fontes do Direito a lei passa a 
ceder seu papel protagonista aos direitos fundamentais das Constituições e 
aos direitos humanos das convenções internacionais.

No que diz respeito às Constituições, sua ascensão ao ápice do sistema 
normativo — com a irradiação, por todo o ordenamento, dos valores ema-
nados do núcleo central formado pela dignidade humana e pelos direitos 
fundamentais — resultou no processo de constitucionalização do Direito Admi-
nistrativo, com reflexos em diversos países da América Latina.1 Não apenas 
temas centrais desse campo do conhecimento jurídico foram incorporados ao 
texto constitucional, como também os institutos estabelecidos pelas normas 

1 Tal fenômeno se espraiou, em maior ou menor medida, pelos vários países da América Latina, 
como Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia, Nicarágua, Venezuela, Equador e Colômbia. Uma 
referência às ocorrências específicas nesses distintos Estados latinoamericanos pode ser 
encontrada nos seguintes artigos: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Marco constitucional 
do Direito Administrativo no Brasil. Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, 
San José, n. 7, p. 3546, 2007; FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. A constitucionalização 
do direito administrativo e as políticas públicas. A&C — Revista de Direito Administrativo & 
Constitucional, Belo Horizonte, ano 10, n. 40, p. 271290, abr./jun. 2010; SALOMONI, Jorge 
Luis. El marco constitucional del Derecho Administrativo Argentino. Revista Iberoamericana de 
Derecho Público y Administrativo, San José, ano 7, n. 7, p. 47-57, 2007; BRITO, Mariano R. Estudio 
de las relaciones entre el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional en Uruguay. 
A&C — Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 7, n. 29, p. 113
126, jul./set. 2007; DELPIAZZO, Carlos E. Marco constitucional del Derecho Administrativo 
Uruguayo. A&C — Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 
7, n. 29, p. 3754, jul./set. 2007; NAVARRO, Karlos. Las bases constitucionales del Derecho 
Administrativo en Nicaragua. Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, San 
José, ano 7, n. 7, p. 178-192, 2007; SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Fundamentos 
constitucionales del Derecho Administrativo Colombiano. Revista Iberoamericana de Derecho 
Público y Administrativo, San José, ano 7, n. 7, p. 74101, 2007; SERRATE PAZ, José Mario. 
Marco constitucional del Derecho Administrativo en Bolivia. Revista Iberoamericana de 
Derecho Público y Administrativo, San José, ano 7, n. 7, p. 112122, 2007; MORALES, Hugo 
Haroldo Calderón. El Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo en Guatemala. 
Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, San José, ano 7, n. 7, p. 296-320, 
2007; ORELLANA, Javier Robalino. El marco constitucional del derecho administrativo en 
el Ecuador. Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, San José, ano 7, n. 7,  
p. 250-263, 2007; BREWER-CARÍAS, Allan R. Marco constitucional del Derecho Administrativo 
en Venezuela. A&C — Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 8,  
n. 31, p. 2668, jan./mar. 2008.



Revista de diReito administRativo210

Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 207-257, set./dez. 2021.

legais e regulamentares passaram a ser reinterpretados à luz dos princípios, 
valores e regras constitucionais. Assim, os fundamentos da disciplina jurí dica 
da Administração Pública não descansam mais nas normas infraconstitu-
cionais, mas na própria Constituição, que imprime uma nova significação a 
todas as figuras jurídicas previstas pelas leis e regulamentos. Tudo isso implica 
a necessidade de modificar a compreensão da legislação administrativa, seja 
mediante alteração de sua redação, seja pela via da interpretação conforme, 
para torná-la compatível com o conteúdo constitucional. Tanto a doutrina 
quanto a jurisprudência nos países latinoamericanos, entre eles o Brasil, 
operaram verdadeira reconstrução desse ramo jurídico, reconfigurando seus 
diversos institutos.

No entanto, a mudança paradigmática operada na metade do século XX 
não se deu apenas pelo processo de constitucionalização do Direito, mas também 
pelo processo de convencionalização dos sistemas jurídicos, marcado por sua 
abertura à incidência das convenções internacionais. O Direito Internacional 
dos Direitos Humanos, de forma geral, e o Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos (doravante SIDH), de forma específica, promoveram impactos no 
modo de compreender os ordenamentos jurídicos nacionais nos países da 
América Latina.2 O processo de celebração de compromissos jurídicopolíticos 
entre os Estados — materializados na forma de tratados internacionais — em 
prol da tutela dos direitos humanos passou a exigir uma nova maneira de 
enxergar as fontes do Direito, em todos os ramos jurídicos.

Ocorre que a aplicação doméstica do Direito Internacional pelos Estados 
se manifesta no exercício de todas as suas funções: não somente legislativa e 
jurisdicional, mas também administrativa. O respeito, a proteção e a promo
ção dos direitos humanos dos tratados internacionais devem, efetivamente, 
nortear a atividade do legislador e do juiz, mas não só: devem igualmente 
orientar a ação da Administração Pública. Isso significa que todos os órgãos 
e autoridades públicas se encontram, no exercício de qualquer uma das 
funções estatais, vinculados aos tratados internacionais de direitos humanos 
como fonte do Direito. Portanto, além da já consolidada constitucionalização 
do Direito Administrativo, faz-se necessária uma convencionalização do Direito 
Administrativo, consistente no processo de releitura dos institutos desse ramo 
jurídico à luz do conteúdo dos tratados internacionais de direitos humanos e 

2 HACHEM, Daniel Wunder; GARCÍA LÓPEZ, Luisa Fernanda; GUSSOLI, Felipe Klein 
(Coord.). Corte Interamericana de Direitos Humanos e seus impactos na América Latina. Curitiba: 
Íthala, 2020.
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da jurisprudência das Cortes Internacionais às quais incumbe fiscalizar seu 
cumprimento, como é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(doravante Corte IDH).

Nos últimos anos, a preocupação com a incidência doméstica dos 
direitos humanos previstos em documentos jurídicos internacionais ganhou 
maior atenção dos estudiosos do Direito Internacional, em primeiro lugar, 
e do Direito Constitucional em um segundo momento. A discussão sobre a 
hierarquia dessas convenções internacionais, por exemplo, surgia nos debates 
parlamentares no âmbito do Poder Legislativo no momento de votar um  
projeto de lei, ou na esfera judiciária no curso de um julgamento, por  
um tribunal, de questão envolvendo incompatibilidade entre uma disposição 
de um tratado internacional e uma norma constitucional ou legal. Contudo, 
em alguns países latino-americanos, pouca ou nenhuma atenção foi dada ao 
tema pelos pesquisadores do Direito Administrativo.3 E parece haver uma 
razão clara para isso.

O Direito Administrativo foi construído ao longo dos séculos XIX e XX, 
sob forte influência de suas origens francesas. Por motivos que serão explo
rados neste estudo, a primeira conformação desse ramo jurídico foi forjada 
sobre as bases do princípio da legalidade administrativa, segundo o qual 
a Administração Pública deve estrita obediência à lei em sentido formal 
(expressão da vontade geral do povo), como forma de evitar o arbítrio e a vio
lação da propriedade e das liberdades dos indivíduos por parte dos agentes 
públicos. Essa concepção passou a ser reproduzida em diversos países — 
inclusive os latinoamericanos — nos quais o Direito Administrativo francês 
foi tomado como paradigma (seja diretamente, seja por meio da influência 
de outro país que adotou o modelo francês, como é o caso da Espanha e seus 
reflexos nos sistemas jurídicos da América Latina). Para os administrativistas, 
portanto, a Administração Pública deveria preocupar-se com a aplicação da 
lei, fonte máxima do Direito.

Essa visão, segundo a qual a lei constitui sempre um escudo protetor 
dos indivíduos, deixa de perceber que não somente a Administração Pública 
pode violar direitos do cidadão. O legislador também pode criar normas 
legais criadas formalmente dentro dos trâmites procedimentais estabelecidos 
para sua aprovação, mas cujo conteúdo é materialmente ofensivo à dignidade 
da pes soa e aos direitos humanos dela decorrentes. Ou seja: o cumprimento  

3 Com importantes exceções, como é o caso — para dar um exemplo de grande expressão — da 
República Argentina.
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da lei não é garantia de que os mais importantes direitos do ser humano 
serão respeitados pelo EstadoAdministração. Aliás, é justamente essa a razão 
de ser do Direito Internacional dos Direitos Humanos: evitar, mediante a 
assunção de compromissos políticos na ordem internacional, que um Estado 
viole direitos humanos em seu território sob o argumento de que sua atuação 
está em conformidade com uma lei interna.

São situações dessa natureza que levaram a Corte IDH a desenvolver a 
doutrina do controle de convencionalidade. A partir de 2006, mediante posição 
expressa da Corte,4 diferentes julgados foram consolidando o entendimento 
de que a verificação de compatibilidade entre uma norma de Direito interno 
e as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos (doravante 
CADH) constitui verdadeiro dever dos juízes pertencentes aos Estados 
signatários do pacto. Isso porque de nada adiantaria reconhecer o caráter 
obrigatório dos tratados internacionais se os juízes dos Estadosparte, no 
âmbito doméstico, não realizassem esse exame de conformidade das leis e atos 
normativos internos com as disposições normativas das convenções, assinadas 
pelos países justamente com o objetivo de conferir aos direitos humanos uma 
proteção jurídica situada em patamar mais elevado, resguardandoos contra 
as medidas internas adotadas pelo Estado.

Mas a Corte IDH foi além: em 2011, no caso Gelman vs. Uruguay, estendeu 
o alcance dessa doutrina para a Administração Pública, asseverando que o 
exercício do controle de convencionalidade consiste em “função e tarefa de 
qualquer autoridade pública e não só do Poder Judiciário”.5 Com a decisão, o 
dever de exercer o controle de convencionalidade das leis e atos normativos 
internos deixa de se limitar aos magistrados e passa a se expandir para atingir 
também as autoridades administrativas do Estado. Este entendimento é 
posteriormente confirmado e desenvolvido pela Corte em outros casos.

Apesar dessas manifestações explícitas da jurisprudência da Corte 
Interamericana, a doutrina majoritária e a Administração Pública dos países 
latino-americanos ainda não aceitaram esse posicionamento na prática. A visão 
clássica do Direito Administrativo forjada no século XIX, presa a uma noção de 
estrita legalidade e a um amplo conceito de discricionariedade administrativa, 
ainda erige obstáculos à admissibilidade do controle de convencionalidade 

4 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano y otros vs. 
Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C, nº 154, párr. 124.

5 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguay. 
Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C, nº 221, párr. 239.
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pelos agentes públicos no exercício da função administrativa do Estado. 
Surge, então, um impasse entre as determinações fixadas pela jurispru dência  
da Corte IDH e a prática administrativa desenvolvida nos países signa tá rios da  
Convenção Americana de Direitos Humanos.

Este estudo tem dois objetivos. Primeiro, sustentar a necessidade de 
uma convencionalização do Direito Administrativo na América Latina, a partir 
da jurisprudência da Corte IDH e de posições defendidas pela doutrina 
administrativista, verificando de que modo os tratados internacionais de 
direitos humanos devem impactar a atividade da Administração Pública. 
Segundo, analisar em que medida as autoridades administrativas, nos países 
latinoamericanos integrantes do SIDH, estão vinculadas ao poderdever de 
exercer o controle da convencionalidade das leis e demais atos normativos 
nacionais, no exercício da função administrativa do Estado. O assunto é 
polêmico, uma vez que há argumentos a favor e contra o reconhecimento 
dessa prerrogativa às autoridades administrativas e a posição da Corte Intera-
mericana a esse respeito ainda é tímida e relativamente recente, de modo 
que a aplicação do controle de convencionalidade por parte das autoridades 
administrativas continua sendo a exceção — e não a regra — nos países da 
América Latina.

Para atingir esse objetivo, o trabalho será estruturado da seguinte forma: 
(i) análise da mudança paradigmática no Direito Administrativo derivada 
da adoção do princípio da juridicidade administrativa (para além da estrita 
legalidade); (ii) exame dos impactos produzidos pelo reconhecimento do 
corpus iuris interamericano de direitos humanos como fonte do Direito 
Administrativo; (iii) investigação sobre a jurisprudência da Corte IDH rela
tiva ao controle de convencionalidade e seu exercício por autoridades admi
nistrativas; (iv) proposição de aspectos operacionais e procedimentais de 
como o controle de convencionalidade deve ser exercido pela Administração 
Pública nos diferentes sistemas jurídicos de países que integram o SIDH.

2. A mudança paradigmática no rol de fontes do direito 
Administrativo: do princípio da legalidade ao princípio da 
juridicidade administrativa

De acordo com a concepção de legalidade administrativa forjada durante 
o liberalismo oitocentista nos países da Europa continental, a lei em sentido 
formal figurava como a única fonte legítima do Direito, assumindo uma 
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posição jurídica superior à da Constituição, cujas disposições detinham 
natureza meramente política. Nesses Estados, a operatividade dos comandos 
constitucionais, inclusive daqueles veiculadores de “direitos do homem”  
(tal como eram chamados no ambiente francês de fins do século XVIII), 
dependia de regulamentação legislativa.6 E dentro dessa lógica, para que 
a Administração Pública pudesse se movimentar dentro das fronteiras 
do Direito bastava que ela observasse as balizas da legislação criada pelo 
Parlamento.

A submissão do Estado à ordem jurídica era uma questão que se resumia 
à sua sujeição à lei. A eventual disparidade do conteúdo material da lei com o 
teor axiológico das disposições constitucionais não era um problema de vali-
dade jurídica que se apresentava à atividade administrativa, já que a validade 
das normas legais dependia apenas do respeito ao procedimento formal 
previsto para sua elaboração. Era a lei, portanto, o único farol a iluminar as 
vias da ação administrativa.

No paradigma iniciado em fins do século XVIII e consolidado durante 
o século XIX na Europa continental, que se convencionou denominar de 
Estado de Direito legislativo,7 a lei geral e abstrata significava a própria 
garantia da liberdade. E isso porque, de um lado, a representação política 
(sufrágio censitário, autonomia dos representantes e mandato representativo) 
assegurava supostamente a participação igualitária de cada um na formação 
da vontade geral e, de outro, a separação de poderes garantia a previsibilidade 
de ação do Estado e a defesa dos direitos individuais contra intervenções 
arbitrárias.8 A lei era concebida como um quadro formal de proteção das 
liberdades e da segurança da propriedade, em uma época em que ela se 
apresentava como produto da vontade de um Parlamento homogêneo, 
composto apenas por representantes da burguesia, onde não havia grandes 
confrontos ideológicos.

O Direito Administrativo funda-se no marco do liberalismo oitocen-
tista, caracterizado pelo receio dos revolucionários burgueses com as inge-
rências administrativas nas esferas jurídicas dos indivíduos. A sujeição 

6 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Principio de legalidad: estado material de derecho y 
facultades interpretativas y constructivas de la Jurisprudencia en la Constitución. Revista 
Española de Derecho Constitucional, Madri, ano 4, n. 10, p. 11-62, ene./abr. 1984. p. 13.

7 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. 7. ed. Madri: Trotta, 2007. 
p. 33.

8 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do Estado de Direito: do estado de Direito liberal 
ao Estado social e democrático de Direito. Coimbra: Almedina, 2006. p. 74-75.
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da Administração Pública à lei significou, em conformidade com o ideário 
iluminista, uma solução encontrada para barrar eventuais intromissões 
transgressoras das liberdades individuais, contendo os excessos do poder 
público e reservando um espaço de autonomia privada resguardado contra 
interferências estatais. Foi uma forma de propiciar segurança e previsibilidade 
aos cidadãos relativamente às condutas administrativas.

O sentido dessa vinculação da Administração à lei criada pelo Parlamento 
não foi sempre uniforme. Seus contornos variaram ao longo dos séculos XIX 
e XX.9 Primeiramente, a compreensão que prevaleceu foi a ideia de vinculação 
negativa da Administração à lei, segundo a qual ela poderia fazer não 
somente aquilo que a legislação explicitamente lhe obrigasse, mas também 
tudo aquilo que ela não proibisse. A lei, sob esse prisma, é compreendida 
como um limite ao agir administrativo. Entendiase que, nos domínios não 
regulados pelo legislador, a Administração possuiria discricionariedade 
para agir livremente, desde que não contrariasse as determinações legais.10 
A legalidade administrativa era interpretada como um princípio de compa-
tibilidade: à Administração Pública seria permitido fazer tudo aquilo que não 
é incompatível com o que a lei prescreve.11

No início do século XX, essa perspectiva que predominava até então se 
modificou, notadamente por influência do positivismo normativista kelse
niano. Adeptos ao pensamento de Hans Kelsen, como Adolf Merkl, passa
ram a aplicar suas teorias no campo do Direito Administrativo, transfigu ran do 
a vinculação negativa em uma vinculação positiva da Administração à lei. 
Re cu sando a possibilidade de existência de poderes administrativos que 
não fossem atribuídos por uma norma jurídica prévia permitindo a sua 
utilização, Merkl sustenta que a Administração só estaria autorizada a agir 

9 Os diferentes níveis de vinculação da Administração à lei são explicitados por Charles 
Eisenmann, para quem a expressão “princípio da legalidade” pode exprimir três postulados 
distintos: (i) o princípio da conformidade dos atos administrativos às regras legislativas; (ii) o 
princípio da habilitação legislativa aos atos administrativos; (iii) o princípio da não contrariedade 
dos atos administrativos às regras legislativas. Do primeiro ao terceiro haveria uma gradação 
decrescente de vinculação ou dependência da Administração em relação à lei. EISENMANN, 
Charles. Cours de droit administratif. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
1983. t. II, p. 450-459.

10 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, TomásRamón. Curso de Derecho 
Administrativo. 14. ed. Navarra: Thomson-Civitas, 2008. t. I, p. 447-448; DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. p. 14-15; MOTTA, Fabrício. Função normativa da Administração Pública. Belo Horizonte: 
Fórum, 2007. p. 33.

11 EISENMANN, Charles. O Direito Administrativo e o princípio da legalidade. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 56, p. 4770, abr./jun. 1959. p. 56.
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quando houvesse uma norma legal precedente que habilitasse juridicamente 
sua conduta, de sorte que a lei consistiria em uma condição necessária para 
possibilitar a atuação administrativa.12 Sob esse ponto de vista, a lei não é 
tomada apenas como um limite, mas também como um pressuposto para a 
ação da Administração Pública. Tratase de uma leitura da legalidade que 
a enxerga como um princípio de conformidade: a Administração só poderá 
agir em conformidade com aquilo que a lei determina, e a inexistência de lei 
autorizativa da prática de um ato faz pressupor, caso ele seja expedido, sua 
desconformidade com a legalidade.13

É relevante notar que, embora a noção de vinculação positiva à lei tenha 
sido difundida já no século XX, ela nasce como um reforço aos propósitos 
liberais de assegurar que o poder público só poderia caminhar sobre os trilhos 
da lei, não lhe sendo autorizada a prática de condutas que não estivessem 
predeterminadas pelo legislador. O efeito dessa leitura do princípio da le-
galidade administrativa é de neutralizar ainda mais as ações positivas da 
Administração. Ela não substitui a noção anterior, mas, ao contrário, surge para 
complementá-la. Mantém-se a vedação de atuação administrativa nos casos 
em que a lei a proíbe (lei como limite), mas a ela agora se soma a interdição de 
agir quando a legislação não determina taxativamente (lei como pressuposto). 
A vinculação positiva à lei vem para recobrir juridicamente um espaço político 
de livre ação da Administração, reduzindo o círculo de discricionariedade 
dentro do qual ela estava anteriormente autorizada a movimentarse, 
com o objetivo de bloquear com maior intensidade os comportamentos 
administrativos comissivos. Em última análise, essa constrição jurídica da 
autonomia da Administração Pública pela lei pretendeu robustecer a proteção 
das liberdades públicas dos indivíduos.

As polêmicas em torno do alcance do princípio da legalidade admi-
nistrativa surgem a partir do momento em que ingressa na Teoria do Direito 
e no Direito Constitucional o reconhecimento pleno da normatividade e 
supremacia da Constituição e da prevalência dos direitos humanos, que só 
vem a se difundir de forma generalizada14 e com maior vigor na segunda 

12 MERKL, Adolf. Teoría general del Derecho Administrativo. Granada: Comares, 2004. p. 215.
13 Charles Eisenmann, O Direito Administrativo e o princípio da legalidade, op. cit., p. 56.
14 Vale recordar que, ao menos de forma localizada, a supremacia da Constituição já havia sido 

reconhecida nos Estados Unidos ao final do século XVIII no plano teórico, e no início do  
século XIX no plano jurisprudencial, com a célebre decisão da Suprema Corte no caso Marbury 
vs. Madison em 1803. Ver: CASAGRANDE, Cássio Luís; TIBÚRCIO, Dalton Robert. Marbury  
v. Madison: uma decisão política de manter a Corte fora da política. A&C — Revista de Direito 
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 19, n. 76, p. 199224, abr./jun. 2019.
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metade do século XX. Ao longo do século XX, percebeuse que a lei havia 
se convertido em um instrumento utilizado pelo governante, que impõe 
sua vontade, suas escolhas e não necessariamente a dos eleitores; ela deixa 
de ser compreendida inocentemente como fruto da vontade geral do povo 
e passa a representar os desejos da classe hegemônica que conquista as 
maiorias parlamentares e dos grupos de pressão que atuam nos bastidores do 
Parlamento.15 E assim, muitas vezes, acaba ofendendo os direitos mais básicos 
dos cidadãos. O mero respeito à forma no processo de elaboração normativa 
já não era suficiente para se chegar a resultados justos.

Notouse que as decisões políticas mais importantes da sociedade 
deveriam ser retiradas da esfera de disponibilidade do legislador ordinário, 
diante da sua vulnerabilidade em face de maiorias parlamentares simples 
(e, portanto, pouco representativas). Surge aí a necessidade de se distinguir 
quais questões eram fundamentais à estruturação do Estado e da sociedade, 
carentes de uma proteção jurídica reforçada que lhes imprimissem rigidez 
contra mudanças frequentes, e quais eram opções circunstanciais, que 
poderiam sujeitarse mais flexivelmente a alterações. Aí se revela também a 
importância de se fornecer critérios materiais e axiológicos de validade das 
leis, que levassem em conta a consonância de seu conteúdo com os valores 
elementares compartidos pela coletividade. E a resposta a esse problema foi 
dada, de um lado, pela adoção do princípio da supremacia da Constituição no 
Direito Constitucional, e, de outro, pela emergência do Direito Internacional 
dos Direitos Humanos.

A partir dessa racionalidade, na segunda metade do século XX, na 
Europa continental e paulatinamente nos demais países de tradição jurídica 
romanogermânica, as disposições constitucionais assumiram força jurídico
-normativa,16 deixando de ser vistas como meras aspirações políticas. Além 
de adquirirem imperatividade, foram alçadas à posição de norma jurídica 
suprema, erigindose ao patamar de maior hierarquia entre as fontes do 
Direito.17 Inverte-se a relação de subordinação entre a lei e a Constituição, 
tornando a primeira submissa aos dispositivos da segunda, com a transição de 

15 Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil, op. cit., p. 37-39.
16 “A Constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um 

dever ser; ela significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, 
particularmente as forças sociais e políticas”. HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. 
Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991. p. 15.

17 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 
2002. p. 84.
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um estado legislativo a um estado constitucional.18 Não se trata simplesmente 
de uma inversão de posições hierárquicas. Alterase a própria maneira de se 
compreender o Direito, não mais sob um prisma unicamente técnico-formal, 
mas sobretudo desde uma perspectiva ético-valorativa. A superioridade da 
lei é substituída pela supremacia da Constituição, que se transforma em 
parâmetro de validade do conteúdo substancial de todas as outras normas 
que integram o universo jurídico.

Também na segunda parte do século XX, com a consolidação dos pro cessos 
de celebração de tratados internacionais e de criação dos sistemas univer sal 
e regionais de proteção aos direitos humanos, estes passam a desfrutar de 
prevalência nos ordenamentos jurídicos internos e a vincular diretamente 
os Estados.19 No âmbito do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 
Humanos, a Corte IDH se refere a um corpus iuris do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, “formado por um conjunto de instrumentos internacionais 
de conteúdo e efeitos jurídicos variados (tratados, convenções, resoluções 
e declarações)”.20 Esse corpus iuris se compõe não somente de normas ex
pressas dos tratados internacionais, mas também do Direito Internacional 
consuetudinário, “dos princípios gerais de Direito e de um conjunto de normas 
de caráter general ou de soft law, que servem como guia de interpretação 
das primeiras, pois dotam de maior precisão os conteúdos mínimos fixados 
convencionalmente”.21 Em razão da incidência desse conjunto de parâmetros 
que passa a vincular a atuação do poder público, passase a falar não somente 
de um estado constitucional, mas também de um estado convencional.22

Com isso se abandona a concepção reducionista do Direito, tributária do 
positivismo jurídico da Escola da Exegese francesa, reconhecendose como 
parte integrante do sistema normativo não apenas a lei formal, mas também 
os princípios constitucionais expressos e implícitos e os direitos humanos dos 

18 Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil, op. cit., p. 21-41.
19 SANTANO, Ana Claudia. Direitos sociais e desenvolvimento: uma abordagem do ativismo 

judicial na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A&C — Revista de Direito Administrativo 
& Constitucional, Belo Horizonte, ano 19, n. 77, p. 273300, jul./set. 2019.

20 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. El derecho a la información sobre 
la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Opinión Consultiva 
OC16/99, de 1º de octubre de 1999, Serie A, nº 16, párr. 115.

21 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Medio Ambiente y Derechos 
Humanos. Opinión Consultiva OC-23/17, de 15 de noviembre de 2017, Serie A, nº 23, párr. 45.

22 HERNÁNDEZMENDIBLE, Víctor Rafael. El Estado convencional (Cincuentenario de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Olejnik, 
2020.
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sistemas internacionais de proteção, todos com força vinculativa ao Estado 
como um todo (juiz, legislador, administrador) e aos particulares. Amplia
se assim o conjunto de deveres jurídicos aos quais a Administração deve 
obediência, conquistando elevada importância as normas internacionais e 
comunitárias,23 que passam a compor o bloco de constitucionalidade e come
çam a exercer impacto nos Direitos Administrativos internos.24

Para garantir que todo esse conjunto valorativo e normativo seja obser
vado, mediante o respeito, proteção e promoção dos direitos da pessoa 
humana pelo poder público, começase a afirmar a sujeição da Administração 
não só à lei, mas ao Direito como um todo, alargando sua vinculação jurídica, 
que no paradigma do estado legislativo limitavase à lei formal, pelo princípio 
da legalidade estrita. Como se viu, no estado constitucional e convencional a 
lei deixa de englobar todo o conteúdo do Direito, o qual passa a se manifestar 
também a partir de fontes jurídicas distintas e inclusive hierarquicamente 
superiores, tais como a Constituição e os tratados internacionais. Como os 
princípios e regras constitucionais expressos e implícitos e os direitos hu
manos dos sistemas internacionais de proteção se revestiram de força 
jurídiconormativa e preeminência no ordenamento, a validade dos atos da 
Admi nistração deixa de depender somente de sua conformidade com a lei em 
sentido formal e passa a encontrar-se subordinada à sua harmonia com todo 
o teor jurí dico formal e material do bloco de constitucionalidade.

Nesse sentido, a Administração Pública não mais se encontra sujeita 
apenas à lei em sentido formal (legalidade estrita), mas sim ao Direito glo-
balmente considerado (juridicidade ou legalidade ampla).25 São ilustrativas 
dessa orientação as disposições inscritas no art. 20.3 da Lei Fundamental da 

23 SOTELO DE ANDREAU, Mirta G. El nuevo paradigma del Estado: su impacto en el derecho 
interno. La globalización, las normas supranacionales y el Derecho Administrativo. A&C — 
Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Curitiba, n. 1, p. 49-89, 1999. p. 82.

24 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Convencionalidad y derecho administrativo: 
interacciones sistémicas en el estado social de derecho que procura la eficacia de los derechos 
humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de gentes. In: MONTAÑA 
PLATA, Alberto; OSPINA GARZÓN, Andrés Fernando (Ed.). La constitucionalización del 
Derecho Administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014. p. 623.

25 KLOSS, Eduardo Soto. Derecho Administrativo. Bases fundamentales. t. II: El principio de 
juridicidad. Santiago: Jurídica de Chile, 1996. passim; OTERO, Paulo. Legalidade e Administração 
Pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003; 
GALEANO, Juan José. El principio de juridicidad. Noción, fundamento y caracteres. Su 
recepción en la jurisprudencia administrativa y judicial. In: COMADIRA, Julio Pablo; 
IVANEGA, Miriam M. (Coord.). Derecho Administrativo: libro en homenaje al profesor doctor 
Julio Rodolfo Comadira. Buenos Aires: AdHoc, 2009. p. 2349.
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República Federal da Alemanha26 e no art. 103.1. da Constituição do Reino 
da Espanha,27 as quais estabelecem que a Administração está sujeita à lei e 
ao Direito. Significa dizer que, por mais que tenham sido respeitados os 
trâmites formais exigidos pela lei para a prática do ato, desenvolvimento do 
procedimento ou celebração do contrato administrativo, sua validade pode 
ainda ser questionada por ofensa, por exemplo, ao princípio constitucional da 
igualdade ou ao direito humano à liberdade de expressão.

Afirmar que a Administração se submete à lei e ao Direito significa admi
tir que a legislação infraconstitucional produzida pelo Parlamento não é o 
único parâmetro jurídico de validade da atuação administrativa. Ampliase 
o universo normativo vinculante do agir do poder público, agregando-se ao 
lado da lei formal outros elementos de observância cogente. O princípio da 
juridicidade administrativa abrange, nesse sentido, em uma escala hierár quica 
descendente: (i) o princípio da constitucionalidade — dever de conformidade 
com a Constituição; (ii) o princípio da convencionalidade — dever de conformi-
dade com as convenções internacionais; (iii) o princípio da legalidade — dever 
de conformidade com a lei em sentido estrito; (iv) o princípio da autovincu la-
ção — dever de conformidade com os atos administrativos normativos.

Essa verdadeira transformação paradigmática reconhecida de forma 
hegemônica pela doutrina do Direito Administrativo, contudo, nem sempre 
encontra repercussão na prática da Administração Pública. É ainda comum 
encontrar fundamentações de atos administrativos que se encontram presas 
ao modelo do século XIX, aplicando automaticamente a lei sem questionar 
a sua conformidade com a Constituição ou com o corpus iuris do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos. Segundo tal raciocínio, não caberia 
ao administrador realizar qualquer juízo de constitucionalidade ou de con
vencionalidade das leis para verificar sua validade, cabendolhe somente 
aplicála sem maiores questionamentos.

26 Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (1949): “Artigo 20. […] 3. O poder legisl-
ativo está submetido à ordem constitucional; os poderes executivo e judiciário obedecem à lei 
e ao direito”.

27 Constituição do Reino da Espanha (1978): “Artículo 103. 1. La Administración Pública sirve 
con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
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3. o corpus iuris interamericano de direitos humanos como 
fonte do direito Administrativo e seus impactos sobre a 
Administração Pública

A adoção do princípio da juridicidade pelo Direito Administrativo dos 
países latinoamericanos trouxe, como consequência lógica, uma ampliação 
do conjunto de fontes do Direito às quais a Administração Pública se encontra 
vinculada e deve obediência, sob pena de se sujeitar ao controle jurisdicional. 
Tornou-se relevante para os administrativistas, por essa razão, o estudo das 
obrigações que decorrem dos tratados internacionais e de sua interpretação 
operada pelas Cortes Internacionais. Na América Latina, merecem especial 
atenção as determinações que derivam da CADH, de seus protocolos 
adicionais e da jurisprudência da Corte IDH, as quais passam a integrar o 
bloco de juridicidade que rege a atuação administrativa.28 Em outras palavras, 
o Direito Internacional dos Direitos Humanos passa a se tornar uma autêntica 
fonte do Direito Administrativo, que deve produzir impactos sobre a função 
administrativa do Estado.

Não há dúvidas de que as Administrações Públicas dos Estados inte
grantes do SIDH estão submetidas ao dever de respeito aos direitos humanos 
protegidos pela CADH, de modo que seus atos ou omissões que estejam 
em desacordo com eles deverão ser controlados pelos órgãos jurisdicionais 
nacionais competentes para o exercício do controle das atividades adminis
trativas. É disso que se trata o processo de convencionalização do Direito Admi-
nistrativo: identificar quais são as normas, parâmetros e standards derivados 
do corpus iuris do Direito Internacional dos Direitos Humanos que incidem 
sobre a Administração Pública e vinculam sua atividade, a qual, se contrariá
los, estará sujeita ao controle jurisdicional.

Entre os princípios, direitos e garantias que devem as autoridades admi
nistrativas levar em conta no exercício de suas funções, os que aparecem 
com maior frequência nas referências sobre o assunto são: (a) o princípio da 

28 A locução “bloco de legalidade” foi utilizada no Direito Administrativo por autores clássicos 
como Maurice Hauriou para aludir ao conjunto de normas que não decorriam da lei formal, 
mas que eram igualmente de observância obrigatória para a Administração Pública (tais como 
os regulamentos e os então chamados “princípios gerais do Direito”). HAURIOU, Maurice. 
Notes d’arrêts sur décisions du Conseil d’État et du Tribunal des Conflits: publiées au Recueil Sirey 
de 1892 à 1928. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1929. t. I, p. 49. Optase aqui por falar em 
“bloco de juridicidade” para não conduzir à conclusão equivocada de que as normas de 
Direito Internacional dos Direitos Humanos possuiriam hierarquia legal.
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dignidade da pessoa humana;29 (b) o princípio pro persona ou pro homine;30  
(c) o direito à verdade e o direito à reparação nos casos de vítimas de graves 
violações de direitos humanos;31 (d) os princípios da legalidade formal e 
da proporcionalidade (adequação e necessidade) nos casos de restrições de 
direitos humanos;32 (e) o direito ao devido processo e à tutela administrativa 
efetiva nos procedimentos administrativos, decorrente da aplicação das garan-
tias dos arts. 8º e 25 da CADH não apenas ao âmbito judicial, mas também à 
esfera administrativa.33

Sobre esse último direito, a doutrina e a jurisprudência já identificaram 
inúmeros de seus desdobramentos, tais como: (i) o direito de petição, com 
possibilidade de o requerente recorrer à autoridade administrativa compe
tente e expor suas pretensões dentro do processo;34 (ii) o direito de ser ouvido 
em um processo administrativo prévio à prática de todo e qualquer ato que 
afete sua esfera jurídica,35 o qual não pode transformarse em uma mera 
formalidade rotineira ou em uma aparência formal de defesa, devendo, ao 
contrário, consistir na possibilidade de real participação útil do indivíduo 
no processo;36 (iii) o direito de publicidade e vista do expediente de maneira 

29 MOLINA HERNÁNDEZ, Mario. Administración pública y control de convencionalidad: 
problemas y desafíos. Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Santa Fe, v. 5, n. 2, 
p. 287299, jul./dez. 2018.

30 ALIANAK, Raquel Cynthia. El renovado Derecho Administrativo, a la luz del control de 
convencionalidad. Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Santa Fe, v. 2, n. 1,  
p. 283300, jan./jun. 2015. p. 294.

31 LÓPEZ OLVERA, Miguel Alejandro. El control de convencionalidad en la administración 
pública. México: Novum, 2014. p. 118120; PÉREZ NIÑO, Walter Fernando; ZAMBRANO 
SALAZAR, Laura Sofía; CEPEDA RODRÍGUEZ, Emerson Harvey. El impacto del control de 
convencionalidad en la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano en la reparación a 
víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, 
Madri, n. 9, p. 161177, jul./dez. 2015.

32 ALONSO REGUEIRA, Enrique. El control de convencionalidad de la actividad administrativa. 
Buenos Aires: Lajouane, 2017. p. 295298.

33 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Baena Ricardo y Otros 
vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie C, n° 72, párr. 124; GUTIÉRREZ 
COLANTUONO, Pablo Ángel; JUSTO, Juan Bautista (Colab.). Administración Pública, 
juridicidad y derechos humanos. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009. p. 98102, 128146.

34 FLAX, Gregorio. La sumisión del Derecho Administrativo a los tratados internacionales de 
derechos humanos. Aida — Opera Prima de Derecho Administrativo, México, n. 16, p. 353382, 
2014. p. 380.

35 LISA, Federico. Procedimiento administrativo y participación ciudadana. Revista Argentina 
del Régimen de la Administración Pública, Buenos Aires, ano XXXIV, n. 408, p. 111-127, set. 2012.  
p. 115.

36 CANOSA, Armando. Alcances de la denominada tutela administrativa efectiva. Revista 
Argentina del Régimen de la Administración Pública, Buenos Aires, ano XXVII, n. 323, p. 75-88, 
2005. p. 78.
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ampla e irrestrita;37 (iv) o direito de oferecer e produzir provas;38 (vi) o direito 
à autodefesa, compreendendo o direito de presença e o direito de audiência; 
(vii) o direito à defesa técnica por advogado, considerado imprescindível nos 
processos de cunho sancionador;39 (viii) o direito à tutela cautelar em sede 
administrativa, mesmo na falta de disposições legais específicas, em analogia 
ao poder geral de cautela conferido ao juiz, em casos de proteção urgente 
de direitos fundamentais no âmbito administrativo;40 (ix) o princípio do 
formalismo moderado, sempre a favor do cidadão e jamais da Administração;41 
(x) a obrigação da Administração de resolver o requerimento administrativo 
sem dilações indevidas e dentro de um prazo razoável;42 (xi) o direito a uma 
decisão fundada, na qual sejam efetivamente considerados os argumentos 
deduzidos pelos interessados;43 (xii) o direito à interposição de recursos à 
autoridade hierárquica superior;44 (xiii) impossibilidade de condicionar a in
terposição de recursos ou impugnação de atos ao pagamento prévio de dívi-
das, multas ou constituição de cauções, sempre que isso possa impedir o 
exer cício dos direitos;45 entre outros.

Dessa perspectiva — de quais são as obrigações impostas à Administra
ção Pública pelo corpus iuris interamericano de direitos humanos — o tema 
tem sido desenvolvido já há algum tempo na área do Direito Administrativo 

37 MUÑOZ (h), Ricardo Alberto. La tutela administrativa efectiva. La Ley, Buenos Aires, t. 2012-
B, p. 1-6, mar. 2012. p. 5.

38 DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Principio del debido proceso en el procedimiento 
administrativo represivo. Estudios de Derecho Administrativo, Montevidéu, n. 2, p. 307-339, 
2010. p. 322.

39 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; HACHEM, Daniel Wunder. A necessidade de defesa 
técnica no processo administrativo disciplinar e a inconstitucionalidade da Súmula Vinculante 
nº 5 do STF. A&C — Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, n. 39,  
p. 2764, jan./mar. 2010. p. 35 e ss.

40 URRUTIGOITY, Javier. El principio de tutela administrativa efectiva. Lexis, Buenos Aires,  
n. 0003/012321, p. 1-11, 2005. p. 6.

41 SESÍN, Domingo Juan. El principio del formalismo atenuado y sus consecuencias prácticas. 
Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, Buenos Aires, ano XXXIII, n. 396,  
p. 17-48, set. 2011. p. 44.

42 LISA, Federico José. El silencio de la administración en el procedimiento administrativo. A&C 
— Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, n. 44, p. 4158, abr./jun. 
2011. p. 49.

43 DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Motivación del acto administrativo y buena administración. 
Revista de Direitos Fundamentais & Democracia, Curitiba, v. 13, n. 13, p. 1832, jan./jun. 2013.  
p. 26.

44 CANOSA, Armando. Alcances de la denominada tutela administrativa efectiva. Revista 
Argentina del Régimen de la Administración Pública, Buenos Aires, ano XXVII, n. 323, p. 75-88, 
2005. p. 84.

45 URRUTIGOITY, Javier. El principio de tutela administrativa efectiva. Lexis, Buenos Aires,  
n. 0003/012321, p. 1-11, 2005. p. 6.
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em alguns dos países latinoamericanos, seja pela doutrina, seja pela 
jurisprudência. E como consequência, nos Estados em que esse tema já foi 
objeto de maiores reflexões, o controle da atividade administrativa contrária 
aos direitos humanos da CADH tem sido exercido pelos órgãos jurisdicionais 
competentes para revisar os atos antijurídicos da Administração Pública. Para 
dar alguns exemplos, é o caso, entre outros, da Argentina e da Colômbia.

O Direito Internacional dos Direitos Humanos provocou expressiva reper
cussão no sistema de fontes do Direito Administrativo da República Argen-
tina, país onde esse processo se acentuou com a reforma constitucional de 1994.  
Em seu art. 75, inc. 22, a Constituição Nacional argentina estabeleceu a hie-
rarquia constitucional de 10 tratados de direitos humanos e estipulou um sis-
tema de incorporação de novas convenções dessa natureza no ordena mento 
interno com nível constitucional, observada a exigência de uma maioria qua-
lificada do Congresso da nação.46 Com essa transformação, os direitos huma-
nos dos tratados internacionais impactaram fortemente na recon figuração dos 
institutos do Direito Administrativo interno47 — por exemplo, em matéria de 
procedimento administrativo,48 jurisdição contenciosoadmi nistrativa,49 servi-
ço público,50 contratações públicas,51 ato administrativo e poder de polícia.52

46 SALOMONI, Jorge Luis. Impacto de los Tratados de Derechos Humanos sobre el Derecho 
Administrativo Argentino. In: AAVV. Ordenamientos internacionales y ordenamientos 
administrativos nacionales: jerarquía, impacto y derechos humanos. Buenos Aires: AdHoc, 
2006. p. 15.

47 GUTIÉRREZ COLANTUONO, Pablo Ángel. El Derecho Administrativo argentino y su 
desafío frente al régimen americano de derechos humanos. In: HERNÁNDEZMENDIBLE, 
Víctor (Coord.). Derecho Administrativo Iberoamericano: 100 autores en homenaje al postgrado 
de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Caracas: Paredes, 2007. 
t. I, p. 123-154.

48 SALOMONI, Jorge Luis. Procedimiento administrativo y Mercosur. Una aproximación a 
los principios emergentes de los distintos ordenamientos aplicables. Actualidad en el Derecho 
Público, Buenos Aires, n. 8, p. 95130, set./dez. 1998; GUTIÉRREZ COLANTUONO, Pablo 
Ángel. El procedimiento administrativo y la tutela administrativa efectiva. Revista Argentina 
del Régimen de la Administración Pública, Buenos Aires, ano XXXII, n. 383, p. 349-357, ago. 2010.

49 GONZÁLEZ MORAS, Juan M. El contencioso administrativo y la tutela judicial efectiva en 
el marco del principio de igualdad y no discriminación. Principios emergentes del derecho 
internacional de los derechos humanos. Revista Argentina del Régimen de la Administración 
Pública, Buenos Aires, ano XXVIII, n. 336, p. 115-146, 2006.

50 SALOMONI, Jorge Luis. Teoría general de los servicios públicos. Buenos Aires: AdHoc, 1999.  
p. 415 e ss.; GONZÁLEZ MORAS, Juan M. El concepto de servicio público en los ordenamientos 
públicos globales. Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, Buenos Aires, ano 
XXXI, n. 361, p. 395-425, out. 2008.

51 FARRANDO (h), Ismael. La contratación administrativa: normas y principios. Documentación 
Administrativa, Madri, n. 267-268, p. 313-324, set. 2003/abr. 2004. p. 316.

52 GONZÁLEZ MORAS, Juan M. Los Tratados de Derechos Humanos y su incidencia en el 
Derecho Administrativo argentino. Documentación Administrativa, Madri, n. 267-268, p. 55-72, 
set. 2003/abr. 2004.
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E com muita frequência, as decisões judiciais das cortes argentinas que 
envolvem o controle da Administração Pública aplicam as normas da CADH 
e os princípios, parâmetros e standards definidos pelas recomendações da Co
missão Interamericana de Direitos Humanos e pela jurisprudência da Cor te 
IDH. Um exemplo importante é o caso Astorga Bracht, Sergio y otro c. Comfer, 
no qual a Corte Suprema de Justiça da Nação traça um paralelo entre o 
direito à tutela judicial efetiva, aplicável em sede judicial, e o direito à tutela 
administrativa efetiva, incidente sobre a esfera administrativa. No julgado, com 
fundamento em interpretações da Corte IDH (como o caso Baena, Ricardo y 
Otros vs. Panamá),53 a Corte Suprema estende ao procedimento administrativo 
as garantias previstas nos arts. 8º e 25 da CADH, evidenciandoo como 
mecanismo de tutela dos direitos, compreendido a partir do ser humano e 
não mais à luz dos privilégios e prerrogativas da Administração.

No caso colombiano, é também bastante comum a utilização do corpus 
iuris interamericano de direitos humanos como parâmetro para o controle 
jurisdicional da atividade da Administração Pública, o qual é exercido pela 
jurisdição contenciosoadministrativa, cujo órgão de cúpula é o Conselho de 
Estado. Em sua jurisprudência, o mencionado órgão já reconheceu expres
sa mente o dever dos juízes contenciosoadministrativos de exercerem  
um con trole difuso de convencionalidade,54 cabendolhes realizar um exame 
de com pa tibilidade entre as leis e atos normativos internos aplicáveis ao caso 
concreto com os tratados internacionais de direitos humanos e a jurisprudência 
da Corte IDH.55 Ao concluir a análise, se for identificada uma contradição 
entre o ordenamento jurídico interno e o interamericano, o juiz deverá reco
nhecer a força normativa convencional e fazê-la prevalecer.56

É farta a jurisprudência do Conselho de Estado colombiano que invoca a 
CADH e a jurisprudência da Corte IDH em suas fundamentações, envolvendo 

53 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Baena Ricardo y Otros vs. 
Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie C, nº 72, párr. 124.

54 MERCADO PÉREZ, David; RUIZ CORREA, Carmen Rosa. Efectos del control de 
convencionalidad en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Saber, Ciencia y Libertad, Bogotá, 
v. 11, n. 2, p. 19-30, 2016.

55 COLOMBIA. Consejo de Estado. Sección Quinta, 23 de octubre de 2010, rad. 2141060. CP. 
Rocío Araújo Oñate; COLOMBIA. Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 7 de 
septiembre de 2015, rad. 47571, CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; COLOMBIA. Consejo 
de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 13 de mayo de 2015, rad. 53057, CP. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa; COLOMBIA. Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 31 de 
mayo de 2019, rad. 45657, CP. Guillermo Sanchez Luque.

56 COLOMBIA. Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 12 de noviembre de 2014, rad. 
28505. CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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matérias como graves violações a direitos humanos, direito à reparação 
integral, direitos das mulheres, direitos das crianças, direito à saúde, direito 
ao devido processo, entre outros.57 Para destacar alguns exemplos, desde 2007, 
no exercício do controle de convencionalidade, o Conselho de Estado declarou 
a responsabilidade do Estado colombiano por condutas contrarias à CADH. 
Particularmente, essas decisões se referem à aplicação dos mecanismos de 
reparação e às garantias de não repetição.58 Ademais, incorporou disposições 
de ordem processual sobre a observância dos julgados nos quais o Estado 
colombiano foi condenado.59

No Brasil, contudo, o tema da convencionalização do Direito Administrativo 
ainda carece de maior profusão no meio administrativista, tanto em sede 
doutrinária quanto jurisprudencial. O impacto dos tratados internacionais 
de direitos humanos e da jurisprudência das Cortes Internacionais sobre a 
Administração Pública ainda não ganhou a atenção dos autores brasileiros, 
salvo raríssimas exceções.60 Até o presente momento, o único autor no país 
que se debruçou a fundo sobre o tema com o propósito de identificar e siste
matizar os diversos desdobramentos dos tratados internacionais sobre a 

57 CÁRDENAS POVEDA, Margarita; SUÁREZ OSMA, Ingrid. El Consejo de Estado colombiano 
como juez de convencionalidad. Revista Chilena de Derecho, Santiago, v. 47, n. 2, p. 599-620, 
maio/ago. 2020. p. 607.

58 Entre as decisões iniciais mais relevantes, encontramse as seguintes: COLOMBIA. Consejo 
de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 19 de octubre de 2007, rad. 29273, CP. Enrique Gil 
Botero, en donde se identifica una primera aproximación a los criterios de reparación de la 
Corte IDH; COLOMBIA. Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 20 de febrero 
del 2008, rad. 16996, CP. Enrique Gil Botero; COLOMBIA. Consejo de Estado. Sección 
Tercera, Sentencia del 28 de enero de 2009, rad. 30340, CP. Enrique Gil Botero; entre otras. 
Cfr. CÁRDENAS POVEDA, Margarita; SUÁREZ OSMA, Ingrid. Aplicación de los criterios 
de reparación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las 
sentencias del Consejo de Estado colombiano. Opinión Jurídica, Medellín, v. 13, n. 26, p. 33-48, 
jul./dez. 2014.

59 Vejase o caso do caráter vinculativo das medidas cautelares ou provisionais em sede 
interamericana adotadas pelo Conselho de Estado: COLOMBIA. Consejo de Estado, Sección 
Tercera, Sentencia del 1 de abril de 2016, rad. 55079, CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; 
COLOMBIA. Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 15 de diciembre de 2011, rad. 
2012654, CP. Bertha Lucia Ramirez de Paez.

60 Ver, por exemplo: HACHEM, Daniel Wunder; PETHECHUST, Eloi. O direito humano à 
comunicação prévia e pormenorizada das acusações nos processos administrativos: o desprezo 
do Superior Tribunal de Justiça ao Pacto de San José da Costa Rica e à Corte Interamericana 
de Direitos Humanos. Revista de Direito Internacional, v. 12, n. 2, p. 589610, jul./dez. 2015; 
RESENDE, Augusto César Leite de; MOLINARO, Carlos Alberto. A interamericanização 
do direito administrativo sancionador brasileiro: reflexões sobre o princípio da tipicidade 
da infração disciplinar a partir do diálogo judicial internacional. A&C — Revista de Direito 
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 19, n. 76, p. 153173, abr./jun. 2019.
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atividade administrativa,61 examinando detalhadamente o controle de con
vencionalidade exercido pela Administração Pública (e sobre ela pelo Po der 
Judiciário),62 bem como as consequências jurídicas produzidas pelo Di reito 
Internacional dos Direitos Humanos sobre os diversos institutos e categorias 
do Direito Administrativo (princípios constitucionais,63 organi zação adminis-
trativa, discricionariedade, controle judicial,64 licitações, con tratos admi-
nistrativos, serviços públicos,65 concessões e permissões, servidores públicos66 
e processo administrativo) foi Felipe Klein Gussoli.67

Não cabe aqui analisar pormenorizadamente, como fez o autor, em que 
medida o Direito Internacional dos Direitos Humanos em geral e o SIDH 
em particular impõem uma releitura dos diferentes institutos do Direito 
Administrativo. É preciso, no entanto, alertar para a necessidade de que os 
administrativistas passem a incorporar em seus discursos, bem como em suas 
obras, o exame dos efeitos que os tratados internacionais de direitos humanos 
provocam sobre as figuras e categorias desse ramo jurídico. Na América 
Latina, devem ser incluídas nessa agenda as disposições da CADH, de seus 
protocolos adicionais e a jurisprudência da Corte IDH. E a exemplo de países 
como a Argentina e a Colômbia, os tribunais competentes para controlar 
a atividade da Administração Pública devem levar em conta o corpus iuris 
interamericano de direitos humanos como parâmetro normativo para aferir a 
validade das ações e omissões dos agentes administrativos.

61 GUSSOLI, Felipe Klein. Dez parâmetros básicos de atuação da Administração Pública segundo 
os tratados internacionais de direitos humanos. Revista Digital de Direito Administrativo, São 
Paulo, v. 6, n. 2, p. 4670, jul./dez. 2019.

62 GUSSOLI, Felipe Klein. Controle de convencionalidade de ofício pela administração pública 
no exercício de sua função típica. Revista Jurídica (Furb), Blumenau, v. 24, n. 53, e7853, jan./abr. 
2020.

63 GUSSOLI, Felipe Klein. Releitura do regime jurídicoadministrativo e a Teoria do Melhor 
Direito: impactos da convencionalidade no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 
Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, v. 18, n. 28, p. 43-68, maio/ago. 2020.

64 GUSSOLI, Felipe Klein. Controle judicial amplo da função administrativa e seus limites sob a 
perspectiva do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Revista da Ajuris — Associação dos 
Juízes do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v. 46, n. 146, p. 183205, jan./jun. 2019.

65 GUSSOLI, Felipe Klein. Contratos, licitaciones y servicios públicos a la luz de los tratados 
internacionales en derechos humanos incorporados en el derecho brasilero. Revista Digital de 
Derecho Administrativo, Bogotá, n. 24, p. 4377, jul./dez. 2020.

66 GUSSOLI, Felipe Klein. Regime jurídico dos servidores públicos à luz dos tratados 
internacionais de direitos humanos. Interesse Público, Belo Horizonte, v. 22, n. 122, p. 123153, 
jul./ago. 2020.

67 A obra do autor que condensa todas as suas reflexões sobre o assunto é a seguinte: GUSSOLI, 
Felipe Klein. Tratados de direitos humanos e direito administrativo. Curitiba: Íthala, 2021.
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Por outro lado, embora esse parâmetro convencional já esteja sendo 
utilizado em alguns países latinoamericanos pelos órgãos jurisdicionais com
pe tentes para controlar a atuação administrativa, ainda persiste o problema 
nos casos em que a própria Administração Pública, no exercício das suas 
funções, precisa aplicar normas de Direito interno que contrariem o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos. Em tais situações, o que deve fazer a 
autoridade administrativa? Para responder essa pergunta, é crucial examinar 
a doutrina do controle de convencionalidade desenvolvida pela jurisprudência 
da Corte IDH, para então verificar quais são os seus impactos na esfera das 
Administrações Públicas no âmbito interno.

4.  o controle de convencionalidade na jurisprudência da 
Corte Interamericana de direitos humanos e seu exercício 
pelas autoridades administrativas

No âmbito do Direito Constitucional, o reconhecimento da supremacia 
da Constituição sobre todas as normas pressupôs a criação de um sistema 
de controle de constitucionalidade, por meio do qual se confere a um ou mais 
órgãos estatais a competência para examinar a compatibilidade das leis e 
atos normativos com as normas da Constituição e declarar sua nulidade nos  
casos de contradição. As formas de exercício desse controle e os atores legiti ma
dos para provocálo e exercêlo variam de acordo com o modelo adotado por 
cada país. Porém, é uníssono o reconhecimento de que a existência de um sis
tema de controle é imprescindível para garantir a supremacia constitucional, 
sob pena de se admitir no ordenamento jurídico a presença de normas de 
hierarquia inferior contrárias a disposições normativas de nível superior.

Quando se ingressa no terreno do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, e particularmente no SIDH, a discussão se torna um pouco mais 
complexa. É que a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos 
no rol das fontes do Direito não é a mesma em todos os países, havendo 
ao menos quatro posições distintas: (i) hierarquia supraconstitucional; (ii) 
hierarquia constitucional; (iii) hierarquia infraconstitucional, mas supralegal; 
(iv) hierarquia legal.68 Contudo, independentemente da posição adotada 

68 GUSSOLI, Felipe Klein. Hierarquia supraconstitucional relativa dos tratados internacionais 
de direitos humanos. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 6, n. 3, p. 703-747, set./
dez. 2019.
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por cada Estado sobre esse tema no plano normativo (v.g. constitucional), 
jurisprudencial ou doutrinário, a CADH prevê em seu art. 1º que os Estados
-partes têm a obrigação de respeitar os direitos nela previstos e estabelece em 
seu art. 2º o dever de adoção de medidas legislativas ou de outro caráter para 
tornar esses direitos efetivos e assegurar seu pleno exercício.

Se os Estados signatários do pacto se comprometem a respeitar os 
direitos nele anunciados e a adotar medidas legislativas ou de outra natureza 
que sejam necessárias para tornálos efetivos, naturalmente que as normas 
de Direito interno e os atos praticados pelos agentes estatais com base nelas 
não podem ser ofensivos a tais direitos. Em outras palavras: as disposições 
normativas domésticas e as práticas nelas baseadas precisam ser compatí-
veis com as normas da CADH, o que pressupõe a existência de mecanismos  
de controle (e órgãos dotados de competência para desempenhá-los) para 
fins de verificação da conformidade das leis, atos normativos e condutas 
de agentes públicos nacionais com as normas internacionais integrantes do 
SIDH. A essa fiscalização se dá o nome de controle de convencionalidade.

Os principais fundamentos que justificam a realização desse controle 
são os princípios da boa-fé e da pacta sunt servanda no Direito Internacional, 
contemplados pela Convenção de Viena de 1969 sobre Direito dos Tratados.69 
Em seu art. 26, a convenção assim determina: “Pacta sunt servanda — Todo 
tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé”. 
E em seu art. 27, estabelece: “Direito Interno e Observância de Tratados — Uma 
parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o 
inadimplemento de um tratado. […]”. Se os Estados devem cumprir de boa-fé 
os tratados e não podem alegar normas jurídicas internas para deixar de aplicá 
los, a existência de conflitos entre normas nacionais e normas convencionais 
deve ser controlada para assegurar o respeito a essas últimas.

Tal prática não é nova, afinal, essa é justamente uma das principais 
atri buições dos tribunais internacionais: averiguar a ocorrência de compor-
tamentos estatais contrários às normas e parâmetros estabelecidos nas fontes 
do Direito Internacional.70 Há quem diga que a prática é tão velha quanto 

69 LEAL, Mônia Clarissa Hennig; ALVES, Felipe Dalenogare. O controle de convencionalidade 
e o Judiciário brasileiro: a sua aplicação pelo Tribunal Superior do Trabalho como forma de 
proteger a dignidade da mão de obra (vedação de terceirização de atividadefim) no case 
Carneiro Távora v. Telemar Norte Leste e Contax. Revista de Investigações Constitucionais, 
Curitiba, v. 4, n. 1, p. 109128, jan./abr. 2017. p. 112113.

70 RUIZMORALES, Manuel L. El control de convencionalidad y los sistemas de protección de 
los derechos humanos americano y europeo. Su recepción en el caso argentino y español. 
Anuario iberoamericano de justicia constitucional, Madri, n. 21, p. 129-160, 2017. p. 133.
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a própria CADH.71 Todavia, o uso dessa expressão foi inaugurado pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em diferentes julgados foi 
gradativamente desenvolvendo uma verdadeira doutrina do controle de con-
vencionalidade, manifestandose sobre as diferentes formas de exercêlo, os 
órgãos e autoridades competentes para fazê-lo, os efeitos dele decorrentes, 
entre outros elementos relevantes para a aplicação prática desse mecanismo.

O termo “controle de convencionalidade” aparece pela primeira vez na 
jurisprudência da Corte em 2003, no caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, 
em um voto fundamentado do juiz Sérgio García Ramírez.72 Em 2004, no 
caso Tibi vs. Ecuador, o mesmo magistrado volta a utilizar o termo em seu 
voto, sustentando que “se os tribunais constitucionais controlam a ‘consti
tucionalidade’, o tribunal internacional de direitos humanos resolve acerca 
da ‘convencionalidade’ desses atos”.73 E uma vez mais, também de forma 
indi vidualizada em seu voto, o juiz Sérgio García Ramírez reitera o uso da 
expressão no caso López Álvarez vs. Honduras, em 2006.74

No mesmo ano de 2006, no julgamento do caso Almonacid Arrellano 
y otros vs. Chile, a Corte pela primeira vez emprega o termo “controle de 
convencionalidade” enquanto tribunal (e não por meio de um voto indivi
dualizado de um de seus juízes). Em passagem emblemática, após afirmar 
ter consciência de que os juízes e tribunais domésticos estão sujeitos ao 
ordenamento jurídico nacional, assevera que a ratificação da CADH por um 
Estado vincula também seus magistrados, integrantes do aparato estatal, que 
devem cuidar para que as normas do tratado não sejam vulneradas por leis 
internas que lhes sejam contrárias. Registra então que “o Poder Judiciário 
deve exercer uma espécie de ‘controle de convencionalidade’ entre as normas 
jurídicas internas que aplicam nos casos concretos e a Convenção America
na sobre Direitos Humanos”,75 devendo também levar em consideração a 
interpretação de suas disposições realizada pela Corte IDH.

71 BREWERCARÍAS, Allan R. Derecho Administrativo y el control de convencionalidad. Revista 
de la Facultad de Derecho de México, México, t. LXVII, n. 268, p. 107144, maio/ago. 2017. p. 108.

72 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Myrna Mack Chang vs. 
Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C, nº 101, Voto Concurrente Razonado 
del Juez Sergio García Ramírez, párr. 27.

73 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Tibi vs. Ecuador. Sentencia 
de 7 de septiembre de 2004, Serie C, nº 114, Voto Concurrente Razonado del Juez Sergio García 
Ramírez, párr. 3.

74 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso López Álvarez Vs. Honduras, 
Sentencia de 1 de febrero de 2006, Serie C, nº 141. Voto Concurrente Razonado del Juez Sergio 
García Ramírez, párr. 30.

75 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano y otros vs. 
Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C, nº 154, párr. 124.
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Ainda em 2006, no caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado 
Alfaro y otros) vs. Perú, a Corte utiliza novamente o termo “controle de con-
vencionalidade”, adicionando um novo elemento: afirma que esse controle 
deve ser desempenhado ex officio pelos órgãos do Poder Judiciário, isto é, 
independentemente de requisição da parte interessada.76 E em seu voto 
fundamentado, o juiz Sérgio García Ramírez agrega que o parâmetro de 
validade das leis e atos praticados no âmbito interno dos Estados a ser 
utilizado no exercício desse controle não se limita às normas da CADH, mas 
se estende também aos demais instrumentos que formam parte do corpus iuris 
interamericano, tais como o Protocolo de San Salvador, Protocolo relativo 
à Abolição da Pena de Morte, Convenção para Prevenir e Punir a Tortura, 
Convenção de Belém do Pará para a Erradicação da Violência contra a Mu-
lher, Convenção sobre Desaparecimentos Forçados, entre outros.77

Com base nessas primeiras decisões da Corte IDH a respeito do tema, 
percebese que o controle de convencionalidade das normas e atos estatais 
pode ser realizado de dois modos. Um deles é aquele praticado pelos juízes 
ou órgãos jurisdicionais do Estadoparte. No exercício da função jurisdicional, 
caberá aos magistrados não apenas a verificação de compatibilidade das 
normas e demais práticas nacionais com a Constituição, mas também sua 
conformidade com a CADH, os tratados complementares e ainda com a 
interpretação desses documentos jurídicos pela Corte IDH. Nesse sentido, 
além de juízes nacionais que devem assegurar o cumprimento e aplicação 
da Constituição, os magistrados dos Estadospartes são considerados juízes 
interamericanos, que de forma descentralizada desempenham o papel de 
fiscalizar o respeito das normas e condutas domésticas ao conjunto norma
tivo que integra o SIDH. Esse modo é chamado pela doutrina de controle de 
convencionalidade difuso,78 interno79 ou primário.80

76 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Trabajadores Cesados del 
Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006, Serie C, nº 158, 
párr. 128.

77 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Trabajadores Cesados del 
Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006, Serie C, nº 158. 
Voto Concurrente Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párr. 2.

78 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. El control difuso de convencionalidad en el Estado 
constitucional. In: FIXZAMUDIO, Héctor; VALADÉS, Diego (Coord.). Formación y perspectiva 
del Estado mexicano. México: El Colegio NacionalUnam, 2010. p. 151188.

79 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. El control judicial interno de convencionalidad. In: FERRER MAC
GREGOR, Eduardo (Coord.). El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Intera-
me ricana de Derechos Humanos y los jueces nacionales). Querétaro: FUNDAp, 2012. p. 213.

80 HITTERS, Juan Carlos. Control de convencionalidad (adelantos y retrocesos). Estudios 
Constitucionales: Revista del Centro de Estudios Constitucionales, ano 13, n. 1, p. 123162, jan./
jun. 2015. p. 126.
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A outra forma de realização do controle de convencionalidade é aquela 
desempenhada pela própria Corte IDH, no exercício da sua função de 
intérprete e guardiã da CADH (nos termos do art. 62). Nesses casos, o Tribunal 
irá manifestar sua interpretação a respeito do corpus iuris interamericano, 
e, se constatar contrariedade da norma ou ato estatal praticado no âmbito 
doméstico, determinará ao Estadoparte que modifique, anule ou derrogue 
a disposição normativa ou prática atentatória à CADH ou aos tratados e 
convenções complementares do SIDH, com o propósito de assegurar o 
respeito e fruição dos direitos humanos violados.81 Essa forma é denominada 
de controle de convencionalidade concentrado,82 externo83 ou secundário.84

Com a evolução de sua jurisprudência, a Corte foi aos poucos especifi
cando e ampliando o alcance de seu entendimento a respeito de quem possui 
o dever de praticar o controle de convencionalidade difuso ou interno. Se 
num primeiro momento ela se refere genericamente ao “Poder Judiciário”,85 
em decisões subsequentes ela passa a aludir a “órgãos do Poder Judiciário”,86 
para então mencionar “juízes e órgãos vinculados à administração de justiça 
em todos os níveis”.87

A partir de 2011, a interpretação da Corte IDH relativa a quem deve 
reali zar o controle difuso de convencionalidade foi estendida de maneira 
ainda mais significativa. No caso Gelman vs. Uruguay, o Tribunal afirma que 
tal controle é “função e tarefa de qualquer autoridade pública e não só do 
Poder Judiciário”.88 Com a decisão, o dever de exercer o controle de con
vencionalidade deixa de se limitar aos juízes e órgãos do Poder Judiciário e 
se expande para atingir também as autoridades administrativas do Estado. 

81 ALCALÁ, Humberto Nogueira. Los desafíos del control de convencionalidad del corpus 
iuris interamericano para las jurisdicciones nacionales. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
México, ano XLV, n. 135, p. 11671220, set./dez. 2012. p. 1168

82 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, El control difuso de convencionalidad en el Estado constitucional, 
op. cit., p. 151-188.

83 Sergio García Ramírez, El control judicial interno de convencionalidad, op. cit., p. 213.
84 HITTERS, Juan Carlos. Control de convencionalidad (adelantos y retrocesos). Estudios 

constitucionales: Revista del Centro de Estudios Constitucionales, ano 13, n. 1, p. 123162, jan./
jun. 2015. p. 126.

85 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano y otros vs. 
Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C, nº 154, párr. 124.

86 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Trabajadores Cesados del 
Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006, Serie C, nº 158, 
párr. 128.

87 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cabrera García y Montiel 
Flores vs. México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C, nº 220, párr. 225.

88 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguay. 
Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C, nº 221, párr. 239.
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A referência da Corte a “qualquer autoridade pública” é clara no sentido de 
abranger agentes públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
embora não tenha havido maiores detalhamentos a esse respeito nesse julgado.

Esse entendimento sobre o alcance do dever de controle, agora alargado 
a todos os poderes e órgãos do Estado, é confirmado pela Corte em outras 
decisões. No caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, em 
outubro de 2012, sustentou que a obrigação de respeitar a CADH “vincula 
a todos os poderes e órgãos estatais em seu conjunto, os quais se encontram 
obrigados a exercer um controle ‘de convencionalidade’ ex officio entre as 
normas internas e a Convenção Americana”. Afirma ainda, de forma um 
pouco mais específica, que o desempenho desse controle deve ser feito 
“evidentemente no marco de suas respectivas competências e das regulações 
processuais correspondentes”.89 Um mês depois, no caso Masacre de Santo 
Domingo vs. Colombia, o Tribunal repete tal posição, no sentido de que “todas 
as autoridades e órgãos de um Estado-parte na Convenção têm a obrigação 
de exercer um ‘controle de convencionalidade’”. Mais uma vez, o Tribunal 
não limita esse dever aos juízes e órgãos do Poder Judiciário, referindose de 
forma mais abrangente a “todas as autoridades e órgãos”.90

Na supervisão de cumprimento de sentença do caso Gelman vs. Uruguay, 
em 2013, a Corte afasta qualquer dúvida sobre seu posicionamento. Nessa 
oportunidade, o Tribunal é claríssimo ao afirmar que as obrigações dos 
Estadospartes decorrentes da CADH “vinculam a todos os poderes e órgãos 
do Estado, vale dizer, que todos os poderes do Estado (Executivo, Legislativo, 
Judiciário ou outros ramos do poder público) e outras autoridades públicas 
ou estatais, de qualquer nível, […] têm o dever de cumprir de boafé com o 
Direito Internacional”.91

Em 2014, no caso Personas Dominicanas y Haitianas expulsadas vs. República 
Dominicana, o Tribunal considerou “pertinente recordar […] que no âmbito 
de sua competência ‘todas as autoridades e órgãos de um Estado-parte na 
Convenção têm a obrigação de exercer um ‘controle de convencionalidade’”.92 

89 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacres de El Mozote y 
lugares aledaños vs. El Salvador. Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C, nº 252, párr. 318.

90 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacre de Santo Domingo vs. 
Colombia. Sentencia de 30 de noviembre de 2012, Serie C, nº 259, párr. 142.

91 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguay. 
Supervisión de cumplimiento de sentencia, resolución de 20 de marzo de 2013, párr. 59.

92 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de Personas Dominicanas y 
Haitianas expulsadas vs. República Dominicana. Sentencia de 28 de agosto de 2014, Serie C, nº 282, 
párr. 471.
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Nessa decisão, a Corte ratifica o argumento de que todas as autoridades e 
órgãos estatais devem realizar tal controle “no âmbito de sua competência”, 
trecho que acaba por abrir margens para diferentes interpretações, como se 
verá adiante.

Diante desse conjunto de decisões, o que se pode inferir é que a Corte 
IDH estabeleceu em sua jurisprudência que: (i) os Estadospartes, quando 
assinam a CADH e ingressam no SIDH, assumem a obrigação de respeitar o 
corpus iuris interamericano e adequar as normas jurídicas de Direito interno 
aos seus preceitos, parâmetros e standards de proteção aos direitos humanos; 
(ii) para que essa proteção possua um efeito útil, é preciso que seja realizado 
pelos agentes públicos, de ofício ou a requerimento da parte interessada, um 
controle de convencionalidade, que consiste na verificação de compatibilidade da 
norma ou ato estatal examinado com o corpus iuris do sistema interamericano, 
para fins de assegurar a higidez deste último; (iii) esse controle deve ser 
exercido não apenas de forma concentrada e em caráter subsidiário pela Corte 
IDH, mas também de modo difuso e primariamente no âmbito interno dos 
Estados por todos os órgãos e autoridades públicas ou estatais, de todos os 
Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).93

Nesse sentido, é preciso reconhecer que, segundo Corte IDH, a Admi
nistração Pública dos Estados signatários da CADH se encontra submetida 
ao dever de exercício do controle de convencionalidade. Essa afirmação, 
extraída da linguagem internacionalista, está em sintonia com aquilo que o 
discurso administrativista vem sustentando nas últimas décadas: de acordo 
com o princípio da juridicidade administrativa, a Administração Pública está 
vinculada à lei e ao Direito. Respeitar a lei em sentido formal editada pelo 
Parlamento (princípio da legalidade estrita) já não é mais suficiente: é preciso 
que as autoridades administrativas também ajam em conformidade com a 
Constituição (princípio da constitucionalidade), com os tratados e convenções 
internacionais (princípio da convencionalidade) e com os atos administrativos 
normativos (princípio da autovinculação).

Reconhecer isso em termos teóricos e abstratos não é difícil. Afinal, quem 
seria capaz de dizer que a Administração Pública deve ignorar, desres peitar e 

93 A doutrina do controle de convencionalidade não é isenta de críticas. Para um conjunto 
extenso de duras refutações a essa teorização, ver: LAURENTIIS, Lucas Catib de; FERREIRA, 
Felipe Grizotto. Anticonvencionalidade: erros, incoerências e paradoxos de um instrumento 
de controle sem controle. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 8, n. 1, p. 237-274, 
jan./abr. 2021.
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violar tratados internacionais de direitos humanos, que veiculam compromis-
sos jurídicopolíticos assumidos por um Estado perante a comunidade inter-
nacional em prol da dignidade das pessoas? Agora, quando a questão surge 
em circunstâncias práticas e concretas, a aceitação não é tão simples assim.  
Se uma lei nacional, que não teve sua validade questionada em sede jurisdi-
cional, dirige à Administração uma ordem que viola um direito humano pre-
visto na CADH (v.g. tratamento discriminatório), a autoridade administrativa 
deve executála ou não? Cabe a ela cumprir a lei em sentido estrito, violando 
direitos humanos, ou deixar de aplicála para fazer prevalecer uma norma da 
CADH contrariada pela legislação doméstica (v.g. art. 24 — igualdade perante 
a lei)?

Em que termos deve se dar esse controle de convencionalidade pelas 
autoridades administrativas? Cabe a elas aplicar a CADH e o corpus iuris 
intera mericano somente quando isso ocorrer de forma complementar ao orde
namento jurídico interno e não implicar contrariedade às leis domésticas? Ou 
podem elas se recusar a aplicar leis consideradas inconvencionais? Para fazê-
lo, é preciso que no sistema jurídico analisado essa mesma autoridade tenha 
competência para exercer controle difuso de constitucionalidade ou se trata 
de competências diferentes? E quais os efeitos desse controle, inter partes ou 
erga omnes? O resultado do controle deve ser necessariamente a declaração de 
nulidade da norma interna inconvencional? É o que se pretende analisar no 
próximo tópico.

5. Aspectos operacionais e procedimentais do controle de 
convencionalidade pela Administração Pública nos países 
do SIdh

A vinculação das autoridades administrativas nacionais à CADH e aos 
seus protocolos adicionais enseja a elas, no exercício da função administrativa 
e no marco de suas competências, as mesmas obrigações que, segundo 
a jurisprudência da Corte IDH, recaem sobre os Estados de maneira geral 
em decorrência do art. 2 da CADH. Tais obrigações de respeitar os direitos 
humanos da CADH e de adequar o Direito interno às suas disposições 
resultam em duas vertentes: (i) “a supressão das normas e práticas de qualquer 
natureza que provoquem violação às garantias previstas na Convenção”; 
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(ii) “a expedição de normas e o desenvolvimento de práticas conducentes à 
efetiva observância de tais garantias”.94 Todos os órgãos da Administração 
Pública, central e descentralizada, encontramse sujeitos ao dever de realizar 
o controle de convencionalidade, uma vez que integram o aparato estatal 
encarregado de tornar efetivo o gozo e o exercício dos direitos humanos.95

É possível fazer uma analogia com o que já disse a Corte IDH a respeito 
dos juízes, para afirmar que as autoridades administrativas dos Estados 
signatários da CADH possuem uma dupla natureza: de um lado, são autori-
dades administrativas nacionais, sujeitas ao império das leis e demais atos norma
tivos domésticos; de outro, são autoridades administrativas interamericanas, 
vinculadas à CADH, seus protocolos adicionais e à jurisprudência da Corte 
IDH,96 motivo pelo qual devem aplicálos aos casos concretos e verificar 
a existência de incompatibilidades entre o Direito interno e o Direito 
convencional que impliquem ofensas a esse último. O problema surge quando 
se instala uma crise de identidade na Administração Pública, diante de um 
conflito entre a norma jurídica doméstica e a interamericana: deve ela agir 
na condição de autoridade administrativa nacional, aplicando a legislação local, 
ou atuar na condição de autoridade administrativa interamericana, afastando a 
aplicação das normas nacionais para fazer prevalecer os direitos humanos 
protegidos pela CADH?

Partindose da premissa de que a Administração Pública nos Estados 
integrantes do SIDH tem o dever de exercer um controle de convencionalidade 
das normas de Direito interno no momento de sua aplicação,97 cabe agora 
responder às perguntas lançadas anteriormente: em quais hipóteses ele é 
possível e como ele deve ser realizado?

94 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Castillo Petruzzi y otros. 
Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C, nº 52. párr. 207; CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006, Serie C, nº 154, párr. 118; CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C, nº 149,  
párr. 83.

95 HERNÁNDEZMENDIBLE, Victor Rafael. El control de convencionalidad y la Administración 
Pública. In: RODRIGUEZARANA, Jaime; DELPIAZZO, Carlos; SILVA FILHO, João Antonio 
da; VALIM, Rafael; RODRÍGUEZ, Maria (Org.). Control administrativo de la actividad de la 
Administración. São Paulo: Imprensa Oficial, 2019. v. I, p. 652.

96 COVILLA MARTÍNEZ, Juan Carlos. El impacto de la jurisprudencia interamericana sobre 
las decisiones de la Administración Pública. A&C — Revista de Direito Administrativo & 
Constitucional, Belo Horizonte, ano 19, n. 78, p. 1331, out./dez. 2019. p. 28.

97 GATTI, Franco. La doctrina del “margen de apreciación nacional” y la Administración 
Pública: horizontes y limitaciones del control de convencionalidad. Revista Eurolatinoamericana 
de Derecho Administrativo, Santa Fe, v. 3, n. 1, p. 1932, jan./jun. 2016. p. 20.
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A primeira ressalva a ser feita antes de examinar os aspectos operacionais 
e procedimentais do tema é a de que a Corte IDH não impôs um modelo 
específico de controle de convencionalidade para os países do SIDH,98 deixando 
em aberto para que a forma de organização de seu exercício se adeque às 
peculiaridades do sistema jurídico de cada Estadoparte.99 Dessa constatação 
se percebe que não há um modo único de controlar a convencionalidade 
das leis e atos normativos internos. Ela pode ser feita de distintas maneiras, 
com intensidades diversas.100 Dito isso, não se pode pretender estabelecer 
parâmetros absolutamente obrigatórios a todos os Estados a respeito do modo 
como esse controle há de ser realizado por suas autoridades administrativas. 
É preciso aplicar a doutrina desenvolvida em linhas gerais pela jurisprudência 
da Corte IDH, sem desrespeitar a singu laridade de cada Direito101 e os sistemas 
de competências definidos no plano nacional por cada Estado.

Serão analisados a seguir os seguintes aspectos operacionais e proce-
dimentais relativos ao tema em questão: (a) Momentos do controle de conven -
cionalidade por autoridades administrativas; (b) Espécies (ou graus de intensi dade) 
de controle de convencionalidade; (c) Controle construtivo ou positivo de conven-
cionalidade por autoridades administrativas; (d) Controle repressivo de convencio-
nalidade pelas autoridades administrativas; (d.1.) Norma inconvencional em ato 
administrativo normativo; (d.2.) Norma inconvencional em lei.

(a) Momentos do controle de convencionalidade por autoridades adminis-
trativas. A realização do controle de convencionalidade pela Administração 
Pública deve ocorrer em dois momentos distintos: (i) na expedição de atos 
administrativos normativos; (ii) na interpretação e aplicação de normas 
(constitucionais, legais, administrativa) ao caso, para a prática de atos admi-
nistrativos concretos ou atos materiais. Assim, no momento de edição de um 
ato que veicule normas gerais e abstratas, como seria o caso de um decreto 
ou uma resolução, cabe à Administração Pública verificar a compatibilidade 

98 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. 
Sentencia de 30 de enero de 2014, Serie C, nº 276, párr. 124.

99 RUIZMORALES, Manuel L. El control de convencionalidad y los sistemas de protección de 
los derechos humanos americano y europeo. Su recepción en el caso argentino y español. 
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Madri, n. 21, p. 129-160, 2017. p. 135.

100 FERRER MACGREGOR, Eduardo. Interpretación conforme y control difuso de 
convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano. Estudios Constitucionales: 
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Talca, ano 9, n. 2, p. 531622, jul./dez. 2011.  
p. 577-581.

101 LEGRAND, Pierre. On the singularity of law. Harvard International Law Journal, Cambridge,  
v. 47, n. 2, p. 517-530, 2006.
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das normas de Direito interno com as normas convencionais, adequando
as, se necessário, para que o ato normativo por ela expedido esteja em 
conformidade com a CADH e a jurisprudência da Corte IDH.102 Da mesma 
forma, no momento de expedir um ato administrativo concreto ou praticar 
atos materiais, deverá interpretar o ordenamento jurídico interno à luz dos 
direitos humanos dos tratados e adotar todas as medidas necessárias para 
torná-los reais e efetivos.

(b) Espécies (ou graus de intensidade) de controle de convencionalidade. 
O controle de convencionalidade, num primeiro momento, assumiu um 
caráter repressivo, conduzindo o agente público a deixar de aplicar a norma 
de Direito interno contrárias à CADH e à sua interpretação dada pela Corte 
IDH. É o que se depreende de julgados como Almonacid Arellano vs. Chile e 
Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú. Ocorre que, num segundo momento, 
a Corte passa a reconhecer um papel construtivo ou positivo ao controle de 
convencionalidade, que consiste em realizar uma filtragem convencional das 
normas locais à luz da CADH e da jurisprudência da Corte IDH, por meio de 
uma interpretação das disposições normativas internas conforme ao corpus 
iuris interamericano.103 Essa modalidade de controle de convencionalidade 
resulta na adequação das leis e atos normativos domésticos ao tratado 
internacional pela via interpretativa. Nessa linha, cabe citar as manifestações 
da Corte IDH nos casos Radilla Pacheco vs. México104 e Cabrera García y Montiel 
Flores vs. México.105

Eduardo Ferrer MacGregor, na condição de juiz da Corte IDH e 
também em sede doutrinária, refere-se a três graus de intensidade do controle 
de convencionalidade: (i) num grau de intensidade mínimo, todos os 
juízes e autoridades públicas devem realizar uma interpretação conforme 
da legislação nacional com as normas convencionais; (ii) num grau de 
intensidade intermediário, quando a interpretação conforme não for possível, 
os órgãos jurisdicionais dotados de competência para exercer o controle 
difuso de constitucionalidade deverão deixar de aplicar ao caso concreto a 

102 SAGÜÉS, Néstor P. Notas sobre el control ejecutivo de convencionalidad. Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano, Bogotá, ano XXI, p. 141-149, 2015. p. 144-146.

103 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Nuevas fronteras del control de convencionalidad: el reciclaje del 
derecho nacional y el control legisferante de convencionalidad. Revista de Investigações 
Constitucionais, Curitiba, v. 1, n. 2, p. 23-32, maio/ago. 2014. p. 24.

104 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Radilla Pacheco vs. México. 
Sentencia de 23 de Noviembre de 2009, Serie C, nº 209, párr. 340.

105 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cabrera García y Montiel 
Flores vs. México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C, nº 220, párr. 233.
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norma doméstica inconvencional, com efeitos inter partes; (iii) num grau 
de intensidade máximo, caberá aos órgãos imbuídos de competência para o 
controle abstrato de constitucionalidade (Corte Suprema ou Tribunal Consti-
tucional, conforme corresponda) declarar a invalidade da norma de Direito 
interno contrária à CADH com efeitos erga omnes.106

Em outras palavras, entende Ferrer MacGregor que o controle construtivo 
ou positivo de convencionalidade, por possuir um grau de intensidade mínimo, 
pode ser realizado por todo e qualquer órgão estatal por meio da técnica 
da interpretação conforme, ao passo que o controle repressivo, com a não 
aplicação da norma ao caso concreto (grau de intensidade intermediário) ou com 
sua declaração geral de invalidade (grau de intensidade máximo), só poderia 
ser desempenhado pelos órgãos com competência específica para fazêlo no 
marco do controle de constitucionalidade.

De acordo com Néstor Sagüés, o controle construtivo ou positivo de con-
vencionalidade (interpretação conforme à CADH) pode se realizar das 
seguintes formas: (i) pela seleção de interpretações, adotandose aquelas com
patíveis com a CADH e a jurisprudência da Corte IDH e afastando a aplicação 
daquelas que lhes forem incompatíveis; (ii) pela construção de interpretações, 
que podem ser (ii.1) mutativas por adición (adiciona-se um elemento no 
conteúdo normativo do enunciado para tornálo compatível à CADH); (ii.2) 
mutativas por sustracción (elimina-se um elemento do enunciado normativo 
para compatibilizálo com a CADH); (ii.3) mutativas mixtas por sustracción- 
-adición (elimina-se algo e agrega-se algo ao conteúdo da norma doméstica 
para adequála à CADH).107

Vistas as diferentes espécies de controle de convencionalidade, as quais 
po dem ser exercidas com distintos graus de intensidade, cabe verificar  
quais de las podem ser realizadas pela Administração Pública e em quais 
situações.

(c) Controle construtivo ou positivo de convencionalidade por autoridades admi-
nistrativas. No que diz respeito ao controle construtivo de convencionalidade 
(grau mínimo de intensidade), todos os agentes e órgãos da Administra-
ção Pública possuem o dever de realizar uma interpretação conforme das 
normas domésticas à CADH e à jurisprudência da Corte IDH, adotando 
as técnicas da seleção de interpretações ou de construção de interpretações 

106 Eduardo Ferrer MacGregor, Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad, 
op. cit., p. 577-578.

107 Néstor Pedro Sagüés, Nuevas fronteras del control de convencionalidad: el reciclaje del 
derecho nacional y el control legisferante de convencionalidad, op. cit., p. 25.



Revista de diReito administRativo240

Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 207-257, set./dez. 2021.

para conciliar o conteúdo normativo das disposições de Direito interno às  
normas convencionais. Em primeiro lugar, portanto, a Administração Públi-
ca deverá sempre tentar “salvar a convencionalidade”108 da norma de Direito 
interno, compatibilizando-a com o Direito convencional pela via da inter-
pretação conforme.109 Haverá hipóteses, no entanto, em que essa modalidade 
de controle não será suficiente para assegurar a higidez da CADH e será 
necessário recorrer ao controle repressivo de convencionalidade.

(d) Controle repressivo de convencionalidade pelas autoridades administrativas. 
Quanto a essa segunda espécie de controle, diferentes situações podem 
acontecer, a depender do veículo normativo que contém a norma considerada 
inconvencional pela Administração Pública.

(d.1.) Norma inconvencional em ato administrativo normativo. A primeira 
situação é aquela em que a norma doméstica inconvencional está prevista 
em um ato administrativo normativo. Neste caso, se a própria autoridade 
administrativa que o expediu vier a identificar a inconvencionalidade, ela 
poderá anular o ato normativo e expedir um novo, agora em conformidade com 
o tratado. Porém, se o órgão ou agente que identificar a inconvencionalidade 
for subordinado à autoridade que emitiu o ato, ele deverá reportarse a ela, 
indicando a fundamentação com base na qual considera que a norma interna 
é inconvencional e requerendo a sua invalidação.110

(d.2.) Norma inconvencional em lei. A segunda situação é aquela em que a 
norma doméstica inconvencional está prevista em uma lei. Nesses casos, as 
autoridades administrativas se encontram, a priori, subordinadas à lei pelo 
princípio da legalidade estrita. Esse tipo de caso é o que vai suscitar maior 
divergência na doutrina, que adota posições distintas, com apoio em variadas 
fundamentações. Propõese aqui classificálas em duas vertentes: (i) a do para-
lelismo entre controles de constitucionalidade e convencionalidade; (ii) a da autono-
mia entre controles de constitucionalidade e convencionalidade.

A primeira corrente defende (i) o paralelismo entre controles de consti tu cio-
nalidade e convencionalidade.111 Sustenta que, de acordo com a jurisprudência 

108 Eduardo Ferrer MacGregor, Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad, 
op. cit., p. 581.

109 Felipe Klein Gussoli, Controle de convencionalidade de ofício pela administração pública no 
exercício de sua função típica, op. cit., p. 23.

110 Néstor P. Sagüés, Notas sobre el control ejecutivo de convencionalidad, op. cit., p. 147.
111 Sobre a relação entre os controles de constitucionalidade e convencionalidade na Colômbia 

e na Venezuela, ver, respectivamente: GARCÍA LÓPEZ, Luisa Fernanda. Constitucionalidad 
y convencionalidad en Colombia: el diálogo entre las cortes. A&C — Revista de Direito 
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 21, n. 83, p. 3150, jan./mar. 2021; Victor 
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da Corte IDH, os órgãos estatais deveriam realizar o controle de convencio-
nalidade “no marco de suas respectivas competências e das regulações pro-
cessuais correspondentes”,112 e por essa razão só poderiam exercer o controle 
repressivo de convencionalidade — deixando de aplicar normas domésticas 
inconvencionais — os órgãos ou agentes dotados de competência para de-
sempenhar o controle de constitucionalidade. Essa posição pressupõe haver 
um “paralelismo entre o controle de convencionalidade e o de constituciona-
lidade”, de maneira que um órgão administrativo que não é competente para 
controlar a constitucionalidade das normas também não o seria para controlar 
a sua convencionalidade de forma repressiva.113

Embora essa corrente admita que todos os órgãos e autoridades públicas 
devam exercer o controle construtivo ou positivo de convencionalidade, reali-
zando interpretação conforme ao Direito convencional, ela nega que aqueles 
que não detêm competência para o controle difuso de constitu cionalidade 
possam afastar a aplicação de uma norma de Direito interno, realizando 
controle repressivo de convencionalidade. Se a incompatibilidade normativa 
não for solucionável pela via da interpretação conforme, o órgão ou autoridade 
destituído de competência para o controle de constitucionalidade deveria 
remeter a questão ao órgão competente para o exercício desse tipo de controle.

Esse pressuposto é questionado por outra corrente — a (ii) da autonomia 
entre controles de constitucionalidade e convencionalidade — segundo a qual a 
doutrina do controle de convencionalidade desenvolvida pela Corte IDH 
não condicionou o exercício desse último à existência de um sistema de 
controle difuso de constitucionalidade no Estadoparte em questão. Para tais 
autores, em países nos quais há somente um sistema de justiça constitucio
nal concentrado em um órgão determinado,114 os juízes e tribunais, ainda que 

Rafael HernándezMendible, El control de convencionalidad como expresión del control de 
constitucionalidad, op. cit.

112 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguay. 
Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C, nº 221, párr. 193; CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. 
Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C, nº 252, párr. 318.

113 É a posição adotada por Néstor P. Sagüés, Notas sobre el control ejecutivo de convencionalidad, 
op. cit., p. 147; Eduardo Ferrer MacGregor, Interpretación conforme y control difuso de 
convencionalidad, op. cit., p. 577580; GUTIÉRREZ COLANTUONO, Pablo Ángel. El control 
de convencionalidad interno y el rol preventivo de las Administraciones Públicas. Tese (doutorado em 
direito) — Programa de Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano, Universidade 
da Coruña, A Coruña, 2021. p. 190; Victor Rafael HernándezMendible, El control de 
convencionalidad y la Administración Pública, op. cit., p. 656.

114 Como é o caso da Bolívia, Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguai, Paraguai, entre outros.
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desprovidos de competência para controlar a constitucionalidade das leis e 
atos normativos, encontram-se igualmente vinculados e submetidos de forma 
direta à CADH, devendo aplicar as suas disposições e fazêlas prevalecer 
sobre o Direito interno quando houver contradição.115

Para essa segunda vertente, o controle de constitucionalidade e o con-
trole de convencionalidade seriam sistemas autônomos, decorrentes de 
fundamentos jurídicos distintos: o primeiro, delineado pelo ordenamento 
jurí dico doméstico, derivaria das normas específicas da Constituição de 
cada Estado, que pode adotar um sistema de justiça constitucional difuso 
ou con centrado; o segundo, oriundo da CADH e da jurisprudência da Corte 
IDH, procederia do corpus iuris interamericano de direitos humanos, do 
qual resulta uma vinculação a todos os juízes, tribunais e demais autorida
des públicas do Estado (de qualquer dos Poderes) e um consequente dever  
de controle difuso de convencionalidade. A advertência da Corte de que esse 
controle deve ser exercido “evidentemente no marco de suas respectivas com
petências”116 significaria que sua realização deve ser feita “de acordo com sua 
competência por matéria, grau e território que tenham no âmbito interno”,117 
sem que haja qualquer relação com sua competência para exercer controle de 
constitucionalidade, que seria algo distinto.

No que diz respeito ao controle repressivo de convencionalidade de nor-
mas legais por autoridades administrativas, parece assistir razão à primeira 
corrente. Se de um lado não se pode aceitar que a Administração Pública deva 
acatar cegamente as normas internas inconvencionais, permanecendo inerte 
diante de uma potencial violação de direitos humanos, de outro é preciso 
respeitar as competências estabelecidas pelos sistemas jurídicos nacionais  
a respeito de quais órgãos podem declarar a invalidade de normas legais.

115 É o entendimento de BREWERCARIAS, Allan R. El control de convencionalidad, con 
particular referencia a la garantía del derecho a la protección judicial mediante un recurso 
sencillo, rápido y efectivo de amparo de los derechos humanos. In: BREWERCARIAS, Allan 
R.; SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. El control de convencionalidad y la responsabilidad 
del Estado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013. p. 6264; Felipe Klein Gussoli, 
Controle de convencionalidade de ofício pela administração pública no exercício de sua 
função típica, op. cit., p. 15.

116 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguay. 
Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C, nº 221, párr. 193; CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. 
Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C, nº 252, párr. 318.

117 Allan R. BrewerCarias, El control de convencionalidad, con particular referencia a la garantía 
del derecho a la protección judicial mediante un recurso sencillo, rápido y efectivo de amparo 
de los derechos humanos, op. cit., p. 63.
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Nesse sentido, é possível resumir da seguinte forma os parâmetros a 
serem seguidos pelas Administrações Públicas dos Estados integrantes do 
SIDH quando se depararem com normas jurídicas internas aparentemente in-
convencionais: (i) sendo possível, a autoridade administrativa deverá reali zar 
uma interpretação da norma jurídica local conforme ao bloco de convencio-
nalidade (controle construtivo ou positivo), adotando entre as inter pretações 
possíveis aquela que seja mais favorável ou melhor se compatibi lize com o 
exercício dos direitos humanos; (ii) não sendo possível a interpre ta ção con-
forme, mas tendo a autoridade administrativa competência prevista no 
Direito interno para realizar controle de constitucionalidade, deverá reali zar 
o controle repressivo de convencionalidade, mediante a declaração da incon-
ven cionalidade da norma, afastando a sua aplicação ao caso;118 (iii) não sen-
do possível a interpretação conforme e não possuindo competência para o 
exercício do controle difuso de constitucionalidade, deverá a autoridade 
admi nistrativa atuar dentro da sua esfera de atribuições e levar a questão às 
autoridades competentes para realizar esse tipo de controle, para que, dentro 
do que estabelece o sistema jurídico nacional, promovam a declaração de in-
convencionalidade dos atos normativos contrários à CADH.119

Em todas essas hipóteses, inclusive nos casos de controle construtivo 
ou positivo de convencionalidade, é fundamental que o tema seja objeto de 
instauração de um procedimento administrativo, dentro do qual a autori
dade competente deverá fornecer ampla motivação, fundamentando de 
forma robusta as razões pelas quais considera inconvencional a norma 
jurídica doméstica.120 Além de se tratar de um requisito de validade dos atos 
administrativos, a motivação decorre da própria noção de Estado Demo-
crático de Direito, no qual as decisões do poder público devem ser funda
mentadas e estão sujeitas ao controle social e jurisdicional, que só podem 

118 Um exemplo dessa segunda situação é o caso do Brasil, em que a jurisprudência dos Tribunais 
Superiores admite que os chefes do Poder Executivo (presidente da República, governadores de 
estados e prefeitos municipais) podem deixar de aplicar leis que considerem inconstitucionais 
e determinar aos seus subordinados que não as apliquem. A decisão, contudo, tem como 
consequência a assunção dos riscos de posteriormente serem responsabilizados civil e 
criminalmente. Sobre o tema, ver: HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos 
direitos fundamentais sociais: por uma implementação espontânea, integral e igualitária. Tese 
(doutorado) — Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2014. p. 338-344.

119 Nessa linha, ver: Victor Rafael HernándezMendible, El control de convencionalidad y la 
Administración Pública, op. cit., p. 668-669.

120 Felipe Klein Gussoli, Controle de convencionalidade de ofício pela administração pública no 
exercício de sua função típica, op. cit., p. 24.
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ser adequadamente exercidos se forem conhecidas as razões que levaram a 
Administração Pública a praticar o ato.

6. Conclusão

Das reflexões desenvolvidas neste estudo, é possível sintetizar de forma 
objetiva as seguintes conclusões:

1. O Direito Administrativo contemporâneo passou por importantes 
transformações decorrentes do advento do Estado Constitucional e Con-
vencional de Direito. Além do princípio da legalidade administrativa — con-
cebido no século XIX e na primeira metade do século XX a partir de uma 
perspectiva estrita, segundo a qual a fonte jurídica que vincula a Administração 
Pública se resume à lei em sentido formal —, exsurge e ganha força o princípio da 
juridicidade administrativa. Sob esse viés, a Administração Pública encontra
-se submetida ao Direito como um todo, sujeitandose ao dever de respeito 
à Constituição (princípio da constitucionalidade), aos tratados internacionais 
de direitos humanos (princípio da convencionalidade), à lei em sentido formal 
(princípio da legalidade estrita) e aos atos administrativos normativos (princípio 
da autovinculação). Essa mudança exige dos administrativistas uma atenção 
redobrada ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, para reconhecer, 
ao lado da constitucionalização do Direito Administrativo, os efeitos decorrentes 
do processo de convencionalização do Direito Administrativo.

2. A convencionalização do Direito Administrativo significa o processo carac
terizado pelos impactos dos tratados internacionais de direitos humanos e da 
jurisprudência das Cortes internacionais sobre a atividade da Administra ção 
Pública, que passa a exigir uma releitura dos institutos, figuras e categorias 
desse ramo jurídico à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
No âmbito da América Latina, ganham especial relevância — além dos 
demais tratados e convenções internacionais — a CADH, seus protocolos 
adi cio nais e a jurisprudência da Corte IDH. Se os Estadospartes do SIDH 
assu mem perante a comunidade internacional o compromisso de respeitar 
as disposições normativas interamericanas, como consequência as suas 
Admi  nistrações Públicas, como elementos integrantes do aparato estatal, 
encontramse sujeitas às obrigações delas decorrentes, que passam a formar 
parte do bloco de juridicidade que rege a atuação administrativa.

3. O corpus iuris do Direito Internacional dos Direitos Humanos constitui 
autêntica fonte de direito administrativo, impondo à Administração Pública o 
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dever de adoção de uma série de medidas para respeitar, proteger e promover 
os direitos humanos. Essa premissa exige dos administrativistas um trabalho 
de reinterpretação de institutos como os princípios constitucionais da Admi-
nistração Pública, a organização administrativa, o poder de polícia, os serviços 
públicos, o fomento, as licitações, os contratos administrativos, o processo 
administrativo, o regulamento, as sanções administrativas, a responsabilidade 
do Estado, o controle judicial da atividade administrativa, entre outros, à 
luz dos tratados internacionais de direitos humanos e da jurisprudência das 
Cortes internacionais. Nos países integrantes do SIDH, os órgãos jurisdicionais 
competentes para controlar a atividade da Administração Pública devem 
utilizar como parâmetro de validade de seus atos a CADH e sua interpretação 
realizada pela Corte IDH, tal como já vem ocorrendo nos casos da Argentina 
e da Colômbia.

4. A jurisprudência consolidada da Corte IDH estabeleceu que, para 
assegurar o respeito às disposições da CADH, as autoridades públicas 
nacionais devem realizar um controle de convencionalidade, que consiste em 
um exame de compatibilidade entre as normas de Direito interno e o que 
dispõem a CADH, seus protocolos adicionais e a própria jurisprudência 
da Corte. Inicialmente, tal incumbência foi atribuída aos juízes e órgãos 
jurisdicionais. Porém, com o desenvolvimento de suas decisões, o Tribunal 
interamericano passou a manifestar o entendimento de que a realização do 
controle de convencionalidade é função e tarefa de qualquer autoridade 
pública, de todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). Nesse 
sentido, as autoridades administrativas passam a se submeter também ao 
dever de examinar a compatibilidade das normas domésticas com as normas 
convencionais, não podendo aplicar cegamente disposições normativas 
internas que sejam incompatíveis com o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos.

5. O exercício do controle de convencionalidade por autoridades admi
nistrativas enseja polêmicas, notadamente pelo fato de que a Administração 
pública, conforme o Direito Administrativo clássico, está sujeita ao princípio 
da legalidade e na maior parte dos países latino-americanos não possui 
competência para realizar o controle difuso de constitucionalidade. Contudo, 
a Corte IDH não impôs um modelo único de controle, admitindo que ele seja 
realizado de distintas formas, com intensidades diversas, dentro do sistema 
de divisão de competências definido nacionalmente por cada Estadoparte. 
Independentemente da espécie de controle de convencionalidade que venha 
a ser empregada pela Administração Pública de cada país, é crucial que 
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seu exercício ocorra no marco de um procedimento administrativo formal, 
fundamentado com a devida motivação que exponha de forma clara e 
congruente as razões que levaram à tomada daquela decisão.

6. Num grau de intensidade mínimo, todas as autoridades administra-
tivas devem exercer um controle construtivo ou positivo de convencionalidade, 
que consiste na realização de uma interpretação das normas de Direito interno 
conforme o Direito convencional, adotando as interpretações compatíveis com 
a CADH e a jurisprudência da Corte IDH e afastando a aplicação daquelas que 
lhes forem incompatíveis. Quando a compatibilização do Direito interno com 
a CADH não for possível pela via interpretativa, a única via seria o controle 
repressivo de convencionalidade. Nesse aspecto, a doutrina diverge quanto à 
possibilidade de órgãos desprovidos de competência para exercer controle 
difuso de constitucionalidade realizarem controle de convencionalidade. 
A posição mais adequada parece ser a que sustenta que, sendo necessário 
o controle repressivo, poderá desempenhá-lo a autoridade administrativa 
que detiver competência para realizar o controle de constitucionalidade.  
Se não possuir, deverá a autoridade administrativa atuar dentro de sua esfera 
de competências e apresentar a questão às autoridades públicas que podem 
realizar esse tipo de controle, para que, dentro do que estabelece o sistema 
jurídico nacional, promovam a declaração de inconvencionalidade dos atos 
normativos contrários à CADH.
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de Psicologia que vedam a 
patologização de pessoas por 
conta de sua orientação sexual, 
expressão ou identidade de 
gênero: aspectos constitucionais e 
processuais

Daniel Sarmento

1. A Consulta. 2. A competência do CFP para edição das Resoluções nº 01/99 
e nº 01/18. 2.1. Os conselhos de fiscalização profissional e a ordem jurídica 
brasileira: a autorregulação pública da atividade profissional. 2.2. O poder 
normativo dos conselhos profissionais: a competência do CFP para a edição 
das Resoluções nº 01/99 e nº 01/18. 2.3. O fundamento constitucional e 
convencional das Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18: possibilidade de 
edição de atos normativos fundados em direitos fundamentais garantidos 
na Constituição ou em tratados internacionais. 2.4. Ausência de violação à 
reserva legal contida no art. 5º, XIII, da Constituição. 3. A constitucionalidade 
material das Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18. 3.1. Dignidade da pessoa 
humana, igualdade e vedação a discriminações: o direito ao reconhecimento 
intersubjetivo e as resoluções do CFP. 3.2. As resoluções do CFP e as liber-
dades profissional, de expressão e de pesquisa científica. 3.2.1. Colisão de 
direitos, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. 3.2.2. Restrições 
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proporcionais à liberdade profissional: limitações deontológicas fundadas 
na Constituição. 3.2.3. Restrições proporcionais à liberdade de expressão: 
a proibição do hate speech e a proteção de minorias estigmatizadas.  
3.2.4. Ética e liberdade científica: proporcionalidade das restrições às pesquisas. 
4. Dimensões processuais. 4.1. Os limites do controle de constitucionalidade em 
ação civil pública e ação popular. 4.2. Cabimento de reclamação por usurpação 
de competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Resposta aos quesitos.

1. A Consulta

Consulta-me o Conselho Federal de Psicologia — CFP, por intermédio 
de seu ilustre presidente, Dr. Rogério Giannini, a propósito da competência 
normativa da entidade para edição das Resoluções nº 01/99 e nº 01/18, da 
constitucionalidade dos referidos atos normativos, e de aspectos processuais 
ligados à impugnação judicial das citadas resoluções.

A Resolução CFP nº 01/99 estabelece regras sobre a conduta profissional 
dos psicólogos na temática da orientação sexual. Eis o seu teor:

O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o psicólogo é um profissional da saúde;
CONSIDERANDO que na prática profissional, independentemente da 
área em que esteja atuando, o psicólogo é frequentemente interpelado 
por questões ligadas à sexualidade;
CONSIDERANDO que a forma como cada um vive sua sexualidade 
faz parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na 
sua totalidade;
CONSIDERANDO que a homossexualidade não constitui doença, nem 
distúrbio e nem perversão;
CONSIDERANDO que há, na sociedade, uma inquietação em torno de 
práticas sexuais desviantes da norma estabelecida socioculturalmente;
CONSIDERANDO que a Psicologia pode e deve contribuir com seu 
conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da sexualidade, 
permitindo a superação de preconceitos e discriminações;
RESOLVE:
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Art. 1º — Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da 
profissão notadamente aqueles que disciplinam a não discriminação e 
a promoção e bem-estar das pessoas e da humanidade.
Art. 2º — Os psicólogos deverão contribuir, com seu conhecimento, para 
uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações 
e estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou 
práticas homoeróticas.
Art. 3º — os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a pato
logização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão 
ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não 
solicitados.
Parágrafo único — Os psicólogos não colaborarão com eventos e ser-
viços que proponham tratamento e cura das homossexualidades.
Art. 4º — Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de 
pronun  ciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, 
de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos 
homos sexuais como portadores de qualquer desordem psíquica.
Art. 5º — Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º — Revogam-se todas as disposições em contrário.

A Resolução CFP nº 01/18, por sua vez, normatiza a atuação dos pro-
fis sionais da psicologia na questão das expressões e identidades de gênero, 
dispondo:

O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei nº 5.766, de 20 de 
dezembro de 1971, e pelo Decreto nº 79.822, de 17 de junho de 1977;
CONSIDERANDO os princípios fundamentais previstos no Art. 1º da 
Constituição Federal de 1988, que estabelece a dignidade da pessoa 
humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, e o  
Art. 5º, que dispõe que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza”;
CONSIDERANDO o Art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Hu
manos, de 10 de dezembro de 1948, o qual enuncia: “todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados 
de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade”;
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CONSIDERANDO os Princípios sobre a aplicação da legislação 
inter nacional de direitos humanos em relação à orientação sexual 
e identidade de gênero presentes na Convenção de Yogyakarta, de 
novembro de 2006;
CONSIDERANDO a Declaração de Durban — Conferência Mundial 
contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Corre-
lata —, que reafirma o princípio de igualdade e de não discriminação, 
adotada em 8 de setembro de 2001;
CONSIDERANDO a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, publicada em 2013 pelo 
Minis tério da Saúde;
CONSIDERANDO o Código de Ética Profissional das Psicólogas e dos 
Psicólogos, editado por meio da Resolução CFP nº 10/2005, de 21 de 
julho de 2005;
CONSIDERANDO as expressões e identidades de gênero como possi
bilidades da existência humana, as quais não devem ser compreen didas 
como psicopatologias, transtornos mentais, desvios e/ou inadequações;
CONSIDERANDO que expressão de gênero referese à forma como 
cada sujeito apresentase a partir do que a cultura estabelece como sen
do da ordem do feminino, do masculino ou de outros gêneros;
CONSIDERANDO que identidade de gênero referese à experiência 
interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corres
ponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do 
corpo e outras expressões de gênero;
CONSIDERANDO que cisnormatividade referese ao regramento 
social que reduz a divisão das pessoas apenas a homens e mulheres, com 
papéis sociais estabelecidos como naturais, postula a heterossexualidade 
como única orientação sexual e considera a conjugalidade apenas entre 
homens e mulheres cisgêneros;
CONSIDERANDO a cisnormatividade como discursos e práticas que 
excluem, patologizam e violentam pessoas cujas experiências não ex
pressam e/ou não possuem identidade de gênero concordante com 
aquela designada no nascimento;
CONSIDERANDO que a autodeterminação constituise em um pro
cesso que garante a autonomia de cada sujeito para determinar sua 
identidade de gênero;
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CONSIDERANDO que a estrutura das sociedades ocidentais estabe
lece padrões de sexualidade e gênero que permitem preconceitos, 
discriminações e vulnerabilidades às pessoas transexuais, travestis 
e pessoas com outras expressões e identidades de gênero não 
cisnormativas;
RESOLVE:
Art. 1º — As psicólogas e os psicólogos, em sua prática profissional, 
atuarão segundo os princípios éticos da profissão, contribuindo com o 
seu conhecimento para uma reflexão voltada à eliminação da transfobia 
e do preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis.
Art. 2º — As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não 
exercerão qualquer ação que favoreça a discriminação ou preconceito 
em relação às pessoas transexuais e travestis.
Art. 3º — As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não 
serão coniventes e nem se omitirão perante a discriminação de pessoas 
transexuais e travestis.
Art. 4º — As psicólogas e os psicólogos, em sua prática profissional, não 
se utilizarão de instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter 
ou reforçar preconceitos, estigmas, estereótipos ou discriminações em 
relação às pessoas transexuais e travestis.
Art. 5º — As psicólogas e os psicólogos, no exercício de sua prática 
profissional, não colaborarão com eventos ou serviços que contribuam 
para o desenvolvimento de culturas institucionais discriminatórias em 
relação às transexualidades e travestilidades.
Art. 6º — As psicólogas e os psicólogos, no âmbito de sua atuação 
profissional, não participarão de pronunciamentos, inclusive nos meios 
de comunicação e internet, que legitimem ou reforcem o preconceito 
em relação às pessoas transexuais e travestis.
Art. 7º — As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não 
exercerão qualquer ação que favoreça a patologização das pessoas 
transexuais e travestis.
Parágrafo único: As psicólogas e os psicólogos, na sua prática profis
sional, reconhecerão e legitimarão a autodeterminação das pessoas 
transexuais e travestis em relação às suas identidades de gênero.
Art. 8º — É vedado às psicólogas e aos psicólogos, na sua prática 
profis sional, propor, realizar ou colaborar, sob uma perspectiva patolo
gizante, com eventos ou serviços privados, públicos, institucionais, 
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comunitários ou promocionais que visem a terapias de conversão, 
reversão, readequação ou reorientação de identidade de gênero das 
pessoas transexuais e travestis.
Art. 9º — Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Narra o Consulente que as referidas resoluções vêm sendo objeto de 
controvérsia na esfera pública e de impugnações judiciais. Estas questionam 
tanto a competência do CFP para editar as citadas resoluções como também a 
compatibilidade dos referidos atos normativos com princípios constitucionais, 
notadamente a legalidade e as liberdades de ofício, expressão e pesquisa 
científica. Informa o Consulente que tais questionamentos se originam, no 
mais das vezes, de grupos conservadores existentes na sociedade que, por 
razões religiosas ou ideológicas, não aceitam as posições adotadas pelo CFP, 
contrárias à patologização e à discriminação das pessoas com orientação 
sexual ou identidade de gênero não hegemônicas, e favoráveis ao respeito e à 
inclusão desses indivíduos. Aduz que as duas resoluções foram amplamente 
discutidas no CFP, refletindo não apenas o consenso teórico no campo da 
psicologia, como também os valores democráticos e inclusivos presentes na 
Constituição Federal e em tratados internacionais de direitos humanos de que 
o Brasil é signatário.

Dentre tais impugnações judiciais, o Consulente destaca a Ação Popular 
nº 1011189-79.2017.4.01.3400, ora em trâmite perante o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, na qual se pleiteia a decretação da invalidade da 
Resolução CFP nº 01/99. Em tal processo, já foi proferida sentença pela  
14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal julgando parcial
mente procedente o pedido.

A decisão em questão afirmou que a Resolução CFP nº 01/99 é “perfeitamente 
aplicável à proteção dos homossexuais egossintônicos”, e que ela “licitamente impede 
a adoção de ações coercitivas tendentes a conduzi-los a tratamentos psicológicos por 
eles não solicitados”. Nada obstante, o juízo federal empregou a técnica da 
interpretação conforme a Constituição para determinar que a norma não seja 
aplicada em casos de “orientação sexual egodistônica”, que, segundo afirma, 
caracterizase quando o indivíduo se encontra em conflito ou indisposto 
com sua própria sexualidade. Por isso, a sentença determinou que o CFP “se 
abstenha de interpretar a Resolução n. 001/1999 de modo a impedir os psicólogos, 
sempre e somente se forem a tanto solicitados, no exercício da profissão, de promoverem 
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os debates acadêmicos, estudos (pesquisas) e atendimentos psicoterapêuticos que 
se fizerem necessários à plena investigação científica dos transtornos psicológicos e 
comportamentais associados à orientação sexual egodistônica, previstos no CID —  
10 F66.1.”

Ressalta ainda o Consulente o ajuizamento da Ação Civil Pública  
nº 100215622.2018.4.01.3500 pelo Ministério Público Federal em Goiás, que 
pretende obter o reconhecimento da suposta inconstitucionalidade e ile ga-
lidade da Resolução CFP nº 01/18. A 4ª Vara Federal Cível da Seção Judi-
ciária de Goiás já proferiu sentença extinguindo o processo sem exame de 
mérito, por considerar que a “ação civil pública é instrumento processual 
inadequado para veicular as pretensões formuladas, sobretudo porque elas pressu-
põem o controle da constitucionalidade e legalidade abstrata da Resolução nº 1/2018”,  
mas a referida decisão ainda não transitou em julgado.

Diante desse cenário, formulou o Consulente os seguintes quesitos:
O Conselho Federal de Psicologia detém competência para edição das 

Resoluções nº 01/99 e nº 01/18?
As Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18 são materialmente constitucionais? 

Elas se harmonizam com os princípios da legalidade, da liberdade de ofício, 
da liberdade de expressão e da liberdade de pesquisa científica?

A ação popular e a ação civil pública podem ser utilizadas para obter 
a declaração de inconstitucionalidade total ou parcial das Resoluções CFP  
nº 01/99 e nº 01/18, ou para gerar efeito materialmente equivalente?

É cabível reclamação ao Supremo Tribunal Federal para impugnar 
eventuais decisões judiciais proferidas em ação popular ou ação civil pública, 
que afastem a plena aplicação das citadas resoluções e que se baseiem em 
juízo de inconstitucionalidade total ou parcial dos seus ditames?

As questões suscitadas pelo Consulente podem ser agrupadas em três 
diferentes blocos, cuidando, respectivamente, da competência normativa 
do CFP para edição das Resoluções nº 01/99 e nº 01/18, da constitucionali-
dade material dos referidos atos normativos, e dos aspectos de processo 
constitucional envolvidos no caso. Esta será a organização geral do presente 
Parecer.
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2. A competência do CFP para edição das Resoluções nº 01/99 
e nº 01/18

2.1. Os conselhos de fiscalização profissional e a ordem jurídica 
brasileira: a autorregulação pública da atividade profissional

Os conselhos de fiscalização profissional são entidades criadas por 
lei que se dedicam à supervisão técnica e ética do exercício das profissões 
regulamentadas.1 Geridos por profissionais eleitos por seus próprios pares, 
os referidos conselhos permitem que cada categoria conduza a fiscalização e 
parcela relevante da regulação das suas atividades. Assim, essas organizações 
exercem, por outorga do Estado, atribuições típicas do poder público.2

Tais conselhos possuem duas atribuições principais, de natureza distinta, 
que foram bem sintetizadas pelo STF, em voto do Min. Edson Fachin, proferido 
no julgamento do Recurso Extraordinário nº 938.837:

A primeira é a proteção dos profissionais a eles vinculados. Nesta veia, atuam 
como uma espécie de organização da sociedade civil, objetivando a defesa dos 
interesses corporativos.
A segunda atribuição lhes foi destinada pelo Estado, mediante a delegação da 
regulação oficial da profissão em benefício do interesse público. Nesta seara, 
atua com poderes de regulamentação, de execução, de sanção e de disciplina; 
habilitam pessoas para o exercício profissional, editam regulamentos sobre 
a prática profissional, aplicam sanções disciplinares, entre outras. É o poder 
de polícia conferido a estes organismos pelo Estado.3 (negritos acrescentados)

Em outras palavras, os conselhos de fiscalização profissional são enti
dades públicas, conquanto independentes dos governos, cujas atividades 
envolvem a regulação e a fiscalização das profissões regulamentadas. Suas 
competências e prerrogativas harmonizam-se plenamente com o Direito 

1 Beatriz Rezende Marques Costa e Manoel Adam Lacayo Valente. Responsabilidade social dos 
Conselhos Profissionais. Brasília: Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, 2008. p. 8.

2 Cf. Odete Medauar. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.  
p. 108.

3 STF. RE nº 938.837, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Marco 
Aurélio, julg. em 19/04/2017.
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Público contemporâneo, que admite o exercício de autoridade pública por 
órgãos dotados de maior expertise, preservados de interferência direta dos 
governos de ocasião.4

Não se ignora que a atuação de tais conselhos tem antecedentes bastante 
remotos.5 Na Idade Média, as corporações de ofícios, fortemente combatidas 
pelo liberalismo oitocentista, desempenhavam papel que guarda algumas 
similitudes com os conselhos profissionais da contemporaneidade.6 Nada 
obstante, no cenário atual, tais entidades obedecem lógica distinta da que 
vigia na Idade Média, sujeitandose a imperativos que então não se faziam 
presentes, como as exigências de respeito aos direitos fundamentais e à 
democracia.

É certo que o constitucionalismo liberal não enxergava com bons olhos 
a regulação das profissões, preferindo confiar apenas no livre mercado para 
tanto.7 Contudo, o laissez-faire não funcionou adequadamente nessa seara, 
gerando, dentre outros problemas, a desproteção da sociedade em relação 
à atuação de maus profissionais, que punham em risco direitos e interesses 
relevantes de terceiros. Em tal contexto, há o retorno da regulação profissional.

Foi nesse cenário de superação do Estado Liberal que surgiram as 
primeiras entidades de fiscalização profissional no Brasil.8 Por meio da 
regulação profissional, o Estado busca regrar a conduta dos agentes privados 
no exercício de profissões liberais, de modo a tutelar determinados objetivos 
públicos importantes.9 Entretanto, ao invés de avocar essa atividade para os 
seus poderes tradicionais, o Estado se vale de outra técnica, consistente na 
criação legislativa de pessoas jurídicas especialmente voltadas para esse fim, 
compostas por integrantes das próprias profissões regulamentadas.

4 Cf. Bruce Ackerman. A nova separação de poderes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
5 Cf. Vital Moreira e Luís Vale Lima. Autorregulação profissional oficial — o caso dos corretores 

de seguros no Brasil. Revista de Direito Público da Economia, n. 39, 2012.
6 Cf. Ricardo Teixeira do Valle Pereira. Histórico dos conselhos de fiscalização do exercício 

profissional. In: Vladimir Passos de Freitas (Coord.). Conselhos de Fiscalização Profissional. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 19-28.

7 Cf. Vital Moreira. Autorregulação profissional e administração pública. Coimbra: Almedina, 1997. 
p. 11.

8 A primeira delas foi a Ordem dos Advogados do Brasil, criada pelo art. 17 do Decreto  
nº 19.408/1930. A instituição dos demais conselhos profissionais deuse sobretudo na década 
de 50 do século passado.

9 Vital Moreira e Luís Vale Lima. Autorregulação profissional oficial: o caso dos corretores de 
seguros no Brasil. Op. cit., p. 2.
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Essa técnica tem relação com o relevante fenômeno do pluralismo jurídico.10 
Em suas diversas vertentes, o pluralismo jurídico reconhece que, no cenário 
de hipercomplexidade em que se desenvolvem as relações humanas e as 
atividades econômicas e sociais na contemporaneidade, o legislador estatal 
não pode mais ser concebido como detentor do monopólio da edição de 
normas jurídicas. Outras instâncias e entidades, vinculadas ou não ao Estado, 
também podem e devem contribuir com seus conhecimentos e vivências para 
a regulação da vida em sociedade.

No caso da regulação profissional, falase em heterorregulação quando 
a atividade é realizada diretamente pelo Estado, de modo vertical. Mas há 
também a autorregulação, promovida pelos próprios profissionais sujeitos 
às normas e ao exercício do poder de polícia em questão. É nessa seara que 
se situam os conselhos profissionais brasileiros que, como já afirmado, são 
constituídos e dirigidos por membros de profissões regulamentadas e dotados 
de independência em face dos governos.

A autorregulação efetuada pelos conselhos profissionais no Brasil é espécie 
de autorregulação pública, nos termos da conhecida classificação elaborada 
por Vital Moreira. Em estudo clássico dedicado ao tema da autorregulação 
profissional no Direito Comparado, o autor português esclarece que essa pode 
ser realizada tanto por organizações privadas, instituídas voluntariamente 
pelos interessados, quanto por órgãos revestidos de feições públicas, criados 
ou reconhecidos por lei. Nas suas palavras:

A autorregulação pública é a que é protagonizada por organismos profissio-
nais ou de representação profissional dotados de estatuto jurídico-público.  
A autorregulação é legalmente estabelecida; os organismos autorregulatórios 
dispõem de poderes típicos das autoridades públicas. As normas de regulação 
profissional são para todos os efeitos normas jurídicas dotadas de coercibilidade.
[…]
Nos sistemas de direito administrativo continental, o exemplo mais típico de 
autorregulação profissional é o das ordens profissionais, que são organismos 
de regulação das chamadas profissões liberais. O seu número e nome varia 

10 A respeito do pluralismo jurídico, cf. Antônio Carlos Wolkmer. Pluralismo jurídico: fun-
damentos para uma nova cultura do direito. 3. ed. São Paulo: Alfa Ômega, 2001; Gunther 
Teubner (Ed.). Bukowina: Legal Pluralism in the WorldSociety. Dartmouth: Hants, 1997; 
Boaventura de Souza Santos. Toward a new common sense: law, science and politics in the 
paradigmatic transition. Londres; Nova York: Routledge, 1995; e José Eduardo Faria (Org.). 
Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. Rio de Janeiro: Malheiros, 1988.
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de país para país. Mas, para além dessas diferenças, subsiste um conjunto de  
características comuns essenciais: a natureza jurídico-pública, como “cor-
porações públicas” (exceptuado o caso controvertido da França); a filiação 
obrigatória, como condição de exercício da profissão; o poder regulamentar; 
a regulamentação e/ou implementação das regras de acesso à profissão e do 
exercício desta; a formulação e/ou aplicação dos códigos de deontologia 
profissional; o exercício da disciplina profissional, mediante aplicação de 
sanções, que podem ir até a expulsão, com consequente interdição do exercício 
profissional.11

No Brasil, existe também a autorregulação privada, como a realizada, 
no âmbito da publicidade, pelo Conselho Nacional de Autorregulametação 
Publicitária — CONAR. Sem embargo, optou-se, na maior parte dos casos, 
pela modalidade pública de autorregulação profissional. É o que evidencia 
a produção legislativa a respeito da matéria. Quando se examina, por exem
plo, a Lei nº 5.766/71, que instituiu o Conselho Federal de Psicologia, assim  
como a legislação criadora do Conselho Federal de Medicina (Lei nº 3.268/57) 
e do Conselho Federal de Farmácia (Lei nº 3.820/60), verificase que, ao mesmo 
tempo em que o legislador fixou os requisitos para o exercício dessas pro
fissões, ele também criou conselhos independentes, conferindolhes compe
tência para regular as atividades profissionais e exercer o poder de polícia nas 
respectivas áreas.

A titularidade de poderes normativos é uma constante nos conselhos 
profissionais. É com base nesses poderes, por exemplo, que a Ordem dos 
Advogados do Brasil estabelece critérios e limites para a publicidade  
na advocacia (art. 28 e ss. do Código de Ética da OAB). O poder normativo 
da OAB na definição de questões afetas à deontologia do ofício de advogado 
— desde orientações a respeito do arbitramento de honorários advocatícios 
até a vedação do “falseamento deliberado da verdade” na exposição de 
fatos ao Juízo — é amplamente admitido. No mesmo sentido, reconhece-
-se ao Conselho Federal de Medicina poder normativo para estabelecer os 
critérios do diagnóstico de morte encefálica (Resolução CFM nº 2.173/17), 
para disciplinar o procedimento a ser adotado para a prática anestésica 

11 Cf. Vital Moreira. Autorregulação profissional e administração pública. Op. cit., p. 88. Vejase 
também, sobre a matéria, Leila Cuéllar. Autorregulação profissional: exercício de atividade 
pública. Revista de Direito Público da Economia — RDPE, nº 15, 2006.
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ética e segura (Resolução CFM nº 2.174/17) e até mesmo para regulamentar 
o funcionamento de aplicativos que oferecem consulta médica em domicílio 
(Resolução CFM nº 2.178/17).

Essa atribuição de poder normativo aos conselhos profissionais já foi 
reconhecida em diversas oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal. 
Confirase, a propósito, fragmento do já citado voto proferido pelo Min. 
Edson Fachin no julgamento do Recurso Extraordinário nº 938.837:

A maior parte das leis que criam conselhos atribui-lhes a personalidade jurídica 
de direito público. […]. Dentre as competências desses entes está a habilita-
ção de pessoas para o exercício profissional, edição de regulamentos sobre 
a prática profissional, aplicação de sanções disciplinares, entre outras.12 
(negrito acrescentado).

Na mesma linha aponta a manifestação do Min. Marco Aurélio no voto 
condutor do Recurso Extraordinário nº 603.583, que versou sobre os poderes 
normativos da OAB:

Ao mesmo tempo, remanesce a OAB como entidade de autorregulação 
profissional, à qual se confia a disciplina infralegal da advocacia. Faz sentido que 
assim o seja, pois a própria legitimidade democrática da regulação profissional 
da advocacia também repousará na observância da visão concreta do mercado e 
de suas práticas usuais (em constante transformação), sem prejuízo das medidas 
corretivas que se eventualmente fizerem necessárias. Portanto, conferir à en-
tidade de classe a fixação dos marcos regulatórios que orientarão a atividade 
profissional de seus próprios filiados é, em princípio, consagrar a reflexividade 
que, segundo SÉRGIO GUERRA (Discricionariedade e reflexividade: uma 
nova teoria sobre as escolhas administrativas. Belo Horizonte: Fórum, 2008), 
legitima a atividade regulatória.13

Por outro lado, a decisão política do Estado de atribuir aos conselhos 
profissionais parcela relevante da regulação e fiscalização do exercício  
das profissões liberais tem vantagens incontestáveis.

12 STF. RE nº 938.837, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Marco 
Aurélio, julg. em 19/04/2017.

13 STF. RE nº 603.583, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. em 26/10/2011.
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Não se pode perder de vista, em primeiro lugar, a existência de uma 
assimetria informacional entre o Estado e as categorias profissionais a serem 
reguladas. A cada profissão correspondem competências e saberes específicos, 
que devem ser do pleno domínio daquele que a regula e fiscaliza, para que 
possa desempenhar essas atividades de forma adequada e eficiente. Daí a 
vantagem da autorregulação, eis que exercida por pessoas que, por serem 
necessariamente da área, detêm presumidamente esses conhecimentos e 
experiências. Há, portanto, ganhos significativos na eficiência regulatória, em 
decorrência da maior expertise do ente regulador.

A autorregulação tem ainda a vantagem de gerar maior aceitabilidade 
e adesão às normas editadas por parte dos profissionais regulados. Afinal, 
tratase de regramentos oriundos do próprio grupo profissional e que, 
naturalmente, tendem a se basear nos conhecimentos comuns à área e ter em 
vista preocupações compartilhadas.

Não bastasse, a autorregulação profissional também se coaduna com a 
exigência de legitimação democrática das normas jurídicas. É que as pessoas 
diretamente sujeitas às normas em questão — os profissionais sujeitos à 
regulação — elegem os dirigentes dos conselhos profissionais. Nessa eleição, 
esses profissionais têm, inclusive, peso muito maior do que possuem nos 
pleitos referentes aos órgãos representativos do Estado, já que, nesses últimos, 
seus votos se diluem no âmbito do corpo eleitoral composto por todo o povo.

Por isso, a delegação de parcela relevante da atividade regulatória a órgãos 
formados pelos próprios regulados promove a eficiência e racionalidade,14 
sem chocar-se com a democracia. Desse modo, a heterorregulação estatal 
não é excluída, mas pode se concentrar sobre os aspectos mais abrangentes 
ou delicados da atuação profissional, como, por exemplo, a definição dos 
requisitos para o exercício da profissão — matéria, como se verá adiante, 
sujeita à reserva de lei formal pelo art. 5º, inciso XIII, da CF/88.

Fixadas essas premissas, cumpre analisar de forma mais detalhada o 
poder normativo do Conselho Federal de Psicologia.

14 Nas palavras de Vital Moreira, “[…] sob o ponto de vista do Estado, a autorregulação é sobretudo 
uma solução de recurso face aos limites e dificuldades da regulação estadual direta, derivados tanto 
das limitações próprias do direito estadual enquanto instrumento regulatório, como das dificuldades 
materiais em superar o défice de informação e a resistência dos agentes econômicos à heterorregulação”. 
(Vital Moreira. Autorregulação profissional e administração pública. Op. cit, p. 92.)



Revista de diReito administRativo274

Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 261-327, set./dez. 2021.

2.2. O poder normativo dos conselhos profissionais: a competência 
do CFP para a edição das Resoluções nº 01/99 e nº 01/18

Tal como os demais conselhos de fiscalização profissional, o CFP foi 
dotado de poderes normativos pelo legislador.

Conforme já destacado, o CFP foi criado pela Lei nº 5.766/71. O referido 
diploma normativo estabeleceu, em seu art. 1º, que a entidade tem a finalidade 
de “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo e zelar 
pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe”. Dentre as suas 
competências legais, previstas no art. 6º da Lei nº 5.766/71, figuram “orientar, 
disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo” (art. 6º, “b”); “expedir as 
resoluções necessárias ao cumprimento das leis em vigor e das que venham modificar 
as atribuições e competência dos profissionais de Psicologia” (art. 6º, “c”); e “elaborar 
e aprovar o Código de Ética Profissional do Psicólogo” (art. 6º, “e”).

As referidas atribuições foram reafirmadas no Decreto nº 79.822/77, que 
regulamentou a Lei nº 5.766/71. Também em seu art. 6º, o decreto é claríssimo 
ao referir-se à competência do CFP para a normatização das atividades 
profissionais dos psicólogos.

Ressaltese, por outro lado, que a legislação reguladora da profissão de 
psicólogo é bastante sintética. A principal norma legal a respeito da profis-
são é a Lei nº 4.119/62, regulamentada pelo Decreto nº 53.464/64. Tais atos 
norma tivos se limitaram, basicamente, a elencar as funções dos profissionais 
de psicologia.15

Porém, essa escassez de normas ditadas diretamente pelo Estado não im-
plica maior restrição aos poderes normativos conferidos ao CFP. Pelo con-
trário, ela reforça a opção do legislador, já anteriormente referida, pelo mo delo 
de autorregulação pública da profissão, em que se reconhece amplo espa ço 
para a normatização promovida pelo conselho profissional.

Foi, aliás, no exercício legítimo de seu poder normativo que o CFP editou 
a Resolução nº 10/05, que instituiu o Código de Ética Profissional do Psicólogo. 
E, dentre as normas constantes do referido código, figuram a proibição de 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, bem como da 
indução de preconceitos por meio da prática profissional. Confirase:

Art. 2º — Ao psicólogo é vedado:
a) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão;

15 O referido elenco de funções encontrase no art. 13, §1º, da Lei nº 4.119/62 e no art. 4º, inciso I, 
do Decreto nº 53.464/64.
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b) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de  
orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício  
de suas funções profissionais;

Ora, posturas discriminatórias e preconceituosas são, por definição, 
incompatíveis com os parâmetros éticos e científicos da psicologia. O papel 
desempenhado pelo psicólogo na sociedade e o prestígio decorrente de sua 
qua lificação acadêmica e profissional não podem ser apequenados por práti cas 
que alimentem preconceitos e estigmas, as quais são francamente contrárias à 
ética profissional. As normas que o CFP edita, com objetivo de coibir práticas 
dessa natureza, têm, portanto, claro viés deontológico, encontrando-se, assim, 
dentro da esfera de atuação normativa legítima da instituição, nos termos dos 
arts. 1º e 6º da Lei nº 5.766/71.

É exatamente o que ocorre com as Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18. 
Elas assentaram a absoluta incompatibilidade entre a deontologia profissional 
da psicologia e condutas que envolvam abordagens patologizantes ou 
discriminatórias em relação à orientação sexual homoerótica ou à identidade 
e expressão de gênero das pessoas transexuais e travestis. Essa patologização, 
de resto, já se afigurava francamente incompatível com o Código de Ética 
Profissional do Psicólogo, notadamente com o seu art. 2º, alíneas “a” e “b”, 
acima reproduzidas. O ponto foi apenas melhor esclarecido pelas novas 
resoluções, em prol da segurança jurídica.

Assim, as vedações constantes das Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18 
têm inequívoco amparo legal na Lei nº 5.766/71, que conferiu ao CFP o poder 
de edição de normas deontológicas para orientar a atuação profissional das 
psicólogas e dos psicólogos.

O mesmo entendimento foi acolhido em decisão unânime do TRF da  
2ª Região, ao julgar improcedente ação civil pública ajuizada contra a Reso
lução CFP nº 01/99, em que se consignou:

I — Os termos da Resolução nº 01/99, editada pelo Conselho Federal de 
Psicologia, proibindo que Psicólogos exerçam quaisquer ações que favoreçam a 
patologização de comportamentos e práticas homoeróticas, vedando, outrossim, 
a colaboração desses profissionais com eventos e serviços que proponham 
tratamento e cura das homossexualidades, apresenta justa coordenação com os 
termos da Lei nº 5.766/71, que confere ao referido conselho a atribuição para 
orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo (art. 6º, b).
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II — A Resolução nº 01/99, do Conselho Federal de Psicologia, não promove 
inovação da ordem jurídico-legal, realizando, tão somente, um balizamento 
de atuação profissional, impedindo a promoção de quaisquer tipos de ação  
que impliquem, direta ou indiretamente, o reforço de uma pecha cultural mente 
sedimentada na sociedade no sentido de que a homossexualidade consiste em 
doença, distúrbio, transtorno ou perversão.16

Aliás, o próprio Poder Legislativo reconheceu que o CFP não usurpou 
a competência normativa congressual, ao editar a Resolução nº 01/99 — 
e idêntico raciocínio se aplica à Resolução nº 01/18. É que foi apresentado 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.640, visando à sustação do citado ato 
normativo, com base no art. 49, inciso V da Constituição, que confere ao Con
gresso o poder de “sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa”. Ocorre que o 
referido projeto foi arquivado na Câmara dos Deputados, que reconheceu a 
competência normativa dos conselhos de classe, como o CFP, para a regulação 
da prática profissional nessa matéria.17

Mas, ainda que assim não fosse, não se poderia invocar o princípio 
da legalidade contra a validade dessas resoluções, tendo em vista que elas 
também encontram suporte direto em normas constitucionais e convencionais 
autoaplicáveis. É o que será demonstrado adiante.

2.3. O fundamento constitucional e convencional das Resoluções 
CFP nº 01/99 e nº 01/18: possibilidade de edição de atos 
normativos fundados em direitos fundamentais garantidos na 
Constituição ou em tratados internacionais

No passado, a lei formal figurava no centro do ordenamento jurídico e 
as funções administrativas e judiciais eram concebidas como absolutamente 
subordinadas pelas normas editadas pelos parlamentos. Na atualidade, esse 

16 TRF — 2ª Região. Apelação Cível nº 2011.51.01.018794-3, 7ª Turma, Rel. Des. Fed. Sergio 
Schwaitzer, julg. em 02/06/2016.

17 No parecer pelo arquivamento da Deputada Jô Moraes, acolhido pela Câmara, consta: “Outro 
aspecto, a nosso ver crucial, é o de que a lei, ao atribuir aos conselhos de classe a prerrogativa de 
normatizar sobre a prática profissional, atribui também implicitamente a confiança nos seus integrantes 
para eleger conselheiros que tratarão de elaborar normas racionais e razoáveis. As leis de criação dos 
conselhos, diga-se, tramitam e são votadas no Congresso Nacional”.
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quadro se alterou significativamente. Fenômenos heterogêneos, como a crise 
da democracia representativa, o rearranjo institucional do Estado na socie dade 
de massas, o reconhecimento da força normativa da Constituição e a expan
são da jurisdição constitucional deflagraram crise no paradigma legicêntrico 
do Direito.

No novo paradigma, a Constituição passa a desempenhar papel muito 
mais relevante do que no passado.18 Se antes prevalecia na cultura jurídica a 
noção de que as constituições representavam meras proclamações políticas, 
desprovidas de eficácia jurídica imediata, cujos comandos necessitariam 
quase sempre de prévia regulamentação para produzir os seus efeitos, hoje 
se afirma o dever do intérprete de extrair ao máximo a força normativa da 
própria Constituição, permitindo que os seus preceitos e valores incidam 
sobre a realidade, para condicioná-la e transformá-la.

Nesse novo contexto, a doutrina tem afirmado que a atuação estatal não 
está vinculada apenas à lei, mas também — e acima de tudo — à própria 
Cons tituição. Inaugura se leitura mais sofisticada do princípio da legalidade, 
segundo a qual a Administração Pública — e os órgãos e entidades que desem
penhem funções de natureza pública — não se subordinam exclusi vamente 
à lei formal, mas sim a bloco mais amplo de juridicidade, também integrado 
pela Constituição.19

É o que consignou Luís Roberto Barroso:

Supera-se, aqui, a ideia restrita de vinculação positiva do administrador à 
lei, na leitura convencional do princípio da legalidade, pela qual sua atua-
ção estava pautada por aquilo que o legislador determinasse ou autorizasse.  
O administrador pode e deve atuar tendo por fundamento direto a Constituição 
e independentemente, em muitos casos, de qualquer manifestação do legisla-
dor ordinário. O princípio da legalidade transmuda-se, assim, em princípio 
da constitucionalidade ou, talvez mais propriamente, em princípio da juridici-
dade, compreendendo sua subordinação à Constituição e à lei, nessa ordem.20

18 Vejase, a propósito, os artigos que compõem a coletânea de Cláudio Pereira de Souza 
Neto e Daniel Sarmento. A constitucionalização do Direito: fundamentos teóricos e aplicações 
específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

19 Confirase, a propósito, Paulo Otero. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação 
administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003; Gustavo Binenbojm. Uma teoria 
do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006. p. 125-192.

20 Luís Roberto Barroso. A constitucionalização do direito e suas repercussões no âmbito 
administrativo. In: Alexandre dos Santos Aragão e Floriano de Azevedo Marques (Coord.).  
O Direito Administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 50.
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E a Constituição atua não apenas como limite à ação estatal, mas também 
como norma habilitadora, que confere fundamento direto para a prática 
de atos e para a formulação de políticas públicas em seu nome, visando à 
proteção e promoção dos bens e valores que ela agasalha. Essa necessidade 
é ainda maior, quando a atuação reclamada se volta à garantia de direitos 
fundamentais. Afinal, estes são dotados de aplicabilidade imediata, nos 
termos do art. 5º, § 1º, da Constituição, o que significa dizer que a sua efetiva 
proteção não pode ficar refém dos desígnios das maiorias políticas instaladas 
no Parlamento.21

Tal advertência tornase especialmente relevante quando os direitos 
em questão forem titularizados por minorias estigmatizadas, que sofrem 
discriminação na sociedade e no processo político majoritário, como ocorre 
com os homossexuais, transexuais e travestis, cuja dignidade e igualdade as 
resoluções do CFP objetivam proteger. Afinal, é absolutamente incompatí vel 
com a lógica constitucional — por natureza contramajoritária – subordinar a  
proteção de direitos básicos de grupos sociais minoritários e vulneráveis  
a qual quer decisão política do Poder Legislativo, que encarna a vontade da 
maio ria. Como consignou o Min. Celso de Mello, “a proteção das minorias e dos 
gru pos vulneráveis qualifica-se como fundamento imprescindível à plena legitimação 
material do Estado Democrático de Direito”.22

Ora, se a Constituição pode ser aplicada diretamente, de maneira inde-
pen dente de qualquer mediação concretizadora da lei, parece evidente a pos
si bilidade de edição de atos normativos que pautem essa mesma aplicação, 
seja para explicitar o sentido de norma constitucional, seja para definir os 
procedimentos tendentes à viabilização da sua incidência.

Dessa maneira, por um lado, não se compromete a força normativa da 
Constituição, evitandose que ela se torne totalmente dependente da vontade 
do legislador — muitas vezes desfavorável ou indiferente aos direitos 
fundamentais das minorias. Por outro, prestigia-se a igualdade e a segurança 
jurídica, ao se garantir uniformidade e previsibilidade na aplicação de ditames 
constitucionais, por vezes dotados de caráter vago.

Essa orientação tem encontrado sólido amparo na jurisprudência do STF. 
A tese de que o Poder Executivo pode empregar seu poder regulamentar 

21 Sobre a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, vejase Ingo Wolfgang Sarlet.  
A Eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

22 STF. RE nº 477.554AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julg. em 16/08/2011.
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para implementar comando constitucional definidor de direito fundamental 
foi invocada pela Suprema Corte, por exemplo, para, no julgamento da ADI  
nº 3.239, reconhecer a constitucionalidade formal do Decreto nº 4.887/03, que 
regulamentou o procedimento de demarcação e titulação das terras ocupadas 
por remanescentes quilombolas, previsto pelo art. 68 do ADCT. Confirase, a 
propósito, fragmento do voto condutor da Min. Rosa Weber:

Assinalo que a vedação contida no art. 5º, § 1º, da Carta Política de que sejam 
as normas definidoras de direitos fundamentais interpretadas como meras 
declarações políticas ou programas de ação, ou ainda como “normas de eficácia 
limitada ou diferida”, importa em que os titulares do direito não necessitem 
“aguardar autorização, concretização ou outra determinação estatal” para o 
respectivo exercício. Tenho, pois, que, levada a sério, à norma constitucional —  
especialmente a definidora de direito fundamental — não pode ser atribuída 
exegese que lhe retire toda e qualquer densidade normativa. Em absoluto 
merece endosso, data vênia, interpretação atribuidora de sentido e eficácia 
que impliquem a própria inexistência do texto interpretado: impacto jurídico 
indistinguível de uma ordem jurídica carente do preceito. De outra parte, como 
o segundo enunciado contido no art. 68 do ADCT impõe ao Estado o dever 
de emitir os títulos correspondentes ao direito real nele reconhecido, torna-se 
imperativo à Administração normatizar a sua própria atuação para atender o 
imperativo constitucional. A atuação positiva do Estado decorre do direito, a ele 
oponível, titularizado pelos destinatários da norma constitucional transitória 
que o consagra.23

Outro caso em que se assentou a possibilidade de edição, por órgãos não 
legislativos, de normas diretamente fundadas em princípios constitucionais, foi 
a decisão proferida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 
nº 12. Na ocasião, a Suprema Corte reconheceu a validade de ato normativo 
expedido pelo Conselho Nacional de Justiça que, sem fundamentarse em 
qualquer lei formal, proibira o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, 
concretizando os princípios constitucionais da impessoalidade, morali da-
de administrativa, eficiência e igualdade. Vale reproduzir o seguinte trecho  
do acórdão, relatado pelo Ministro Carlos Ayres Britto:

23 STF. ADI nº 3.239, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, 
julg. em 08/02/2018.



Revista de diReito administRativo280

Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 261-327, set./dez. 2021.

O ato normativo que se faz objeto desta ação declaratória densifica 
apropriadamente os quatro citados princípios do art. 37 da Constituição 
Federal, razão por que não há antinomia de conteúdos na comparação dos 
comandos que se veiculam pelos dois modelos normativos: o constitucional e 
o infraconstitucional. Logo, o Conselho Nacional de Justiça fez adequado uso 
da competência que lhe conferiu a Carta de Outubro, após a Emenda 45/04. 
Noutro giro, os condicionamentos impostos pela Resolução em foco não 
atentam contra a liberdade de nomeação e exoneração dos cargos em comissão 
e funções de confiança (incisos II e IV o art. 37). Isto porque a interpretação 
dos mencionados incisos não pode se desapegar dos princípios que se veiculam 
pelo caput do mesmo art. 37. Donde o juízo de que as restrições constantes 
do ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas restrições já 
impostas pela Constituição de 88, dedutíveis dos republicanos princípios  
da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da oralidade. É dizer: o que 
já era constitucionalmente proibido permanece com esta tipificação, porém, 
agora, mais expletivamente positivado.24

O mesmo raciocínio também se aplica aos tratados internacionais de 
direitos humanos de que o Brasil é signatário. É que as normas constantes 
nesses tratados se integram à ordem jurídica brasileira com plena força 
normativa, tão logo incorporadas internamente. A sua eficácia no direito 
interno depende apenas da observância dos procedimentos previstos na 
Constituição para internalização dos tratados: celebração pelo Presidente 
da República, aprovação pelo Congresso Nacional por decreto legislativo, 
promulgação por decreto presidencial.25 Não há, portanto, necessidade de 
reiteração do teor das normas constantes nesses tratados pelo legislador 
infraconstitucional, para que elas se tornem eficazes e produzam efeitos na 
ordem jurídica brasileira.26

Por isso, é perfeitamente possível a edição de atos normativos infrale-
gais fundados diretamente em tratados internacionais de direitos humanos. 

24 STF. ADC nº 12MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, julg. em 16/02/2006.
25 Cf., e.g., Carmen Tibúrcio. Tratados no Direito brasileiro. In: Carmen Tibúrcio e Luís Roberto 

Barroso. Direito constitucional internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 163-165; e 
Alexandre de Moraes. Direito constitucional. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 723-724.

26 Cf., e.g., Flávia Piovesan. Direitos humanos e o Direito constitucional internacional. São Paulo: 
Saraiva, 2006. p. 80-91; André de Carvalho Ramos. Curso de direitos humanos. 2. ed. São  
Paulo: Saraiva, 2015. p. 402.
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Afinal, tais tratados são dotados de plena normatividade e aplicabilidade, 
ostentando, segundo a jurisprudência do STF, hierarquia supralegal e infra
constitucional.27 Não é necessária qualquer mediação legislativa para que 
possam ser diretamente aplicados no âmbito interno, inclusive para funda-
mentar atos normativos infralegais, ou mesmo para afastar a legislação que 
contrarie seus comandos.28

No presente caso, assume relevo especial a Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos. Aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
Legislativo nº 27/92 e promulgada pelo Decreto nº 678/92, a Convenção 
Interamericana consagra, em seu artigo 1.1, o princípio da não discriminação, 
garantindo o livre e pleno exercício dos direitos e liberdades nela assegurados 
“sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 
políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, 
nascimento ou qualquer outra condição social”. Esse mandamento confere lastro 
convencional mais que suficiente para a edição das Resoluções CFP nº 01/99 
e nº 01/18.

Como se verá adiante, a patologização e a discriminação de pessoas por 
conta de sua orientação sexual, ou em razão de sua identidade de gênero, 
ofendem gravemente princípios constitucionais autoaplicáveis, como a digni-
dade da pessoa humana e a igualdade. Elas afrontam, ainda, a Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, notadamente o seu art. 1.1, acima  
re produzido. E essa não é apenas a conclusão que se extrai da interpretação 
dos referidos diplomas. Mais que isso, tratase da posição institucional dos 
in tér pre tes mais autorizados dos dois documentos normativos: o STF, no caso  
da Cons tituição Federal; e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da  
Con ven ção Interamericana.

Ora, as Resoluções CFP nº 01/99 e 01/18 possuem exatamente este obje
tivo: impedir, na prática profissional das psicólogas e psicólogos, condutas que 
discriminem ou patologizem indivíduos em razão da sua homossexualidade, 

27 No julgamento do Recurso Extraordinário nº 466.343, o STF assentou o entendimento de 
que os tratados internacionais de direitos humanos — anteriores ou posteriores à EC nº 45/ 
2004 —, que não forem aprovados pelo Congresso Nacional pelo rito especial do artigo 5º, § 3º,  
da Constituição Federal, têm natureza supralegal, mas infraconstitucional. Vale dizer: estão 
abaixo da Constituição, mas acima de toda e qualquer lei (STF. RE nº 466.343, Tribunal Pleno, 
Rel. Min. Cezar Peluso, julg. em 03/12/2008).

28 Vejase, nessa linha, o decidido pelo STF no HC nº 94.013, Rel. Min. Ayres Britto, julg. em 
10/02/2009: “O Pacto de San Jose da Costa Rica […], para valer como norma jurídica interna no 
Brasil, há de ter como fundamento de validade o § 2º do art. 5º da Magna Carta. A se contrapor, então, 
a qualquer norma ordinária originariamente brasileira que preveja a prisão civil por dívida”.
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ou da sua expressão e identidade de gênero (transexuais e travestis). Portanto, 
ainda que tais atos normativos não tivessem amparo em lei infraconstitu cio
nal — e eles a têm, já que foram autorizados pela Lei nº 5.766/71, como visto  
acima –, o seu fundamento constitucional e convencional seria indiscutível.

No item 3 deste Parecer, sobre a validade material das resoluções em 
questão, a ligação entre as referidas resoluções e os princípios constitucionais e 
convencionais da dignidade humana, igualdade e proibição de discriminações, 
será detidamente explorada, o que não se faz aqui, para evitar redundâncias.

2.4. Ausência de violação à reserva legal contida no art. 5º, XIII, 
da Constituição

Um argumento por vezes aduzido contra a validade das Resoluções 
nº 01/99 e 01/18 é o de que a sua edição pelo CFP ofenderia a reserva legal 
pre vista no art. 5º, inciso XIII, da Constituição de 1988, segundo o qual  
“é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer” (negrito acrescentado).

A objeção, todavia, não procede, por diversas razões.
Em primeiro lugar porque, como visto, a vedação a condutas — inclusive 

profissionais — que importem em discriminação e patologização de pessoas 
em razão de sua orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, 
decorre diretamente da própria Constituição, notadamente dos princípios 
da dignidade da pessoa humana, igualdade e proibição de discriminações. 
Portanto, não é necessária qualquer lei para dizer que os psicólogos não 
podem adotar as condutas profissionais vedadas pelas Resoluções CFP  
nº 01/99 e 01/18.

Ainda que assim não fosse, existe ato normativo infraconstitucional 
do qual também se podem inferir as interdições explicitadas nas referidas 
resoluções: a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, em especial o 
seu art. 1.1. Evidentemente, a instituição da restrição por tratado internacio nal 
de direitos humanos satisfaz plenamente a reserva legal. Afinal, como se viu 
no subitem anterior, tais tratados possuem estatura hierárquica superior à das 
leis, e são aprovados pelo Congresso Nacional e pelo Presidente, como ocorre 
com as leis formais.

E há mais. A rigor, a reserva de lei, prevista no art. 5º, XXIII, da Consti-
tuição, não se aplica a toda a regulação das profissões, mas tão somente à 
definição dos requisitos subjetivos necessários ao exercício de cada ofício 
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ou profissão. Não fosse assim, seria inconstitucional a própria atribuição de 
poderes normativos aos conselhos profissionais — não só ao CFP, mas a todos 
os demais, como OAB, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia etc. Afinal, esses poderes normativos voltamse 
exatamente para a disciplina das atividades profissionais. E eles são aceitos 
no Brasil sem maiores questionamentos — inclusive pela jurisprudência do 
STF — assim como em praticamente todo o mundo, como visto acima.

Exegese contrária, ao atribuir ao legislador o monopólio da regulação 
profissional, ignoraria as notórias vantagens do modelo de autorregulação 
pública das profissões, destacado anteriormente. Conceder ao legislador 
esse monopólio seria, por exemplo, desprezar as vantagens decorrentes da 
expertise dos profissionais de cada área, que, como já consignado, têm, em 
geral, mais conhecimento teórico e maior vivência prática para disciplinar de 
modo adequado e eficiente as suas próprias atividades do que o Parlamento.

Não bastasse, o argumento da inaplicabilidade da reserva legal do  
art. 5º, XXIII, da Constituição a toda a regulação das atividades profissionais 
se reforça diante da constatação de que o referido preceito permite apenas 
limitações legais voltadas ao estabelecimento de “qualificações profissionais”, 
como afirma o seu texto. Tratase do que, na dogmática de direitos fundamen-
tais, denominase “reserva qualificada de lei”. Vejase, a propósito, o magisté-
rio de Gilmar Ferreira Mendes:

Tem-se uma reserva legal ou restrição legal qualificada quando a Constituição 
não se limita a exigir que eventual restrição ao âmbito de proteção de 
determinado direito seja prevista em lei, estabelecendo, também, as condições 
especiais, os fins a serem perseguidos ou os meios a serem utilizados.
Dessarte, prevê-se, no art. 5º, XIII, da Constituição, ser “livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer”.
[…]
Portanto, restrições legais à liberdade de exercício profissional somente podem 
ser levadas a efeito no tocante às qualificações profissionais.29

29 Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de Direito constitucional.  
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 206.
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Nessa linha também se orienta a jurisprudência do STF:

A Constituição de 1988, ao assegurar a liberdade profissional (art. 5º, XIII), 
segue um modelo de reserva legal qualificada presente nas Constituições 
anteriores, as quais prescreviam à lei a definição das “condições de capacidade” 
como condicionantes para o exercício profissional: Constituição de 1934,  
art. 113, 13; Constituição de 1937, art. 122, 8; Constituição de 1946, art. 141, 
§ 14; Constituição de 1967/69, art. 153, § 23. […]
Portanto, desde o importante julgamento da Representação nº 930 (Rel p/ o 
acórdão: Ministro Rodrigues Alckmin, DJ, 2-9-1977), o Supremo Tribunal 
Federal tem entendimento de que as restrições legais à liberdade de 
exercício profissional somente podem ser levadas a efeito no tocante às 
qualificações profissionais.30 (negrito acrescentado)

Explicase. Caso se considere que a reserva legal do art. 5º, XIII, da 
Cons tituição é aplicável não apenas à regulação sobre quem pode exercer 
determinado ofício ou profissão, mas também à disciplina do como as ativi
dades profissionais devem ser praticadas, chegaríamos a resultado absurdo.  
É que, como a Constituição permitiu ao legislador limitar a liberdade de ofício 
apenas para exigir “qualificações profissionais”, seria constitucionalmente 
impossível regular qualquer outro aspecto das profissões. Nem o legislador, 
nem qualquer outra entidade teria como fazêlo. Poderiam ser editadas 
normas para definir quem pode exercer a medicina, direito, engenharia, 
psicologia etc. Mas ninguém poderia estabelecer limitações às atividades 
dos profissionais que exercem tais ofícios. A regulação deontológica das 
profissões, por exemplo, tão indispensável para a vida em sociedade, seria 
completamente banida. No campo profissional, vigeria a mais completa 
anarquia, em detrimento do relevante interesse social da sua regulação.

Portanto, a reserva legal do art. 5º, XIII, não abrange todos os aspectos 
da regulação profissional, mas tão somente os concernentes às pessoas que 
podem exercer cada ofício. Tratase do que, no jargão da teoria da regulação, 
denomina-se de regulação de entrada, que está longe de esgotar todos os aspectos 
e dimensões da regulação de qualquer atividade profissional, econômica ou 
social.31

30 STF. RE nº 511.961, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. em 17/06/2009.
31 Cf., e.g., Carlos Emmanuel Jopert Ragazzo. Regulação jurídica, racionalidade econômica e 

saneamento básico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 137162; Gustavo Binenbojm. Poder de 
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Por todas essas razões, concluise que as Resoluções nº 01/99 e nº 01/18 do 
CFP não infringem a cláusula de reserva de lei, estabelecida no art. 5º, XXIII, 
da Constituição.

3. A constitucionalidade material das Resoluções CFP  
nº 01/99 e nº 01/18

3.1.  Dignidade da pessoa humana, igualdade e vedação a 
discriminações: o direito ao reconhecimento intersubjetivo e 
as resoluções do CFP

Seres humanos não são “ilhas”, mas criaturas dependentes do olhar do 
outro. O que somos e fazemos, a nossa autonomia ou subordinação, o nosso 
bem-estar ou sofrimento, tudo isso depende em larga medida da forma como 
somos vistos e tratados nas relações que travamos com os outros em socie
dade. Quando a sociedade e suas instituições tratam determinadas pessoas 
como inferiores, doentes ou imorais, tais indivíduos tendem a internalizar 
esta imagem negativa, e muitas vezes passam a moldar suas escolhas e com-
portamentos a partir dela.32 Como registrou Erving Goffman, em estudo clás-
sico sobre o estigma, “aqueles que se relacionam com ela (a pessoa estigmatizada) 
não lhe mostram o devido respeito […]; ela ecoa essa negação, considerando que algum 
dos seus atributos justifica isso”.33

Por isso, para que as pessoas possam se realizar e desenvolver livremente 
as suas personalidades, o adequado reconhecimento social é indispensável. 
Nas palavras de Jürgen Habermas, é “só na malha de relações de reconhecimento 
[…] que podem os seres humanos desenvolver e manter a sua identidade pessoal”.34 
A falta de reconhecimento oprime, causa sofrimentos, instaura hierarquias 
e frustra a autonomia. Ela também projeta reflexos relevantes nas relações 
de poder, pois embaraça o acesso dos integrantes de grupos estigmatizados 

polícia, ordenação, regulação: transformações políticojurídicas, econômicas e institucionais do 
Direito Administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 196214.

32 Cf. Axel Honneth. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: 
Editora 34, 2003. p. 217-218.

33 Erving Goffman. Stigma: notes on the management of spoiled identity. Nova York: Simon & 
Schuster, 1963. p. 8-9.

34 Jürgen Habermas. El futuro de la naturaleza humana. Barcelona: Paidós, 2001. p. 52.
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às posições de destaque na sociedade. Pessoas que não são adequadamente 
reconhecidas pelas práticas sociais não são tratadas como iguais nas inte-
rações sociais,35 merecedoras do mesmo respeito e consideração pelo Estado  
e pela sociedade. Elas são cotidianamente desrespeitadas, humilhadas, 
violentadas.

Com grande frequência, o não reconhecimento social decorre da des
valorização de algum grupo identitário não hegemônico, como ocorre com 
os homossexuais e com a população trans. O preconceito profundamente 
enraizado contra os integrantes desses grupos tem múltiplos impactos sobre 
os seus direitos:36 tais pessoas enfrentam maiores dificuldades para fruílos 
do que os demais cidadãos; suas liberdades básicas e existenciais tendem a 
ser mais cerceadas; elas estão muito mais expostas à violência — não apenas 
a simbólica, como também a física37 —; são frequentemente ofendidas e 
diminuídas por terceiros; sofrem abalos em sua autoestima e saúde física e 
mental.

Por isso, dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana 
resulta a proteção constitucional ao reconhecimento intersubjetivo.38 Como 
consignei em obra acadêmica:

É possível falar em um direito fundamental ao reconhecimento, que é um direito 
ao igual respeito da identidade pessoal. Trata-se de um direito que tem tanto 
uma faceta negativa como outra positiva. Em sua faceta negativa, ele veda as 
práticas que desrespeitem as pessoas em sua identidade, estigmatizando-as. 
Na dimensão positiva, ele impõe ao Estado a adoção de medidas voltadas ao 
combate dessas práticas e à superação dos estigmas existentes.39

35 Cf. Nancy Fraser. From distribution to recognition? Dilemmas of justice in a “postsocialist” 
age. In: Justice interruptus: critical reflections on the “postsocialist” age. Nova York: Routledge, 
1997. p. 11-40.

36 Vejase, a propósito, o documento do Alto Comissariado de Direitos Humanos das 
Nações Unidas. Nascidos livres e iguais: orientação sexual e identidade de gênero no regime 
internacional dos direitos humanos. Brasília, 2013.

37 O Brasil é, aliás, o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Cf. http://transrespect.
org/wp content/uploads/2016/11/TvTPSVol152016.pdf.

38 Vejase, na doutrina nacional, José Reinaldo de Lima Lopes. O direito ao reconhecimento para 
gays e lésbicas. Sur — Revista Internacional de Direitos Humanos, v. 2, n. 2, 2005; Luís Roberto 
Barroso e Aline Osório. “Sabe com quem está falando?”: Notas sobre o princípio da igualdade 
no Brasil contemporâneo. In: Luís Roberto Barroso. Um outro país: transformações no direito 
e na ética na agenda do Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 155156; Flávia Piovesan. 
Igualdade, diferença e direitos humanos: perspectivas global e regional. In: Daniel Sarmento, 
Daniela Ikawa e Flávia Piovesan (Org.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 49-50.

39 Daniel Sarmento. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 2. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018. p. 257.

http://transrespect.org/wp-
http://transrespect.org/wp-
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Ora, é difícil encontrar prática mais estigmatizante e contrária ao 
reconhecimento intersubjetivo do que a patologização de elemento central da 
identidade e personalidade de um indivíduo, como a sua orientação sexual ou 
a sua identidade de gênero. Como ressaltou Roger Raupp Rios, “sexualidade e 
gênero são dimensões fundamentais na construção da subjetividade e na configuração 
da vida social”.40 Exatamente por isso, a aceitação de prática que patologiza 
pessoas em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero é tão grave. 
Ela humilha e inferioriza os integrantes de minorias vulneráveis, estimulando 
o preconceito e a discriminação, e, com isso, ofendendo os princípios da 
dignidade humana e da igualdade. Desse modo, dissemina-se na sociedade a 
crença — absolutamente errada, mas muito enraizada em nossa cultura hetero 
e cisnormativa — de que essas identidades não hegemônicas correspondem 
a desvios perniciosos do que é “normal”, que podem e devem ser “curados” 
ou combatidos.41

Em outras palavras, essa ideia de “cura” lesa profundamente a dignidade 
dos homossexuais, transexuais e travestis, pois aponta a sua própria iden
tidade como doença, tratando-os como intrinsecamente indignos. A sua 
adoção, ainda mais quando colorida com tintas de suposta cientificidade, viola 
também a igualdade, pois contribui para a perpetuação e agravamento do 
status quo vigente, que é profundamente desigualitário e opressor em relação 
aos integrantes desses grupos vulneráveis. Como ressaltaram Maria Berenice 
Dias e Letícia Benevich, “considerar o outro como doente é muito mais fácil que ver 
nele um igual, com trajetórias diferentes mas, sobretudo, com a mesma cidadania dos 
demais integrantes da sociedade”.42 Nada obstante, ainda que seja mais fácil, não 
é essa a atitude adequada, seja para o direito, seja para a psicologia.

A patologização reflete visão antiquada e preconceituosa, baseada em 
identificação impositiva entre sexo biológico, identidade de gênero e orien
tação sexual. Como afirmaram Elizabeth Zambrano e Maria Luiza Heilborn, 
presumese — arbitrariamente — que “uma pessoa, ao ser classificada como homem 
ou mulher (sexo biológico), terá, naturalmente, o sentimento e o comportamento 

40 Roger Raupp Rios. Direito da antidiscriminação, sexo, sexualidade e gênero: a compreensão 
da proibição constitucional da discriminação por motivo de sexo. In: Daniel Sarmento, Daniela 
Ikawa e Flávia Piovesan (Org.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Op. cit., p. 717.

41 Cf., e.g., Berenice Bento e Larissa Pelúcio. Despatologização do gênero: a politização das 
identidades abjetas. Revista Estudos Feministas, n. 20(2) , p. 569-571, 2012; Jorge Leite Junior. 
Transitar para onde? (Des)patologização, insegurança social e identidades transgêneras. 
Revista Estudos Feministas, n. 20(2), p. 559-568, 2012.

42 Maria Berenice Dias e Letícia Benevich. Um histórico da patologização da transexualidade e 
uma conclusão evidente: a diversidade é saudável. Gênero e Direito, n. 2, p. 11, 2014.
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masculino ou feminino (identidade ou papel de gênero) e o seu desejo sexual será 
dirigido para pessoas de sexo e/ou gênero diferente do seu. Esses três elementos — 
sexo, gênero, orientação — são pensados em nossa cultura como estando sempre 
combinados de uma mesma maneira — homem masculino heterossexual ou mulher 
feminina heterossexual. É possível, entretanto, inúmeras combinações entre eles”.43

A patologização, em síntese, ignora a legitimidade dessas múltiplas com-
binações referidas por Zambrano e Heilborn, tratando como doença todas 
aquelas que não correspondam à “norma”. Partese de uma falsa premissa 
binária, com a divisão de todos os indivíduos em duas categorias estan ques 
— “homens” e “mulheres” (e a ordem aqui não é fortuita) —, e conse quente 
atribuição ao sexo biológico de consequências normativas inarredáveis 
sobre a esfera das identidades e dos comportamentos sexuais e afetivos.44  
Essa “norma”, porém, não tem amparo no direito — pelo menos não no direito 
constitucional brasileiro contemporâneo —, nem muito menos na “natureza”. 
Ela é socialmente construída,45 e faz com que uma das possíveis combina
ções entre sexo biológico, gênero e orientação sexual seja tratada como a 
única “saudável”, em detrimento de todas as demais, relegadas ao campo da 
patologia.

Evidentemente, essa definição do que é saudável ou patológico cria 
estigmas, diminuindo e oprimindo todos os que são colocados no campo 

43 Elizabeth Zambrano e Maria Luiza Heilborn. Identidade de gênero. In: Antônio Carlos de 
Souza Lima (Org.) Antropologia e Direito: bases para um diálogo interdisciplinar. Brasília: 
Associação Brasileira de Antropologia, 2007. p. 415.

44 Como registrou Judith Butler, “[a] matriz cultural por intermédio da qual a identidade de gênero 
se torna inteligível exige que certos tipos de ‘identidade’ não possam ‘existir’ – isto é, aquelas em que 
o gênero não decorre do sexo e aquelas em que as práticas do desejo não decorrem nem do ‘sexo’ nem 
do ‘gênero’ […]. Ora, do ponto de vista desse campo, certos tipos de ‘identidade de gênero parecem ser 
meras falhas do desenvolvimento ou impossibilidades lógicas, precisamente porque não se conformaram 
às normas da inteligibilidade cultural” (Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 39). Sobre a questão, vejase também Judith 
Butler. Undoing gender. Nova York: Routledge, 2014; Márcia Ramos Arán. Transexualidade e 
a gramática normativa do sistema sexogênero. Ágora — Estudos em Teoria Psicanalítica, v. 9,  
n. 1, p. 2006, 2006; Daniela Murta Amaral. A psiquiatrização da transexualidade: análise dos efeitos 
do diagnóstico de transtorno de identidade de gênero nas práticas de saúde. Dissertação 
(mestrado em ciências humanas e saúde) — Instituto de Medicina Social, Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.

45 Nas palavras de Michel Foucault: “Não se deve concebê-la [a sexualidade] como uma espécie de 
dado da natureza que o poder é tentado a pôr em xeque, ou como um domínio obscuro que o saber 
tentaria, pouco a pouco, desvelar. A sexualidade é nome dado a um dispositivo histórico: não à realidade 
subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da superfície em que a estimulação dos 
corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação do discurso, a formação do conhecimento, o reforço dos 
controles e das resistências encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber 
e poder” (História da Sexualidade I — A Vontade de Saber. Rio de Janeiro: Graal, 1988. p. 100).
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da doença. Como registrou Gayle Rubin, a sexualidade e o gênero estão 
“organizados em sistemas de poder que recompensam e incentivam alguns indiví  duos, 
ao mesmo tempo que punem e suprimem outros. […] Grupos específicos carregam o 
fardo do atual sistema de poder erótico, mas a perseguição a eles promove um sistema 
que afeta a todos”.46

Em oposição a isso, os Princípios de Yogiakarta — importantíssimo 
documento elaborado por renomados especialistas internacionais a propósi-
to da “aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação 
à orientação sexual e à identidade de gênero” —, registram que, “a despeito 
de quaisquer classificações contrárias, a orientação sexual e identidade de gênero de 
uma pessoa não são, em si próprias, doenças médicas a serem tratadas, curadas ou 
eliminadas” (Princípio 18). Na mesma toada, o Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas, em relatório sobre a “discriminação e violência contra 
indivíduos baseadas na sua orientação sexual e identidade de gênero”, 
fez expressa recomendação aos Estados para que “proíbam as terapias de 
conversão”.47

Nem se diga que a patologia não estaria propriamente na orientação 
sexual ou na identidade de gênero, mas nos conflitos vivenciados por quem 
não aceita aquelas que possui e deseja alterálas, e que deveria, por isso, ser 
auxiliado pela psicologia nesse objetivo de “conversão”. Foi essa a leitura 
aparentemente adotada pela sentença da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, 
acima citada, que se valeu para tanto do conceito de “egodistonia”.

Ora, em uma sociedade tão preconceituosa como a nossa, é evidente 
que pessoas homossexuais, transexuais ou travestis tendem a introjetar esses 
valores discriminatórios, o que gera sofrimento e, por vezes, egodistonia — 
vale dizer, a percepção de não se estar em sintonia consigo mesmo. Nessas 
hipóteses, porém, o que a ética profissional da psicologia impõe não é a 
busca da “cura” da orientação sexual ou da identidade de gênero, mas, nas 
palavras da exPresidente do CFP, Ana Maria Pereira Lopes, “a identificação 
dos mecanismos que levam ao sofrimento do sujeito, para que este possa identificar 
suas origens e combatê-lo”. O ponto foi bem elucidado pela referida psicóloga, 

46 Gayle Rubin. Políticas do sexo. São Paulo: Ubu Editora, 2017. p. 127-128.
47 Organização das Nações Unidas. Conselho de Direitos Humanos. Discrimination and violence 

against individuals based on their sexual orientation and gender identity: report of the Office of 
the United Nations Haigh Comissioner for Human Rights. A/HRC/29/23. Maio de 2015. 
Disponível eletronicamente em: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/
Session29/Pages/ListReports.aspx.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx


Revista de diReito administRativo290

Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 261-327, set./dez. 2021.

em documento que trata da “cura” homossexual, mas cujas reflexões parecem 
também aplicáveis aos transexuais e travestis:

2. […] Muitas vezes, o sujeito homossexual sofre devido à introjeção desta 
homofobia social, pois desde muito cedo ele aprende que sua orientação sexual 
é “sócio-distônica”. […] Ou seja, o sofrimento psíquico do homossexual vem 
da internalização da desvalorização social-moral: é pelo preconceito, e não 
por transtorno, disfunção ou pela homossexualidade em si, que o indivíduo 
homossexual sofre. Assim, do ponto de vista ético, o que deve estar em foco 
são os mecanismos de sofrimento do sujeito, para que ele possa identificar suas 
origens e combatê-lo.
3. Cabe, pois, ao psicólogo escutar e “tratar” sujeitos com sofrimentos das 
mais diversas ordens que buscam estabelecer uma relação em sintonia consigo 
próprio, qualquer que seja a sua orientação sexual. Ou seja, o sujeito procura 
ajuda para mudar, para parar de sofrer. Em certos sujeitos homossexuais, 
a homofobia é de tal forma introjetada, que a vida fica insuportável, o que o 
leva a fazer qualquer coisa para mudar. A mais comum talvez seja adaptar-se 
aos valores do imaginário ocidental: casar-se e ter filhos, o que pode diminuir 
temporariamente o sofrimento, mas não resolve a questão.
4. Não cabe aos psicólogos a criação de “grupos de apoio” para os que querem 
“deixar” a homossexualidade, sob pena de aumentar ainda mais o preconceito 
manifesto, sem acabar com o sofrimento psíquico. Independentemente de 
sua linha de trabalho, o psicoterapeuta deve saber que valorizações negativas 
comprometem todo o processo terapêutico. Seja como for, e em qualquer linha 
teórico-clínica, a orientação sexual não implica nem em “disfunções”, nem em 
“transtornos”, logo, não há o que curar.
[…]
9. Conclusão: o psicólogo deve acolher o sujeito em sofrimento psíquico na sua 
demanda de ajuda, seja ela proveniente de sua orientação sexual egodistônica, 
ou outra qualquer. O que não significa que a mudança de orientação sexual 
seja o foco do trabalho. Deverá o psicólogo ter como princípio o respeito 
à livre orientação sexual dos indivíduos e apoiar a elaboração de formas de 
enfrentamento no lidar com as realidades sociais de maneira integrada. Isso 
porque a questão da orientação sexual, como expressão do direito humano, 
distancia-se radicalmente de conceitos de cura e doença. O objetivo terapêutico 
não será a reversão da homossexualidade porque isso não é uma demanda 
passível de tratamento, já que não se configura como distúrbio ou transtorno. 
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O projeto terapêutico proposto estará direcionado para a felicidade e o bem- 
-estar daqueles que nos procuram.48

É importante, no particular, desfazer um equívoco que vem sendo 
veiculado pelos opositores das resoluções do CFP. Tais atos normativos não 
pretendem, obviamente, impedir que indivíduos busquem alterar a sua orien
tação sexual ou identidade de gênero — e nem poderiam fazêlo. Embora 
haja certo consenso científico sobre a inviabilidade dessa conversão, cada 
pessoa tem o direito de tomar suas decisões existenciais e de tentar segui 
las, desde que isso não ofenda direitos alheios. O que as resoluções vedam é 
que psicólogas e psicólogos usem a autoridade da profissão para promover a 
“cura” de indivíduos cuja orientação sexual ou identidade de gênero não se 
adeque à “norma” imposta pelo moralismo conservador, pela pseudociência 
ou por certas religiões. E o proíbem, não apenas porque a psicologia, em suas 
múltiplas linhas, não reconhece a viabilidade dessa suposta cura,49 como tam-
bém — e sobretudo — pela percepção dos gravíssimos efeitos que a aceitação 
da prática teria sobre as vidas e sobre a dignidade de toda a popu lação 
homossexual ou trans, com o reforço do estigma e do preconceito exis tentes 
na sociedade. E ainda pelo conhecimento do mal e do sofrimento que esses 
“tratamentos” ou “terapias” tendem a gerar sobre os próprios pacien tes,50 
levando ao aprofundamento da sensação de que a sua identidade é “doentia”, 
e de que eles são os reais culpados pela opressão e discriminação que so frem, 
decorrente, na verdade, de odiosos preconceitos enraizados na sociedade.

Salientese, por outro lado, que o papel dos poderes públicos diante 
de discriminações e violações à dignidade humana não deve ser passivo. 
Nessas matérias, a Constituição não lhes impôs apenas deveres negativos, 
de abstenção, mas também obrigações positivas, de proteção e promoção.51 

48 Resposta ao OFÍCIO/PR/RJ/FMA nº 158, citada em TRF — 2ª Região. Apelação Cível nº 2011.51. 
01.0187943, 7ª Turma, Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, julg. em 02/06/2016.

49 Nesse sentido, vejase American Psychological Association. Report of the American Psychological 
Association Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation, 2009. Disponível 
eletronicamente em: www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeuticresponse.pdf. Nesse impor
tante documento, após ampla revisão das pesquisas consistentes existentes na matéria, a 
American Psychological Association concluiu que não há qualquer suporte científico para 
afirmar a eficácia dos tratamentos e técnicas voltados à alteração da orientação sexual.

50 Cf. American Psychological Association. Report of the American Psychological Association Task 
Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation. Op. cit.

51 Tratei extensamente da teoria dos deveres de proteção aos direitos fundamentais em Daniel 
Sarmento. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.  
p. 129-138.

http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf
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É o que registrou o Min. Gilmar Mendes, no voto proferido na ADPF 132, ao 
abordar exatamente a proteção devida ao Estado às pessoas homossexuais:

De acordo com a teoria dos deveres de proteção, os direitos fundamentais não 
cuidam apenas do estabelecimento de relações entre os indivíduos e o Estado, 
de modo a impor a este último abstenções ou o fornecimento de prestações 
positivas. […] Serve a teoria dos deveres de proteção como meio de vinculação 
dos particulares aos direitos fundamentais. Com isso, o Estado não fica apenas 
obrigado a abster-se da violação de direitos fundamentais, como também a atuar 
positivamente na proteção de seus titulares diante de lesões e ameaças provindas 
de terceiros, seja no exercício de sua atividade legislativa, administrativa ou 
jurisdicional.52

Assim, é papel do Estado — e dos entes que desempenham funções 
públicas, como o CFP — atuar ativamente para combater a discriminação e o 
preconceito, e para impedir que práticas sociais e ações de particulares violem 
a dignidade de terceiros, especialmente quando estes sejam integrantes de 
grupos vulneráveis e estigmatizados, como os homossexuais, transexuais 
e travestis. Essas obrigações positivas em favor da inclusão desses grupos 
derivam, aliás, de objetivos fundamentais da República, constitucionalmente 
definidos: “construir uma sociedade livre, justa e solidária”; “erradicar […] a mar-
ginalização”; “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, incisos I, III e IV, CF).

Portanto, a inércia em proibir comportamentos discriminatórios e aten-
tatórios à dignidade humana e à igualdade consiste em grave ofensa à Cons-
tituição. Por isso, a edição das Resoluções nº 01/99 e nº 01/18, mais do que um 
poder, traduzia indeclinável dever constitucional do CFP.

Essa compreensão, absolutamente contrária à discriminação e à pato-
logização de homossexuais e da população trans, pode ser extraída da 
jurisprudência do STF, da qual se infere o dever estatal de combatêlas.

É o que se observa, por exemplo, na histórica decisão do STF na ADPF  
nº 132, em que se reconheceu o direito à união estável homoafetiva. Tal julga
do não apenas refutou a constitucionalidade de discriminações fundadas 
na orientação sexual, como também proclamou a importância da proteção à 

52 STF. ADPF nº 132, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, julg. em 05/05/2011.
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autoestima dos integrantes de minorias sexuais, vítimas de preconceito na 
sociedade. Consta na ementa do acórdão:

2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO 
DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER 
(GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA 
QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTU-
LO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO 
PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL, LIBER-
DADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA 
CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, 
EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DA VONTADE. DIREITO À 
INTIMIDADE E VIDA PRIVADA.
CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional 
expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de 
desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da 
Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de 
“promover o bem de todos”. […] Reconhecimento do direito à preferência sexual 
como direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana: direito a 
autoestima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca 
da felicidade. Salto normativo da proibição de preconceito para a proclamação 
do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da 
autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos 
planos da intimidade e privacidade. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea.53

Na referida decisão, o Min. Celso de Mello ressaltou que a inércia na 
edição de normas voltadas à proteção dos homossexuais — e o mesmo 
raciocínio se estende, naturalmente, aos transexuais e travestis — configura 
grave atentado à Constituição. Nas suas palavras:

A omissão do Estado — que deixa de cumprir, em maior ou menor extensão, a 
imposição ditada pelo texto constitucional — qualifica-se como comportamento 
revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o 
Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que 

53 STF. ADPF nº 132, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, julg. em 05/05/2011.
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nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas 
concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei 
Fundamental […]
O desrespeito à Constituição — por inércia dos órgãos meramente constituí-
dos — representa um dos mais graves aspectos da patologia constitucional, 
pois reflete inaceitável desprezo, por parte das instituições governamentais, 
da autoridade suprema da Lei Fundamental do Estado, que não tolera, porque 
inadmissível, o desrespeito, pela maioria, dos direitos e interesses de grupos 
minoritários.54

Também nessa linha, mencionese a decisão do STF que afirmou a 
inconstitucionalidade da referência à “pederastia” no Código Penal Militar. 
Embora a Corte tenha então assentado, por maioria de votos, a validade 
do tipo penal que incrimina os atos libidinosos praticados por militares em 
ambientes castrenses, considerou que a expressão deveria ser expurgada da 
lei, pelo seu caráter estigmatizante. Lêse na ementa do julgado:

2. Não se pode permitir que a lei faça uso de expressões pejorativas e 
discriminatórias, ante o reconhecimento do direito à liberdade de orientação 
sexual como liberdade existencial do indivíduo. Manifestação inadmissível de 
intolerância, que atinge grupos tradicionalmente marginalizados.55

Nessa mesma trilha aponta a decisão do Supremo, ainda não publicada, 
que reconheceu o direito das pessoas transexuais à alteração de seu registro 
civil, sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo ou da apresentação 
de laudo psicológico. Na ocasião, nossa Suprema Corte afirmou, por 
unanimidade, que o direito à dignidade e à igualdade sem discriminações 
abrange a identidade ou expressão de gênero das pessoas transexuais. Vejase 
os seguintes trechos do voto condutor proferido pelo Min. Edson Fachin:

Sendo, pois, constitutivo da dignidade humana o reconhecimento da identidade 
de gênero pelo Estado é de vital importância garantir o gozo pleno dos direitos 
humanos das pessoas trans […]. Tal reconhecimento traz implicações diretas 
para o caso dos autos. Se o Estado deve assegurar que os indivíduos possam 

54 STF. ADPF nº 132, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, julg. em 05/05/2011.
55 STF. ADPF nº 291, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julg. em 28/10/2015.
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viver com a mesma dignidade, deve também assegurar-lhes o direito ao nome, 
ao reconhecimento de sua personalidade jurídica, à liberdade e à vida privada. 
[…]
Dito isso, figura-me inviável e completamente atentória aos princípios da 
dignidade da pessoa humana, da integridade física e da autonomia da vontade, 
condicionar o exercício do legítimo direito à identidade à realização de um 
procedimento cirúrgico ou de qualquer outro meio de atestar a identidade de 
uma pessoa.56

Desse mesmo julgamento, vale rememorar excertos do voto do Min. 
Celso de Mello:

Na realidade, o Estado não pode limitar, restringir, excluir, obstar ou embaraçar 
o exercício, por qualquer pessoa, de seus direitos à identidade de gênero, pois 
esse direito fundamental — decorrente do postulado consagrador da dignidade 
da pessoa humana — integra o complexo mínimo que se encerra no âmbito 
dos direitos da personalidade, a significar que o direito à autodeterminação 
sexual justifica e confere legitimidade à adequação da identidade da pessoa, 
segundo a percepção por ela própria revelada e assumida, ao conteúdo de 
assentamentos registrais, que poderão ser alterados para assegurar o nome 
social do transgênero, independentemente de prévia realização do procedimento 
cirúrgico de transgenitalização. […]
Enfatizo, ainda, […] que a proposta ora veiculada nesta sede de controle 
abstrato encontra suporte legitimador em postulados fundamentais, como os 
da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, 
e, sobretudo, o da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do núcleo de 
que se irradia o valor fundante da dignidade da pessoa humana.57

No mesmo tom ressoa a jurisprudência da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Recentemente, aquela Corte proferiu decisão na Opinião 
Consultiva nº 24/2017 sobre “Identidade de Gênero e Igualdade e não Dis-
criminação a Casais do Mesmo Sexo”, na qual deixa claro que a orientação 

56 STF. ADI nº 4.275, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, 
julg. em 28/02/2018.

57 STF. ADI nº 4.275, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, 
julg. em 28/02/2018.
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sexual, a identidade e a expressão de gênero encontramse sob a proteção do 
art. 1.1 da Convenção. É verse:

[…] a Corte Interamericana deixa estabelecido que a orientação sexual 
e a identidade de gênero, assim como a expressão de gênero, são categorias 
protegidas pela Convenção. Por isso está proibida pela Convenção qualquer 
norma, ato ou prática discriminatória baseada na orientação sexual, identidade 
de gênero ou expressão de gênero da pessoa. Em consequência, nenhuma 
norma, decisão ou prática do direito interno, seja por parte das autoridades 
estatais ou por particulares, podem diminuir ou restringir, de modo algum, os 
direitos de uma pessoa à sua orientação sexual, sua identidade de gênero e/ou 
sua expressão de gênero.58

A decisão esclareceu as obrigações dos Estados signatários da Convenção 
no que diz respeito à mudança de nome, à identidade de gênero e aos 
direitos derivados do vínculo entre casais do mesmo sexo. Ao fazêlo, a Corte 
Interamericana rejeitou expressamente todas as abordagens discriminatórias 
e patologizantes acerca da diversidade de orientação sexual e da expressão e  
identidade de gênero. É o que se constata, por exemplo, no fragmento da 
decisão que trata da vedação ao condicionamento do registro de nome social 
à apresentação de atestados médicos e psicológicos:

[…] no que diz respeito aos certificados médicos, psicológicos ou psiquiá-
tri cos que geralmente são requeridos neste tipo de procedimento, a Corte  
entende que além de terem um caráter invasivo e questionarem a atribuição 
de iden tidade realizada pela pessoa, eles repousam sobre a presunção de que 
ter uma identidade contrária ao sexo que lhe foi atribuído no nascimento 
consti tui uma patologia. É assim que tais requisitos ou certificados médicos  
contri buem para perpetuar os preconceitos associados à construção binária de 
gêneros masculinos e femininos.59

Ressaltese que a interpretação do Pacto de São José da Costa Rica efetuada 
pela Corte Interamericana é vinculante, sendo de observância obrigatória no 

58 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva OC24/17 de 24 de novembro 
de 2017, solicitada pela República da Costa Rica. Tradução livre.

59 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva OC24/17 de 24 de novembro 
de 2017, solicitada pela República da Costa Rica. Tradução livre.
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âmbito interno pelos Estados submetidos à sua jurisdição60 — a não ser, penso 
eu, quando ela viole a Constituição Federal. Conforme explica Luiz Guilherme 
Marinoni, por revelar o seu entendimento “acerca de como a Convenção deve 
ser compreendida”, os sentidos atribuídos pela Corte a uma norma, diante de 
determinada realidade fática, “certamente devem ser observados por todos aqueles 
que estão obrigados perante a Convenção”.61

Assim, concluise que as condutas proibidas pelas Resoluções CFP  
nº 01/99 e 01/18 são também incompatíveis com a Constituição Federal e com 
a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, inclusive na interpre tação 
dos seus mais autorizados intérpretes institucionais — respectivamente, o 
STF e a Corte Interamericana.

Assentadas essas premissas, passase a examinar se as referidas resolu
ções impuseram ou não restrições excessivas às liberdades de ofício, de 
expressão e de pesquisa científica, como afirmam alguns dos seus opositores.

3.2. As resoluções do CFP e as liberdades profissional, de 
expressão e de pesquisa científica

3.2.1. Colisão de direitos, proporcionalidade e dignidade da 
pessoa humana

Já se tornou lugarcomum a afirmação de que os direitos fundamentais 
não são absolutos e que podem ser restringidos, especialmente em casos 
envolvendo colisões com outros direitos fundamentais. Nessas hipóteses, a 
doutrina e a jurisprudência estabeleceram alguns parâmetros importantes 
que devem ser observados na ponderação a ser realizada entre os direitos em 
jogo. Vale aqui destacar os dois mais importantes, pela sua relação direta com 
a hipótese em discussão: (i) o equacionamento da colisão entre direitos deve 

60 Nesse sentido, destacase que, em 2006, no caso Almonacid Arellano e outros v. Chile, a Corte 
enfatizou a força obrigatória de suas decisões ao lembrar que, “o Poder Judiciário deve exercer 
uma espécie de ‘controle de convencionalidade’ entre as normas jurídicas nacionais aplicáveis aos casos 
concretos e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos” e, nesta tarefa, “deve levar em conta 
não só o tratado, mas também a interpretação dada pela Corte Interamericana, intérprete última da 
Convenção Americana” (Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Almonacid Arellano 
e outros v. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006).

61 Luiz Guilherme Marinoni. Controle de convencionalidade (na perspectiva do direito 
brasileiro). In: Luiz Guilherme Marinoni e Valerio de Oliveira Mazzuoli (Coord.). Controle de 
convencionalidade. Op. cit., p. 82-83.
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observar o princípio da proporcionalidade; e (ii) o resultado deve se orientar 
para a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana — princípio 
que confere unidade a todo o sistema de direitos fundamentais. Examinemos, 
rapidamente, esses dois vetores.

Como se sabe, o princípio da proporcionalidade tem a sua origem no 
Direito Administrativo alemão, ainda no século XIX, sendo inicialmente em-
pregado para o controle do exercício do poder de polícia.62 Após a II Guerra 
Mundial, ele foi transplantado para o campo constitucional, sobretudo 
para controle de atos que importem em restrições a direitos fundamentais.  
Da Alemanha, o princípio se expandiu para inúmeras ordens constitucionais, 
bem como para a jurisdição internacional, sendo hoje adotado em praticamente 
todo o mundo.63 Embora a ordem constitucional brasileira não contenha 
previsão expressa do princípio da proporcionalidade, sua consagração pelo 
nosso sistema constitucional é induvidosa. Ele é inferido de diversas cláu-
sulas, como o devido processo legal, em sua dimensão substantiva (art. 5º, 
inciso XXXIV, CF), e da própria ideia de Estado de Direito.64 E o referido 
princípio vem sendo amplamente utilizado pelo Poder Judiciário brasileiro, 
inclusive pelo Supremo Tribunal Federal.65

A doutrina e jurisprudência nacionais, inspirandose na matriz germâ
nica, subdividem o princípio da proporcionalidade em três subprincípios: 
adequação (ou idoneidade), necessidade e proporcionalidade em sentido es
trito.66 O subprincípio da adequação prescreve que a medida estatal deve ser 
apta para atingir — ou pelo menos favorecer o atingimento — (d)os fins le
gí timos que a inspiram. Dito de outra forma, o critério requer que os fins 

62 Carlos Bernal Pulido. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 3. ed. Madri: 
Centro de Estudios Constitucionales, 2007. p. 44-57.

63 Para um amplo estudo do princípio da proporcionalidade no Direito Comparado, veja 
-se Aharon Barak. Proportionality: constitutional rights and their limitations. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012.

64 Cf. Suzana de Barros Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. p. 87-94.

65 Vejase, a propósito, Gilmar Ferreira Mendes. A proporcionalidade na jurisprudência do 
STF. In: Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. São Paulo: Celso Bastos Editor, 
1998; e Jane Reis Gonçalves Pereira. Os imperativos da proporcionalidade e da razoabilidade: 
um panorama atual e da jurisprudência do STF. In: Daniel Sarmento e Ingo Wolfgang Sarlet 
(Org.). Direitos fundamentais no STF: balanço e crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.  
p. 167-206.

66 Cf., e.g., Virgílio Afonso da Silva. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 
São Paulo: Malheiros, 2009. p. 168-183; Jane Reis Gonçalves Pereira. Interpretação constitucional 
e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 324-357.
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perseguidos sejam legítimos e que a medida adotada seja idônea para a sua 
promoção.67

A necessidade, ao seu turno, é o subprincípio que impõe ao Poder Públi
co que adote sempre a medida menos gravosa possível para atingir o objetivo 
que se persegue. Se há várias formas de se obter o resultado pretendido, o 
Estado tem o dever de optar por aquela que afete com menor intensidade os 
direitos dos particulares atingidos. Para invalidar um ato estatal com base 
na necessidade, é necessário, porém, que a alternativa mais branda tenha, 
no mínimo, capacidade igual para atingir o objetivo visado.68 A ideia desse 
subprincípio foi sintetizada por Walter Jellinek em expressiva metáfora, 
segundo a qual “não se deve usar canhões para matar pardais”.69

O subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, por sua vez, 
envolve a análise da relação entre o custo e o benefício do ato estatal, sob 
a perspectiva dos valores constitucionais envolvidos. Isso quer dizer que os 
ônus impostos pela medida analisada devem ser inferiores aos benefícios 
engendrados pelo mesmo ato, sob pena de invalidade do mesmo. Trata-se, em 
suma, de ponderação que se pauta pelo sistema constitucional de princípios e 
valores que deve orientar a ação estatal. Nessa equação, levase em conta não 
apenas o peso abstrato dos bens jurídicos colidentes — isto é, a sua importância 
na ordem constitucional —, como também a intensidade com que cada um 
deles é afetado no caso concreto. A famosa fórmula da ponderação, de Robert 
Alexy, resumiu essa noção nos seguintes termos: “quanto maior o grau de não 
cumprimento ou de prejuízo a um princípio, tanto maior deve ser a importância  
do cumprimento do outro”.70

A proporcionalidade baliza a ponderação entre direitos, mas o seu prin-
cipal norte substantivo é a dignidade da pessoa humana.71 Com efeito, se, como 

67 Nesse sentido, o registro de Jane Reis Gonçalves Pereira sobre o conteúdo do subprincípio 
da adequação: “É imperioso, assim, que a restrição ao direito atenda a dois requisitos: em primeiro 
lugar, que vise a atingir um fim constitucionalmente legítimo; e, em segundo lugar, que consubstancie 
um meio instrumentalmente adequado à obtenção desse fim” (Interpretação constitucional e direitos 
fundamentais. Op. cit., p. 324-325).

68 Cf., e.g., Virgílio Afonso da Silva. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e 
eficácia. Op. cit., p. 170174; Jane Reis Gonçalves Pereira. Interpretação constitucional e direitos 
fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 339-341.

69 Cf. Almiro do Couto e Silva. Prefácio. In: Raquel Denize Stumm. Princípio da proporcionalidade 
no Direito constitucional brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995. p. 7.

70 Robert Alexy. Ponderação, jurisdição constitucional e representação. In: Constitucionalismo 
discursivo. Trad. Luis Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 156.

71 Cf. Ana Paula de Barcellos. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005. p. 235.
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afirma Jorge Miranda, “a Constituição, a despeito do seu caráter compromissório, 
confere uma unidade de sentido, de valor e de concordância prática ao sistema de 
direitos fundamentais”, que “repousa na dignidade da pessoa humana”,72 é natural 
que a dignidade figure como critério fundamental para o equacionamento 
de tensões entre direitos constitucionalmente garantidos. Afinal, a dignidade 
é, segundo Paulo Bonavides da Silva, “a norma das normas dos direitos fun-
damentais”;73 o “coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa humana”, nas 
palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha;74 o “verdadeiro valor-fonte que con-
forma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país”, como 
ressaltou, em voto, o Min. Celso de Mello.75 76

É verdade que todos os direitos fundamentais têm alguma ligação com 
a dignidade humana. Mas, quando se aponta a dignidade como critério de 
ponderação, exigese a busca da solução que, ao equacionar os conflitos entre 
direitos, mais promova tal princípio.

Cabe ainda uma palavra sobre outra exigência constitucional para a 
restrição de direitos fundamentais: a reserva de lei. Afirma a doutrina que 
os direitos fundamentais não podem ser restringidos por atos normativos 
infralegais, mas apenas por normas aprovadas pelo Parlamento.77 Contudo, 
essa exigência não afasta a validade das Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18, 
uma vez que, como foi detidamente demonstrado neste Parecer, tais atos 
normativos não inovaram na ordem jurídica, limitandose a explicitar inter
dições que já podiam ser inferidas tanto da Constituição Federal como da 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos — diplomas aprovados 
pelo Congresso, e que desfrutam de hierarquia superior à da própria lei 
parlamentar.

72 Jorge Miranda. Manual de Direito constitucional. Tomo IV. Coimbra: Coimbra Editora, 1988.  
p. 166- 167.

73 Paulo Bonavides. Prefácio. In: Ingo Wolfgang Sarlet. Dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 13.

74 Cármen Lúcia Antunes Rocha. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão 
social. Revista de Interesse Público, n. 4, p. 32, 1999.

75 STF. ADI nº 3.510, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, julg. 29/05/2008, trecho do voto do 
Min. Celso de Mello.

76 Registrei esse papel do princípio da dignidade humana em texto acadêmico: “No campo 
hermenêutico, a dignidade da pessoa humana atua também como importante critério para a ponderação 
entre interesses constitucionais conflitantes. Ela enseja a atribuição de um peso superior prima facie 
aos bens jurídicos mais importantes para a proteção e promoção da dignidade, e de um peso menor aos 
interesses mais afastados do princípio” (Daniel Sarmento. Dignidade da pessoa humana. Op. cit.,  
p. 81)

77 Cf., e.g., Jorge Miranda. Direitos fundamentais. Coimbra: Almedina, 2017. p. 467.
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Firmadas tais premissas, passa-se à análise da validade da ponderação 
subjacente às Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18, com a discussão do seu 
impacto sobre as liberdades de ofício, de expressão e científica.

3.2.2. Restrições proporcionais à liberdade profissional: 
limitações deontológicas fundadas na Constituição

As Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18 contêm limitações às atividades 
profissionais de psicólogas e psicólogos. Como demonstrado acima, o CFP 
detém competência legal para a edição de tais atos normativos — que corres
pondem a regras de deontologia profissional — e os mesmos se limi taram 
a explicitar orientações derivadas inequivocamente tanto da Consti tuição 
Federal como do Pacto de San José da Costa Rica.

Não há dúvida de que a finalidade perseguida pelas resoluções — a pro
teção de pessoas homossexuais, transgêneros e travestis, da discriminação  
e da estigmatização decorrentes da patologização de sua orientação sexual e 
identidade de gênero — é não apenas legítima, como imperativa, sob o ân-
gulo constitucional. Em outras palavras, o CFP não poderia se omitir nessa 
questão, sob pena de violentar a Constituição, como já consignado. Além de 
visar à promoção de fins legítimos, a medida é evidentemente idônea para 
a sua persecução. Afinal, se o que se almeja é combater a discriminação e 
evi tar a lesão à dignidade de minorias sexuais, decorrente de certas práti
cas pro fissionais dos psicólogos, nada mais lógico do que proibir essas  
prá ticas estigmatizantes, como fizeram as resoluções. Portanto, as medidas 
satis  fazem o subprincípio da adequação.

O mesmo se pode afirmar em relação ao subprincípio de necessidade. Não 
há qualquer medida alternativa, à disposição do CFP, que promova tais 
objetivos com a mesma intensidade, e que seja mais branda do que as proi
bições às atividades profissionais estabelecidas nas resoluções. Recordese 
que só contam como alternativas as medidas que tenham a mesma eficácia na 
produção dos resultados almejados. Assim, por exemplo, uma campanha do 
CFP contra a patologização, por psicólogos, de pessoas pela sua orientação 
sexual e identidade de gênero até poderia gerar efeitos favoráveis na prote
ção da dignidade e igualdade dos homossexuais, travestis e transgêneros.  
Mas certamente não o faria com a mesma intensidade do que a total vedação 
das práticas discriminatórias, tal como decretaram as resoluções.
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As proibições também satisfazem o subprincípio da proporcionalidade 
em sentido estrito. Afinal, de um lado da balança figuram a dignidade e a 
igualdade de membros de grupos estigmatizados, que são bens jurídicos 
de extraordinária relevância em nossa ordem constitucional. Eles seriam 
gravemente afetados com a eventual permissão de terapias e tratamentos 
psicológicos baseados na patologização das orientações sexuais e identidades 
de gênero contrárias aos padrões heteronormativos e cisnormativos vigentes. 
Portanto, a medida promove fortemente direitos e valores de extraordinária 
relevância sob o prisma constitucional.

Do outro lado, tem-se uma restrição a um direito fundamental também 
importante — a liberdade profissional. Essa restrição, porém, é mínima, já 
que a liberdade de ofício só resta limitada na sua extrema periferia. Afinal, 
tratase do banimento de práticas que contrariam a deontologia profissional 
e o consenso científico no campo da psicologia. Além de antiéticas, tais 
práticas são, em geral, absolutamente ineficazes, pois não geram o resultado 
de modificar a orientação sexual e a identidade de gênero dos pacientes. 
Ademais, elas tendem a causar graves danos a esses pacientes. É o que com
pro vam os estudos existentes sobre o tema,78 bem como a experiência do Con
selho Federal de Psicologia.

Assim, não é difícil concluir que, sob o prisma dos valores e princípios 
constitucionais, as vantagens decorrentes das medidas superam em muito os 
ônus que resultam das restrições impostas à liberdade profissional. Ou seja, as 
medidas também satisfazem o subprincípio da proporcionalidade em sentido 
estrito.

No exame dessa matéria, aliás, o Poder Judiciário deve adotar posição 
de extrema autocontenção na avaliação da ponderação realizada pelo CFP, 
em deferência à maior expertise do conselho profissional para avaliar aspectos 
científicos e deontológicos inerentes à psicologia, que a questão discutida 
envolve.79

78 Cf., e.g., American Psychological Association. Report of the American Psychological Association 
Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation. Op. cit.

79 Ao tratar de parâmetros de autocontenção judicial, em obra acadêmica elaborada com outro 
colega, registrei: “Outro importante elemento a ser considerado é a comparação entre as capacidades 
institucionais do Poder Judiciário e do órgão que editou o ato normativo discutido. É recomendável 
uma postura de autocontenção judicial diante da falta de expertise do Judiciário para tomar decisões 
em áreas que demandem profundos conhecimentos técnicos fora do Direito” (Cláudio Pereira de 
Souza Neto e Daniel Sarmento. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho.  
2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 464). No mesmo diapasão, ao tratar do controle judicial 
de atos administrativos, Gustavo Binenbojm ressaltou que “quanto maior for o grau de tecnicidade 
da matéria, objeto de decisão por órgãos dotados de expertise e experiência, menos intenso deve ser o 
grau de controle judicial” (Uma teoria do Direito Admnistrativo. Op. cit., p. 236).
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Finalmente, é indubitável que essa ponderação está perfeitamente 
orientada para a promoção e proteção da dignidade da pessoa humana. 
Aliás, essa é a finalidade principal das Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18.  
O equacionamento inverso da colisão de direitos, que permitisse a pato
logização de pessoas por conta de sua orientação sexual ou identidade de gê
nero, ofenderia gravemente tal princípio, por desprotegê-lo diante de graves 
ameaças representadas pelas atividades de maus psicólogos, a serviço de uma 
agenda de preconceito e de intolerância.

3.2.3. Restrições proporcionais à liberdade de expressão:  
a proibição do hate speech e a proteção de minorias 
estigmatizadas

As Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18 contêm regras que explicitam 
restrições à liberdade de expressão das psicólogas e dos psicólogos. A pri
meira, em seu artigo 4º, determina que “[o]s psicólogos não se pronunciarão, 
nem participarão de pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, 
de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais 
como portadores de qualquer desordem psíquica”. Já a segunda, em seu artigo 6º, 
estabelece que “[a]s psicólogas e os psicólogos, no âmbito de sua atuação profissional, 
não participarão de pronunciamentos, inclusive nos meios de comunicação e internet, 
que legitimem ou reforcem o preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis”.

Assim, observando os parâmetros delineados no subitem 3.2.1, é preciso 
verificar se tais restrições são proporcionais e se, sob o ângulo substantivo, 
elas se orientam para a promoção e proteção da dignidade humana. O tema 
envolve a questão da validade de proibição do chamado hate speech — discurso 
público que promove a intolerância e a discriminação.80

O assunto é delicado, pois, por um lado, parece evidente que manifes
tações públicas voltadas à diminuição e à degradação de certos grupos — 
especialmente os mais vulneráveis — estão longe de ser inofensivas, causando 

80 Tratei detidamente do tema em Daniel Sarmento. A liberdade de expressão e o problema do hate 
speech. In: Livres e iguais: estudos de Direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
p. 207262. Vejase também, a propósito, Jeremy Waldron. The harm in hate speech. Cambridge: 
Harvard University Press, 2012; Michel Rosenfeld. Hate speech in constitutional jurisprudence: 
a comparative analysis. Cardoso Law School Working Paper, n. 41, 2001; Mari Matsuda et al. 
Words that wound: critical race theory, assaultive speech and the first amendment. Boulder: 
Westview, 1993; Sandra Coliver (Ed.). Striking a balance: hate speech, freedom of expression 
and no discrimination. Essex: Human Rights Centre of the University of Essex, 1992.
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profundos danos aos integrantes das coletividades alvejadas.81 Mas, por outro, 
a liberdade de expressão constitui direito extremamente importante nas 
ordens jurídicas democráticas, que também deflui do princípio da dignidade 
humana.

A questão é objeto de controvérsia em todo o mundo, mas, com a sin
gular exceção norteamericana, tem prevalecido no Direito Constitucional 
Comparado e no Direito Internacional dos Direitos Humanos a tese de que é 
legítima a restrição ao hate speech.82 Nessa linha, por exemplo, tanto o Tribunal 
Constitucional alemão83 como a Corte Europeia de Direitos Humanos84 
reconheceram a validade da proibição de manifestações que negavam a 
ocorrência do Holocausto.

Diversos argumentos são aduzidos em favor da vedação do discurso 
intolerante e discriminatório. Em primeiro lugar, o fato de que tais mani
festações em nada contribuem para o robustecimento da esfera discur-
siva das democracias — que é um dos objetivos centrais da liberdade de 
expressão. Afinal, o debate público pressupõe respeito mínimo entre os seus 
participantes, para que funcione de modo adequado. Na verdade, o discurso 
intolerante tende a criar ambiente de grave tensão, que compromete o diálogo 
social, indispensável para a vida democrática. Além disso, muitas vezes ele 
leva suas vítimas, acuadas e humilhadas, a se retirarem do espaço público 
comunicativo, em detrimento de toda a sociedade, que perde o acesso a 
vozes e pontos de vista relevantes, cuja expressão enriqueceria e pluralizaria 
os debates sociais.85 Nesse sentido, dizse que o hate speech exerce “efeito 
silenciador” sobre os seus alvos, ao intimidá-los e diminuí-los, em detrimento 
da sua própria liberdade de expressão.86

81 Nessa linha, vejase Jeremy. The harm in hate speech. Op. cit.; e Mari Matsuda et al. Words that 
wound: critical race theory, assaultive speech and the first amendment. Op. cit.

82 Cf. Michael Rosenfeld. Hate Speech in constitutional jurisprudence: a comparative analysis. 
Op. cit.; Sandra Coliver (Ed.). Striking a balance: hate speech, freedom of expression and non
discrimination. Op. cit.

83 Cf. Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. 90 BVerfGE 241 (1994). Sobre o tratamento 
do hate speech na Alemanha, vejase Winfried Brugger. The treatment of hate speech in 
German constitutional law. In: AA.VV. Acts of the 16th Congress of the International Academy of 
Comparative Law. Brisbane, 2002, p. 01-52.

84 Cf. Corte Europeia de Direitos Humanos. Roger Garaudy vs. France. Application n. 65831/01, 
julg. em 24/06/2003.

85 Nessa linha, Owen Fiss. The Supreme Court and the problem of hate speech. Capitol University 
Law Review, n. 24, p. 287-288, 1995.

86 Cf. Owen Fiss. The Supreme Court and the problem of hate speech. Op. Cit.; Martha Minow. 
Breaking the cycles of hatred: memory, law and repair. Princeton: Princeton University Press, 
2002 p. 37.
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Não bastasse, a vedação ao hate speech se fundamenta também — e 
sobretudo — na percepção dos danos que causa à dignidade de suas vítimas, 
e à paz e tolerância na sociedade. Afinal, esse tipo de discurso gera humi
lhação, dor, medo e abalos à autoestima dos seus alvos, contribuindo para 
a disseminação e para a naturalização do preconceito e da discriminação 
na sociedade.87 A Suprema Corte do Canadá ressaltou esses pontos, no jul
gamento do caso Regina vs. Keegstra,88 que tratou da condenação criminal de 
um professor, por defender e difundir entre os seus alunos ideias antissemitas:

Essencialmente, há dois tipos de dano causados pela propaganda do ódio. 
Primeiro, há o dano causado aos membros do grupo alvejado. É indiscutível 
que o dano emocional causado por palavras pode gerar graves consequências 
psicológicas e sociais. […] O senso de dignidade e de pertencimento à comu-
nidade de uma pessoa está diretamente ligado ao respeito e consideração 
dados aos grupos aos quais ela pertence. […] O desprezo, hostilidade e abuso 
encorajados pela propaganda do ódio têm um impacto negativo severo no 
senso individual de autoestima e aceitação.
Um segundo efeito danoso da propaganda do ódio que levanta preocupações 
relevantes é a sua influência sobre a sociedade como um todo. […] Não é 
implausível que a disseminação ativa da propaganda do ódio possa atrair mais 
pessoas para a sua causa e neste processo criar grave discórdia entre os vários 
grupos culturais presentes na sociedade.

No Brasil, a orientação quanto à validade da proibição do discurso do 
ódio foi adotada pelo STF no julgamento do caso Ellwanger, que tratou da 
condenação, por crime de racismo, de editor de livros que se especializara na 
divulgação de obras de teor antissemita. Consta na ementa daquele histórico 
julgamento:

10. A edição e publicação de obras escritas veiculando ideias antissemitas, que 
buscam resgatar e dar credibilidade à concepção radical definida pelo regime 
nazista, negadoras e subversoras de fatos históricos incontroversos, como o 
Holocausto, consubstanciadas na pretensa inferioridade e desqualificação do 

87 Cf. Mari Matsuda et al. Words that wound: critical race theory, assaultive speech and the First 
Amendment. Op. cit.

88 Suprema Corte do Canadá. Regina vs. Keegstra. (1990) 3 S.C.R. 697.
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povo judeu, equivalem à incitação ao discrímem com acentuado conteúdo 
racista, reforçadas pelas consequências históricas dos atos em que se baseiam.
[…]
14. As liberdades públicas não são incondicionadas, por isso devem ser exercidas 
de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição 
Federal (CF, artigo 5º, parágrafo 2º, primeira parte). O preceito fundamental 
de liberdade de expressão não consagra o “direito à incitação do racismo”, dado 
que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas 
ilícitas, como sucede com os crimes contra a honra. Prevalência dos princípios 
da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica.89

Um argumento adicional importante naquele caso foi empregado no 
voto do Ministro Celso de Mello: não é só o Estado que deve respeitar o 
princípio da dignidade humana, que também vincula os particulares. Daí a 
legitimidade da proibição da prática, uma vez que o discurso de ódio agride 
seriamente a integridade moral daqueles que vilipendia.

O STF revisitou mais recentemente a matéria, em caso que envolvia, além 
da liberdade de expressão, também a liberdade religiosa. Um pastor evangélico 
fora condenado criminalmente pela incitação ao ódio religioso, tendo em vista 
o teor de suas manifestações intolerantes dirigidas contra adeptos de outras 
crenças. A Suprema Corte considerou válida a condenação, atribuindo, no 
caso concreto, peso superior à dignidade humana e à igualdade, em relação 
às liberdades de expressão e de religião. No voto proferido pelo Min. Celso 
de Mello, consignou-se:

Irrecusável, contudo, que o direito de dissentir, que constitui irradiação 
das liberdades do pensamento, não obstante a sua extração constitucional, 
deslegitima-se quando a sua exteriorização atingir, lesionando-os, valores 
e bens jurídicos postos sob a imediata tutela da ordem constitucional, como 
sucede com o direito de terceiros à incolumidade de seu patrimônio moral. […]
Presente esse contexto, cabe reconhecer que os postulados da igualdade e 
da dignidade pessoal dos seres humanos constituem limitações externas à 
liberdade de expressão, que não pode e não deve ser exercida com o propósito 

89 STF. HC nº 82.424, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, Rel. p/ acórdão Min. Maurício 
Corrêa, julg. em 17/09/2003.
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subalterno de veicular práticas criminosas tendentes a fomentar e a estimular 
situações de intolerância e de ódio público.90

É importante consignar que a caracterização do discurso como hate 
speech não pressupõe que, na sua forma, ele se apresente raivoso ou violento. 
A intolerância, a discriminação e a violência no conteúdo já são suficientes. 
Um texto que diga, por exemplo, que os negros são menos inteligentes do 
que os brancos e mais propensos a cometerem crimes configura discurso de 
ódio, mesmo que não venha recheado de impropérios e de palavras de ordem 
racistas. Pelo contrário, muitas vezes o recurso a um discurso pseudocientí-
fico e supostamente neutro pode até agravar o dano às vítimas e à sociedade, 
por conferir, pelo menos na aparência, uma maior respeitabilidade às ofensas 
à dignidade e à discriminação, ampliando a penetração social das ideias 
intolerantes.

Essa questão veio à baila nos debates a propósito das “negações do 
Holocausto”, muitas vezes apresentadas sem ofensas explícitas aos judeus, 
e com a aparência de discurso científico sobre a história germânica. Não 
obstante, sob esse disfarce, escondese tática que atenta contra a dignidade 
humana dos integrantes do povo judeu.91

Ora, não há dúvida de que o discurso profissional proibido pelas 
Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18 — que trata a orientação sexual ou iden
tidade de gênero de uma pessoa como algo intrinsecamente doentio, que 
deve ser “curado” por tratamentos psicológicos, e não respeitado e valorizado 
pela sociedade — representa discurso de ódio, de caráter profundamente 
intolerante e discriminatório. Mesmo que essas manifestações não sejam 
vazadas em linguagem ofensiva na forma, tal discurso já é profundamente 

90 STF. RHC nº 146.303, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, julg. 
06/03/2018.

91 Nesse sentido, registrou Michel Rosenfeld: “racistas atuais podem se sentir compelidos a colocar 
suas mensagens racistas de modo mais sutil. Por exemplo, antissemitas podem se engajar na negação 
do Holocausto, ou na sua minimização, para dar a aparência de que estão participando de um debate 
histórico atual. […] Do mesmo modo, racistas americanos já recorreram ao que parecia ser um debate 
científico, invocando certas estatísticas — como as que indicam que negros cometem proporcionalmente 
mais crimes do que brancos — para promover seus preconceitos com o disfarce de estarem formulando 
posições políticas informadas por fatos ou teorias científicas. […] O discurso de ódio evidente, como 
o que envolve claros insultos ou ataques racistas, pode ser chamado de “discurso de ódio na forma”. 
Em contraste, manifestações como a negação do Holocausto ou outras mensagens codificadas que 
não transmitem explicitamente ofensas, mas que são igualmente destinadas a demonstrar ódio ou 
desprezo, podem ser designadas como “discurso de ódio em substância” (Hate Speech in constitutional 
jurisprudence: a comparative analysis. Op. cit., p. 6 e 8, tradução livre).
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atentatório à dignidade de suas vítimas e à igualdade, pelo seu próprio 
conteúdo. E esse discurso de ódio mais sutil na forma pode gerar dano ainda 
maior às suas vítimas e à sociedade, tendo em vista a maior credibilidade 
de que tende a se revestir, especialmente quando convoca em seu apoio a 
autoridade científica da psicologia.

É nesse contexto que se deve proceder à análise da observância do 
princípio da proporcionalidade das resoluções, no que tange às restrições à 
liberdade de expressão.

Não há dúvida de que as medidas satisfazem ao subprincípio da adequação. 
Afinal, a tutela da dignidade e da igualdade de pessoas homossexuais, 
transexuais e travestis é finalidade mais que legítima, e a vedação de dis cur
sos profissionais que patologizem a identidade desses indivíduos se afigura 
meio idôneo para tanto.

O subprincípio da necessidade também se encontra satisfeito, uma vez 
que inexistem, à disposição do CFP, meios alternativos menos restritivos 
à liberdade de expressão, que protejam com a mesma intensidade os bens 
jurídicos tutelados pelas resoluções.

Do mesmo modo, não há qualquer ofensa ao subprincípio da propor-
cionalidade em sentido estrito nas referidas resoluções. Nos casos de discurso 
de ódio voltados à promoção da discriminação e da intolerância contra 
grupos vulneráveis e estigmatizados, a dignidade humana das vítimas e a 
igualdade assumem peso superior à liberdade de expressão, como afirma  
a ju ris prudência do STF. E, na hipótese em discussão, as restrições à liberda
de de expressão nem são tão severas. Afinal, o CFP regulou apenas o dis-
curso profissional das psicólogas e psicólogos, já que os demais aspectos da 
vida desses indivíduos refogem ao seu poder normativo. Portanto, tais 
pessoas não foram impedidas de se manifestar como cidadãs e cidadãos, 
ou em suas comunidades religiosas e familiares, defendendo essas mesmas 
— e la mentáveis — ideias de patologização dos homossexuais, transexuais  
e travestis.

Por outro lado, é evidente que essa solução para o conflito entre direitos 
fundamentais é a que mais promove o princípio da dignidade da pessoa 
humana. Aliás, a dignidade é, exatamente, um dos elementos da ponderação 
subjacente às resoluções — precisamente o elemento ao qual se conferiu 
prioridade no equacionamento da colisão principiológica. De todo modo, 
tratase de solução que, independentemente das resoluções, já poderia ser 
diretamente inferida tanto da Constituição Federal como da Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, como visto acima.
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3.2.4. Ética e liberdade científica: proporcionalidade das 
restrições às pesquisas

Um dos argumentos por vezes invocado contra as Resoluções CFP nº 01/99 
e nº 01/18 é o de que elas restringiriam indevidamente a liberdade científica, 
por não permitirem a realização e a divulgação de pesquisas relacionadas à 
conversão da orientação sexual e da identidade de gênero. Esse argumento 
tampouco procede.

Não se ignora que a Constituição protege a liberdade científica. O seu 
art. 5º, inciso IX, salvaguarda a “expressão da atividade […] científica, indepen-
dentemente de censura e licença”. E, para além dessa faceta da liberdade de 
expressão que garante a comunicação de opiniões sobre temas científicos, a 
liberdade para a própria pesquisa científica também é constitucionalmente 
asse gurada, como assentou o STF, no julgamento da ADI nº 3.510, que tratou 
da constitucionalidade das pesquisas com célulastronco embrionárias.92  
O constituinte, inclusive, determina ao Estado que promova e incentive “o de-
sen volvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação” 
(art. 218, caput, CF). Assim, não se afigura constitucionalmente possível a 
censura de teses ou a proibição de pesquisas científicas apenas por desafiarem 
o status quo político-social ou por interpelarem o conhecimento convencional. 
No Estado Democrático de Direito, definitivamente, não há espaço para prá
ticas similares ao julgamento de Galileu Galilei pela Igreja.

Pelo contrário, a ciência pode avançar exatamente porque o conhecimento 
científico está sempre aberto a questionamentos. Aliás, toda a epistemolo
gia científica se baseia nessa possibilidade, o que torna sempre provisórias e 
sujeitas a refutação as “certezas” da ciência cristalizadas em cada momento.93

Nada obstante, se há um ponto pacífico nessa matéria é o de que a liberdade 
científica pode e deve ser limitada, não para interditar a discussão de dogmas e 
verdades sagradas, mas para proteger valores éticos fundamentais. São muitas 
as controvérsias sobre o conteúdo e significado desses valores. Mas ninguém 
nega a possibilidade de imposição de limites éticos à ciência. Essa certeza 

92 STF. ADI nº 3.510, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, julg. em 29/05/2008.
93 Nesse sentido, em obra clássica, Karl Popper afirmou que não é a verdade, mas a falseabilidade 

— vale dizer, a possibilidade de se comprovar o erro de determinada ideia —, que representa 
o conceitochave do pensamento científico. Cf. The logic of scientific discovery. Londres; Nova 
York: Routledge, 2002.
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se consolidou após o Tribunal de Nuremberg, que, dentre outros crimes de 
guerra dos nazistas, apurou a realização de experiências médicas atrozes com 
seres humanos, supostamente voltadas para a promoção do avanço da ciência. 
Desde então, tornou-se indiscutível a necessidade de estabelecimento des ses 
limites éticos, especialmente quando a ciência se debruça sobre o próprio  
ser humano.94 É o que proclama a Declaração Universal sobre Bioética e Di
reitos Humanos, em cujo artigo 3º se lê que “[a] dignidade humana, os direitos 
humanos e as liberdades fundamentais devem ser sempre respeitados”, e que “[o]s 
interesses e o bem-estar do indivíduo devem prevalecer sobre o interesse exclusivo da 
ciência ou da sociedade” (itens 1 e 2, respectivamente).

Não por outra razão, é frequente a imposição de normas para discipli
nar, sob a perspectiva ética, as experiências que envolvam pessoas humanas.95 
No Brasil, o tema é regulado pela Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde, que, além de estabelecer normas substantivas fundamentais sobre 
a matéria — como os princípios da autonomia, beneficência, não maleficiência, 
justiça e equidade (item III.III.1) —, também determinou a necessidade de 
submissão de qualquer pesquisa com seres humanos à aprovação de comitê 
de ética em pesquisa, de caráter multidisciplinar (item VII).

De forma similar, a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de 
Saúde estabelece os princípios éticos para pesquisas em ciências humanas 
e sociais que utilizem dados obtidos diretamente com os participantes, ou 
que envolvam informações identificáveis de pessoas. Dentre eles, figuram 
“a recusa a todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à 
participação de indivíduos e grupos vulneráveis e discriminados e às diferenças dos 

94 Tais limites são o tema central da Bioética. Vejase, a propósito, e.g., Tom L. Beuchamp e 
James F. Childress. Princípios da ética médica. São Paulo: Loyola, 2002; Sérgio Ibiapina Ferreira 
Costa, Gabriel Oselka e Volnei Garrafa (Coord.). Iniciação à bioética. Brasil: Conselho Federal 
de Medicina, 1998; Leo Pessini e Christian de Paul Barchifontaine. Problemas atuais de bioética.  
5. ed. São Paulo: Loyola, 2000.

95 Cabe breve menção a alguns documentos de importância histórica que trataram da matéria: 
em 1947, na sequência do Tribunal de Nuremberg, foi editado o Código de Nuremberg, 
estabelecendo padrões éticos mínimos para experiências com seres humanos. Em 1964, foi 
aprovada pela Associação dos Médicos Mundiais a Declaração de Helsinki, tratando da 
mesma temática. Nos Estados Unidos foi elaborado em 1978 o Relatório Belmont, redigido 
por uma Comissão do Congresso norteamericano, em que foram formulados os princípios 
básicos da Bioética, aplicados até hoje. Na Europa, foi adotada em 1996 a Convenção sobre 
Direitos Humanos e Biomedicina. Em 1997, a UNESCO editou a Declaração Universal sobre o 
Genoma Humano e os Direitos Humanos. Em 2005, a mesma UNESCO aprovou a Declaração 
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, mais amplo documento internacional sobre a 
matéria.
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processos de pesquisa” e o “compromisso de todos os envolvidos na pesquisa de não 
criar, manter ou ampliar as situações de risco ou vulnerabilidade para indivíduos e 
coletividades, nem acentuar o estigma, o preconceito ou a discriminação” (art. 3º, 
incisos V e IV, respectivamente).

Em outras palavras, não há dúvida de que os direitos fundamentais e a 
dig nidade da pessoa humana justificam a imposição de limites intransponí
veis à liberdade científica. Como salientou Peter Singer, “a proteção de direitos 
humanos fundamentais […] tem precedência sobre a liberdade científica”, tendo em 
vista que “a ciência está subordinada à ética”.96 A omissão em estabelecer tais 
limites ofende a Constituição, por desproteger bens jurídicos tão valiosos em 
nosso sistema jurídico. Nessa linha, advertiu Cármen Lúcia Antunes Rocha:

O interesse científico não pode desconhecer, menosprezar ou violar direitos 
fundamentais do ser humano, ainda que a finalidade da investigação seja a 
mais legítima em termos de possibilidade de aproveitamento e melhoria para as 
pessoas. Limita-se, portanto, o direito de experimentar livremente para proteger 
o cabedal de direitos daquele que se propõe a ser o sujeito da experiência e para 
proteger a dignidade humana em sua expressão social mais ampla.97

É precisamente essa a ideia que anima as Resoluções CFP nº 01/99 e  
nº 01/18. Tais normas estabeleceram limites à pesquisa e à divulgação cientí fica 
não para garantir qualquer dogma da psicologia, mas, repitase, para proteger 
a dignidade humana e a igualdade das pessoas homossexuais, transexuais e 
travestis. Limites que, como já consignado, podiam ser diretamente infe ridos 
tanto da Constituição Federal como da Convenção Interamericana de Di rei tos 
Humanos.

Não há dúvida sobre a observância do princípio da proporcionalidade 
nessas limitações. Em relação ao subprincípio da adequação, as finalidades 
perseguidas são legítimas e o meio eleito é idôneo para promovêlas. É que, 
se a patologização da orientação sexual e da identidade de gênero causam 
danos comprovados tanto aos pacientes que se sujeitam aos questionáveis 
tra tamentos de “cura” como a todo o universo de pessoas homossexuais, 

96 Peter Singer. Ethics and the limits of scientific freedom. The Monist, v. 79, n. 2, p. 218-229, 1996 
(tradução livre).

97 Cármen Lúcia Antunes Rocha. “Vida digna: direito, ética e ciência”. In: Carmen Lúcia Antunes 
Rocha (Coord.). O direito à vida digna. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 9495.
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transexuais e travestis, por gerar sofrimento e reforçar estigmas e precon
ceitos, a vedação de tais práticas, mesmo que de caráter experimental, bem 
como das respectivas divulgação e publicidade, configura, sem dúvida, 
medida adequada.

O subprincípio da necessidade também é respeitado, pois inexistem medidas 
alternativas igualmente eficazes para a proteção dos direitos fundamentais 
e da dignidade de minorias sexuais, que sejam mais brandas do que as 
resoluções no que toca às restrições impostas à liberdade científica.

Da mesma forma, não há qualquer afronta ao subprincípio da pro por-
cionalidade em sentido estrito, uma vez que, sob o ângulo dos valores consti
tucionais envolvidos, a proteção da dignidade e da igualdade de pessoas 
homossexuais, transexuais e travestis decorrente das vedações previstas nas 
Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18 compensa, com grande folga, as limitações 
que os atos normativos impõem à liberdade científica. Na ordem jurídica 
brasileira, a proteção da ciência é certamente importante, mas a tutela da 
dignidade humana e dos direitos fundamentais das pessoas tem valor ainda 
superior, e essa seria gravemente afetada se não existissem as vedações em 
discussão.

Finalmente, a solução para o conflito principiológico encontrada pelas 
resoluções do CFP está plenamente alinhada com o princípio da dignidade 
da pessoa humana — o qual, como visto, é o norte que deve orientar as 
ponderações entre direitos fundamentais contrapostos. Afinal, as resoluções 
limitam a liberdade científica por reconhecerem que a pessoa humana é um 
fim em si — como exprime a conhecida máxima kantiana —, e não a ciência. 
Esta, por mais importante que seja, jamais pode ser empregada para violar a 
dignidade humana e os direitos fundamentais dos indivíduos.

4. dimensões processuais

4.1. Os limites do controle de constitucionalidade em ação civil 
pública e ação popular

Conforme demonstrado nos itens anteriores, as Resoluções CFP nº 01/99 
e nº 01/18 não apenas são compatíveis com a ordem constitucional brasi-
leira, como representam a concretização inafastável de importantes direi-
tos e garantias constitucionais e convencionais na sua área de incidência. 
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Nada obstante, o Consulente relata que tais atos normativos vêm sendo 
judicialmente questionados. A sua principal preocupação se volta contra a 
impugnação das resoluções por meio de ação civil pública e de ação popular, 
nas quais se busca a invalidação dos citados atos normativos, em razão da 
sua suposta incompatibilidade com a Constituição, ou então comando judicial 
gerador de efeitos idênticos.

Segundo o Consulente, é o que ocorre na Ação Popular nº 1011189
79.2017.4.01.3400, em trâmite perante o TRF da 1ª Região, e na Ação Civil 
Pública nº 100215622.2018.4.01.3500, processada junto à 4ª Vara Federal 
Cível da Seção Judiciária de Goiás. Na primeira já foi, inclusive, proferida 
sentença, que se valeu da técnica da interpretação conforme a Constituição 
para realizar controle de constitucionalidade da Resolução CFP nº 01/99, 
que vedara os tratamentos de “cura gay”, impedindo a aplicação do ato 
normativo em casos nos quais os próprios pacientes buscassem o tratamento 
psicológico por desejarem mudar a sua orientação sexual — o que a sentença 
caracterizou como “egodistonia”. Já na segunda, esse uso impróprio da ação 
coletiva foi judicialmente reconhecido pela sentença que extinguiu o processo 
sem julgamento do mérito.

Assim, torna-se fundamental analisar os limites do controle de constitu-
cionalidade realizado em processos coletivos, como a ação civil pública e a 
ação popular. Antes de fazê-lo, porém, cabem algumas breves notas sobre 
o nosso complexo sistema de jurisdição constitucional, visando à melhor 
compreensão do problema.

Como se sabe, o sistema de controle de constitucionalidade previsto 
pela Constituição de 1988 é híbrido ou misto,98 já que conjuga elementos do 
controle difuso e concreto de atos normativos infraconstitucionais com sua 
fiscalização concentrada e abstrata. O controle difuso, tributário do modelo 
norteamericano, confere a todos os juízes e tribunais o poder de afastar a 
aplicação de uma norma considerada inconstitucional na decisão de deter-
minado caso concreto.99 O controle é incidental, já que constitui premissa 

98 Cf. Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de Direito constitucional.  
Op. cit., p. 1085; Luís Roberto Barroso. O controle de constitucionalidade no Direito brasileiro.  
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 64.

99 Na lição de Luiz Guilherme Marinoni: “No controle concreto, a análise da constitucionalidade 
da norma, que é pressuposto à resolução da demanda — se apresenta conjugada à aferição do direito 
subjetivo ou interesse legítimo, cuja tutela jurisdicional dela depende. A constitucionalidade da norma, 
em outras palavras, não é o objeto ou mesmo o fim do processo. Ou seja, o processo não é instaurado 
em virtude de dúvida acerca da legitimidade da norma nem objetiva definir a sua constitucionalidade, 
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necessária para apreciação de algum litígio submetido ao Poder Judiciário. 
Já no controle concentrado e abstrato, de inspiração europeia, o próprio 
objeto da ação é o questionamento sobre a compatibilidade da norma com a 
ordem constitucional.100 Esse controle abstrato, quando toma como parâmetro 
a Constituição Federal, é monopolizado no Brasil pelo Supremo Tribunal 
Federal.

No controle abstrato, as decisões proferidas revestemse de eficácia 
erga omnes — isto é, eficácia oponível contra todos — e de efeito vinculante.  
Na prática, o juízo de inconstitucionalidade emitido pelo Supremo Tribunal 
Federal na fiscalização abstrata de constitucionalidade equivale à exclusão da 
norma do ordenamento jurídico. Já no controle concreto, a decisão somente 
opera efeitos entre as partes da controvérsia, e para a resolução da questão 
decidida no processo.101

A controvérsia sobre o cabimento do controle de constitucionalidade nas 
ações coletivas deriva do fato de que as decisões proferidas nesses proces
sos têm, muitas vezes, eficácia erga omnes. Com efeito, em razão da natureza 
dos conflitos subjacentes a esses processos, o legislador erigiu sistemática 
própria para a coisa julgada que neles se produz. Nessa linha, o art. 18 da Lei  
nº 4.717/65102 e o art. 16 da Lei nº 7.347/85103 estabelecem, respectivamente, na 
ação popular e na ação civil pública, a regra geral de que a sentença faz coisa 
julgada erga omnes. O Código de Defesa do Consumidor também prevê, em 

declarando-se sua inconstitucionalidade ou constitucionalidade” (Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz 
Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito constitucional. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. p. 969).

100 Cf. Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito 
Constitucional. Op. cit., p. 970.

101 Na atualidade, há, todavia, uma tendência à abstrativização do controle difuso, quando este 
é realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, sustenta Gilmar Ferreira Mendes, 
que “se o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental, chegar à conclusão, de modo 
definitivo, de que a lei é inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se a comunicação ao 
Senado Federal para que comunique a decisão no Diário do Congresso. Tal como assente, não é (mais) 
a decisão do Senado que confere eficácia geral ao julgamento do Supremo. A própria decisão da Corte 
contém essa força normativa” (Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de 
Direito constitucional. Op. cit., p. 1122). O tema, todavia, envolve controvérsias e sutilezas que 
escapam ao escopo deste Parecer.

102 Lei nº 4.717/65, art. 18: “A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível ‘erga omnes’, exceto no caso 
de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá 
intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.

103 Lei nº 7.347/85, art. 16: “A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência 
territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, 
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se 
de nova prova”.
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seu art. 103, um regime próprio para a coisa julgada nas ações coletivas,104 com 
previsão de eficácia erga omnes em diversos casos.

Assim, a depender do tipo de pedido formulado nas ações coletivas, o 
provimento jurisdicional obtido pode se equiparar à realização do controle 
abstrato de constitucionalidade, que é monopolizado pelo STF, o que se 
revela incompatível com nosso sistema de jurisdição constitucional. Diante 
disso, segmento relevante da doutrina passou a sustentar o descabimento do 
controle de constitucionalidade nas referidas ações, sob o argumento de que 
a sua aceitação importaria em chancela à usurpação, pelos juízes e tribunais 
que julgam tais processos, de competência constitucional privativa da Corte 
Suprema. Tratase da posição sustentada, dentre outros juristas, por Gilmar 
Ferreira Mendes, Arnoldo Wald e José dos Santos Carvalho Filho.105

De acordo com o outro segmento doutrinário — ao qual me filio —, o 
controle de constitucionalidade nas ações voltadas a direitos transindividuais 
pode ser realizado.106 Afinal, inadmitilo prejudicaria a tutela coletiva de 
direitos, que a ordem jurídica quis fortalecer. Nada obstante, nessa hipótese, 
a eventual controvérsia constitucional não pode constituir o objeto da demanda.  
A discussão acerca da constitucionalidade de uma norma no processo cole-
tivo deve ser a questão prejudicial, que condiciona o julgamento do mérito da 
causa, e não a própria causa. Conforme explicam Fredie Didier Jr. e Hermes 
Zaneti Jr., “é preciso que a ação coletiva tenha por objetivo a solução de um problema 
concreto, não podendo servir para simplesmente afastar erga omnes a vigência de 
uma lei do ordenamento jurídico”.107

104 Lei nº 8.078/1990, art. 103, caput: “Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa 
julgada: I — erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, 
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de 
nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; II — ultrapartes, mas limitadamente 
ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso 
anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; III — erga 
omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na 
hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81”.

105 Cf. Gilmar Ferreira Mendes. Direitos fundamentais e controle da constitucionalidade. São Paulo: 
Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999. p. 385 e Curso de Direito constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 1.126; Arnoldo Wald. Usos e abusos da ação civil pública (análise de 
sua patologia). AJURIS, a. XXI, n. 61, p. 86, 1994; José dos Santos Carvalho Filho. Ação civil 
pública. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 109 e ss.

106 Nessa linha, cf. Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de 
Direito constitucional. Op. cit., p. 10771080; Teori Albino Zavascki. Processo coletivo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 230-231; e Juliano Taveira Bernardes. Novas perspectivas 
processuais de utilização da ação civil pública e da ação popular no controle concreto de 
constitucionalidade. Revista Jurídica da Presidência, n. 52, 2003.

107 Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. Curso de Direito processual civil: processo coletivo. Volume 
4. 11. ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2017. p. 354. Nessa linha, consignou Arruda Alvim: 
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No mesmo sentido, aponta a lição de André Ramos Tavares:

Evidentemente que na ação coletiva o pedido jamais poderá ser pela declaração 
de inconstitucionalidade. Esta, a inconstitucionalidade, encontra-se nos 
fundamentos, na causa de pedir, da ação.
Sendo assim, a questão da inconstitucionalidade é prejudicial, a ser decidida 
incidentemente. Rege a hipótese a regulação processual comum, não surgindo 
coisa julgada relativamente à questão prejudicial, decidida incidentemente no 
processo.108

É esse o entendimento que vem prevalecendo no Supremo Tribunal 
Federal. A jurisprudência da Corte distingue “a ação civil pública que tenha por 
objeto, propriamente, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou de ato normativo 
de outra na qual a questão constitucional configura simples prejudicial da postulação 
principal”.109 O leading case na matéria foi a Reclamação nº 600, relatada pelo 
Min. Néri da Silveira, em cuja ementa se lê:

Na ação civil pública, ora em julgamento, dá-se controle de constitucionalidade 
da Lei nº 8024/1990, por via difusa. Mesmo admitindo que a decisão em exame 
afasta a incidência de Lei que seria aplicável à hipótese concreta, por ferir 
direito adquirido e ato jurídico perfeito, certo está que o acórdão respectivo 
não fica imune ao controle do Supremo Tribunal Federal, desde logo, à vista 
do art. 102, III, letra b, da Lei Maior, eis que decisão definitiva de Corte local 
terá reconhecido a inconstitucionalidade de lei federal, ao dirimir determinado 
conflito de interesses. Manifesta-se, dessa maneira, a convivência dos dois 
sistemas de controle de constitucionalidade: a mesma lei federal ou estadual 
poderá ter declarada sua invalidade, quer, em abstrato, na via concentrada, 
originariamente, pelo STF (CF, art. 102, I, a), quer na via difusa, incidenter 

“A ação civil pública, em que não se define um litígio concreto, com os elementos essenciais de um 
litígio (fatos concretamente acontecidos, atribuídos ou relacionados com o réu ou os réus), senão onde 
se objetive fundamentalmente só a declaração de inconstitucionalidade, não pode comportar um tal 
pedido, ainda que de incider tantum venha nominado” (Arruda Alvim. A declaração concentrada 
de inconstitucionalidade pelo STF impõe limites à ação civil pública e ao Código de 
proteção e defesa do consumidor. In: Édis Milaré (Coord.). Ação Civil Pública: Lei 7.347/85 — 
reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação. São Paulo: RT, 1995).

108 André Ramos Tavares. Controle difuso de constitucionalidade nas ações coletivas. Revista 
Brasileira de Direito Constitucional, n. 1, p. 113, 2003.

109 Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de Direito constitucional. Op. cit., 
p. 1126.
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tantum, ao ensejo do desate de controvérsia, na defesa de direitos subjetivos 
de partes interessadas, afastando-se sua incidência no caso concreto em 
julgamento.110 (negrito acrescentado)

Desde então, o STF vem diferenciando (i) as ações coletivas que deduzem 
pretensões concretas e nas quais há uma questão constitucional prejudicial, 
(ii) daquelas que objetivam “dissimular o controle abstrato de constitucionalidade”, 
aceitando as primeiras, mas não as segundas.111 Na precisa síntese do Min. 
Celso de Mello:

O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização 
da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de 
constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, 
mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, 
nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se 
como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, 
indispensável à resolução do litígio principal.112

São numerosos os julgados em que o STF reconheceu o manejo indevido 
de ações coletivas que pretendiam obter efeito análogo à declaração de 
inconstitucionalidade, e que, por isso, usurpavam a competência daquela 
Corte. Foi o caso da Reclamação nº 1.519, que versava sobre ação civil pública 
cujo objeto consistia em vedação à aplicação de lei sobre o aproveitamento 
dos ocupantes do extinto cargo de censor federal. Na ocasião, o STF constatou 
que “o pleito de inconstitucionalidade deduzido pelo autor da ação civil pública atinge 
todo o escopo que inspirou a edição da referida lei, traduzindo-se em pedido principal 
da demanda”,113 acolhendo, assim, a reclamação. No mesmo sentido, figura o 
julgamento da Reclamação nº 2.224, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, 
em que se decidiu:

Reclamação: procedência: usurpação da competência do STF (CF, art. 102, I, 
a). Ação civil pública em que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos 

110 STF. Rcl nº 600, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, julg. em 03/09/1997. Na mesma data, 
foram julgadas as Reclamações nº 597 e 602.

111 A expressão foi empregada pelo Min. Dias Toffoli na ementa do acórdão da Reclamação  
nº 19.662/MT, julgada em 06 de setembro de 2016.

112 STF. Rcl nº 1.898ED, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julg. em 10/06/2014.
113 STF. Rcl nº 1.519, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julg. em 17/11/2011.
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erga omnes não é posta como causa de pedir, mas, sim, como o próprio objeto do 
pedido, configurando hipótese reservada à ação direta de inconstitucionalidade 
de leis federais, da privativa competência originária do Supremo Tribunal.114

O Superior Tribunal de Justiça também possui farta jurisprudência afir
mando a impossibilidade do emprego tanto da ação civil pública quanto da 
ação popular, como sucedâneos do controle abstrato de inconstitucionalidade. 
É o que se constata a partir dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. FUNDO 
DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR 
(FIES). MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.827/99. DECLARAÇÃO DE IN-
CONS TI TUCIONALIDADE. ATOS LESIVOS. INEXISTÊNCIA DE 
INDICAÇÃO.
1. A ação popular foi proposta pelo recorrido, objetivando, em síntese, a decla-
ração da extinção do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Supe-
rior – FIES; a nulidade de artigos da Medida Provisória 1.827 e de todos os atos 
administrativos correspondentes aos repasses ao Fundo, a partir de outubro de 
1988 e a devolução dos recursos indevidamente repassados.
[…]
3. Mérito — da impossibilidade jurídica do pedido na ação popular. Sob pena de 
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a ação popular não se 
mostra a via adequada para a obtenção de declaração de inconstitucionalidade 
de lei federal, devendo haver a comprovação da prática de atos administrativos 
concretos que violarem o erário público.
Precedentes.115

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
— GRATUIDADE DE ENSINO — LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO E DO MUNICÍPIO — SENTENÇA MOTIVADA — DES-
CABIMENTO DE ANULAÇÃO — DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 
INCONSTITUCIONALIDADE — POSSIBILIDADE — ORIGEM DOS 
RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÃO 
PÚBLICA — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
[…]

114 STF. Rcl nº 2.224, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julg. em 26/10/2005.
115 STJ. REsp nº 1.081.968, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, julg. 06/10/2009.



Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 261-327, set/dez. 2021.

319DANIEL SARMENTO  |  A constitucionalidade das resoluções do Conselho Federal de Psicologia...

3. É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, na ação civil 
pública, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a 
controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de 
pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do 
litígio principal, em torno da tutela do interesse público.116

Tal orientação é também sufragada pelo TRF da 1ª Região, que tem, inclu
sive, precedente sobre controle de constitucionalidade de resolução do CFP. 
Confirase:

2. Nos termos da legislação de regência, a Ação Popular destina-se a proteger 
o patrimônio público, propiciando a declaração de nulidade de atos lesivos ao 
patrimônio dos entes públicos ou de instituições ou entidades criadas, custea-
das ou subvencionadas pelos cofres públicos; bem como ao meio ambiente, à 
moralidade administrativa e ao patrimônio histórico e cultural.
3. Não se presta, pois, a referida ação, de índole constitucional, à declaração 
de inconstitucionalidade da Resolução n. 02/2003 do Conselho Federal de 
Psicologia, portanto, lei em tese. Usurpação da competência da Suprema 
Corte.117

2. No caso dos autos, pretende o Ministério Público Federal a anulação do 
inciso XII do art. 8º da Resolução nº 114/2011, do CJF, bem como dos Acórdãos 
ns. 1871/2003 e 399/2007 do TCU, que têm caráter normativo e tratam da 
utilização de tempo de serviço para fins de concessão de benefícios com reflexos 
econômicos, prestado anteriormente por servidor público a uma sociedade  
de economia mista ou a uma empresa pública.
3. Predomina no ordenamento jurídico brasileiro o entendimento de que é 
cabível a ação civil pública para controle concentrado de constitucionalidade. 
Contudo, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo deve ser deduzida em 
juízo como causa de pedir, e não como o próprio pedido da pretensão autoral.
4. O STF decidiu ser inquestionável que a utilização da ação civil pública como 
sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, além de traduzir situação 
configuradora de abuso do poder de demandar, também caracterizará hipótese 
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (RCL 1.733-SP, 
relator Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 01/12/2000).

116 STJ. REsp nº 437.277, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julg. em 07/10/2004.
117 TRF — 1ª Região, Reexame Necessário nº 000883805.2007.4.01.3400, 7ª Turma, Rel. Des. Fed. 

Reynaldo Fonseca, julg. em 20/11/2012.
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5. Em que pese as alegações do autor de haver pedido de declaração de ilegalidade, 
e não de inconstitucionalidade de norma, o ajuizamento de ação civil pública 
contra ato normativo, contra lei em tese, assume os mesmos contornos de 
controle de constitucionalidade, tendo em vista o amplo alcance (erga omnes) 
de uma eventual procedência do pedido.118

Pois bem. É indiscutível que as Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18 podem 
ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade no STF.

De acordo com o art. 102, I, “a” da Constituição de 1988, a ação direta de 
inconstitucionalidade — ADI presta-se à impugnação de lei ou ato normativo 
federal ou estadual com a Carta Magna. Ora, as referidas resoluções constituem 
atos normativos federais, dotados dos atributos de generalidade, abstração 
e impessoalidade. Por essa ótica, as resoluções em questão poderiam ser 
questionadas por meio da propositura de ADI.

A única dúvida possível nesta questão se origina do entendimento 
do STF de que a ADI somente pode ser manejada para questionamento de 
atos normativos primários, ou seja, aqueles que se fundam diretamente na 
Constituição.119 No caso das Resoluções CFP nº 01/99 e 01/18, esse status é 
discutível, já que, embora o conteúdo dos atos normativos em questão se 
fundamente na Constituição, explicitando seus ditames, a competência do 
CFP para a sua edição decorre de lei federal — a Lei nº 5.766/71 — e não da 
Lei Maior.

Contudo, caso se considere incabível a ADI, a sua impugnação por 
supos ta violação a princípios constitucionais relevantes, como os apontados 
na ação popular e na ação civil pública acima referidas, poderia ser realizada 
por intermédio do ajuizamento de outra ação do controle concentrado e 
abstrato de constitucionalidade: a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental — ADPF, prevista no art. 102, § 1º, da Constituição, e disciplinada 
pela Lei nº 9.882/99. Afinal, a ADPF voltase para a impugnação de qualquer 
ato do poder público ao qual se aponte violação de preceito fundamental da 
Constituição (art. 1º, caput, Lei nº 9.882/99), sempre que inexistir outro meio 
processual apto para sanar a lesão (art. 4º, § 1º, Lei nº 9.882/99).

118 TRF — 1ª Região, Apelação Cível nº 0051744-68.2011.4.01.3400, 1ª Turma, Rel. Des. Fed. Jamil 
Rosa de Jesus Oliveira, julg. em 19/07/2017. No mesmo sentido, TRF — 1ª Região. Apelação 
Cível nº 000028687.1999.4.01.3802, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Maria Isabel Gallotti Rodrigues, 
DJe 22/2/2010.

119 Cf., e.g., STF. ADI nº 2.308, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, julg. em 25/04/2001; e ADI 
nº 1.590, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julg. em 19/06/1997.
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Ao interpretar esse requisito da inexistência de outro meio para sanar a  
lesão a preceito fundamental (princípio da subsidiariedade da ADPF), a ju
risprudência do STF assentou que devem ser consideradas apenas as ações 
do controle abstrato de constitucionalidade.120 Assim, caso se considere 
incabível o ajuizamento de ADI para impugnação das Resoluções CFP  
nº 01/99 e nº 01/18, isso bastaria para caracterizar o cabimento da ADPF para 
questio namento dos mesmos atos normativos.121

Portanto, de um modo ou de outro, existe ação no controle abstrato e 
concentrado de normas para exame da constitucionalidade das referidas reso
luções, de competência privativa do STF. Assim, na linha de pacífica juris
prudência do STF, STJ e TRF da 1ª Região, tal controle não pode ser realizado 
em ações coletivas cujo objetivo principal — explícito ou disfarçado — seja a 
própria invalidação, total ou parcial, dos referidos atos normativos, por conta 
de sua alegada inconstitucionalidade. Logo, a ação popular e a ação civil 
pública são instrumentos inadequados para realização desse controle, e seu 
julgamento envolve usurpação de competência privativa do STF.

Firmada essa premissa, cabe analisar se a Ação Popular nº 1011189-79. 
2017.4.01.3400 e a Ação Civil Pública nº 1002156-22.2018.4.01.3500 represen-
tam tentativas de exercício camuflado de controle abstrato de constituciona
lidade das resoluções do CFP. E a resposta é claramente positiva.

Em relação à Ação Popular, a leitura dos pedidos já permite que se conclua 
que o objetivo central da ação é a invalidação da Resolução CFP nº 01/99 —  
como visto, uma norma geral e abstrata de conduta, editada pelo Poder 
Público federal. E a fundamentação do pedido é a suposta incompatibili da-
de da resolução com cláusulas constitucionais, notadamente as liberdades de 
expressão e científica (art. 5º, IX, CF). Portanto, o que se tem, claramente, é 
uma ação popular utilizada como instrumento para controle abstrato de cons-
titucionalidade.

120 Cf., e.g., STF, ADPF nº 388, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. em 09/03/2016; 
ADPF nº 97, Rel. Min. Rosa Weber, julg. em 21/08/2014; e ADPF nº 33, Tribunal Pleno, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, julg. em 07/12/2005.

121 Vale destacar que, ao conceder a medida cautelar nos autos da ADPF nº 489, em que se 
impugnou a portaria do Ministério do Trabalho que desfigurou o sistema de combate ao 
trabalho escravo, a Min. Rosa Weber assentou o cabimento da ação em questão para fins de se 
contestar atos do Poder Público de caráter normativo. Para ela, “a arguição de descumprimento 
de preceito fundamental desempenha, no conjunto dos mecanismos de proteção da higidez da ordem 
constitucional, a específica função de evitar, à falta de outro meio eficaz para tanto, a perenização no 
ordenamento jurídico de comportamentos estatais — sejam eles atos normativos, ou não […]” (STF. 
ADPF nº 489, decisão monocrática, Rel. Min. Rosa Weber, julg. em 23/10/2017).
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Porém, apesar da evidência do desvio, ele não foi coibido pelo Juízo 
Federal da 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que 
não apenas deu andamento ao processo, como já proferiu sentença, julgando 
parcialmente procedente o pedido ao empregar a técnica da interpretação 
conforme a Constituição para “determinar ao CFP que se abstenha de interpretar 
a Resolução n. 001/1999 de modo a impedir os psicólogos, sempre e somente se forem 
a tanto solicitados, no exercício da profissão, de promoverem os debates acadêmicos, 
estudos (pesquisas) e atendimentos psicoterapêuticos que se fizerem necessários à plena 
investigação científica dos transtornos psicológicos e comportamentais associados à 
orientação sexual egodistônica, previstos no CID — 10 F66.1”.

Tal decisão, portanto, julgou parcialmente inconstitucional a Resolução 
CFP nº 01/99, impedindo a sua incidência sobre situações em que ela deveria ser 
aplicada. Como se sabe, a interpretação conforme a Constituição, empregada 
pela sentença, é técnica da jurisdição constitucional que envolve a declaração 
de inconstitucionalidade de uma norma, sem redução de texto.122 Assim, 
ao valer-se dessa técnica, e obstar, na hipótese reputada inconstitucional, a 
aplicação da resolução sobre todos os seus potenciais destinatários, a sentença 
realizou indisfarçável controle abstrato de constitucionalidade, usurpando, 
com isso, a competência privativa do STF.

A usurpação também está caracterizada na ação civil pública acima 
referida, embora de forma um pouco mais escamoteada. O pedido principal 
também é de invalidação do ato normativo — neste caso, da Resolução CFP  
nº 01/18. E os principais fundamentos aduzidos na petição inicial são refe ren-
tes à suposta incompatibilidade entre tal resolução e normas da Constituição 
Federal: liberdade profissional, liberdade de expressão e princípio da 
legalidade.

O descabimento da pretensão formulada pelo MPF na ação civil pública 
foi corretamente percebido pelo Juízo da 4ª Vara Federal Cível da Seção 
Judiciária do Estado de Goiás, que extinguiu o processo sem resolução do 
mérito. É verse:

122 Vejase, nessa linha, recente precedente do STF: “Reclamação. 2. Direito Administrativo.  
3. Ser vi dores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações 
que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos 
indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo 
legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição 
configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. 
É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula 
Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (STF. Rcl nº 14.872, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julg. em 31/05/2016, negrito acrescentado).
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Já no caso, o MPF não esconde a pretensão de atingir o ato impugnado de 
modo genérico e abstrato. Na verdade, a controvérsia constitucional foi posta 
em tese. Tanto é que o autor da ação nem sequer se preocupou em trazer 
alguma controvérsia concreta acerca da aplicação da Resolução CFP nº 1/2018, 
tampouco em identificar alguma pessoa transexual ou travesti a solicitar 
tratamento psicológico.
Ademais, também os pedidos principais formulados contra a resolução o 
foram de modo absolutamente genérico e abstrato, como se a ação civil pública 
pudesse servir de instrumento processual equivalente às ações diretas de 
inconstitucionalidade. A inicial busca, literalmente, a imediata suspensão da 
aplicação da Resolução CFP nº 1/2018 aos psicólogos (item 7.1.1), bem como, 
por sentença, seja tornada “definitiva” tal suspensão (item 7.2.7). Pedidos 
típicos de ações do controle abstrato/concentrado de constitucionalidade, cuja 
legitimidade ativa pertence exclusivamente, no âmbito do Ministério Público, 
ao Procurador-Geral da República.

Portanto, também neste caso, houve tentativa de forçar o juízo mono
crático a exercer a fiscalização abstrata de constitucionalidade de ato 
normativo federal.

4.2. Cabimento de reclamação por usurpação de competência do 
Supremo Tribunal Federal

A reclamação é instrumento processual voltado à preservação da com-
petência de um tribunal ou à garantia da autoridade de suas decisões.  
De origem jurisprudencial,123 a reclamação ao STF foi acolhida pela Consti-
tuição de 88, que a previu expressamente em seu art. 102, inciso I, alínea “l”.

Através do referido instituto, é possível requerer à Suprema Corte a 
cassação de decisões de juízes e de tribunais que tenham usurpado a com
petência do STF, ou descumprido alguma decisão sua. Com efeito, a Lei  
nº 8.038/90, que trata do processo perante o STF e o STJ estabelece, em seu  
art. 17, que, na reclamação, “o Tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado 
ou determinará medida adequada à preservação de sua competência”.

123 A esse respeito, cf. Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de Direito 
constitucional. Op. cit., p. 1.327 e ss.
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Como visto no item anterior, usurpa a competência do Supremo Tribunal 
Federal a decisão judicial que julga ou mesmo que admite o processamento 
de ação civil pública ou de ação popular cujo objeto central — explícito ou 
dissimulado — seja a realização de controle abstrato de constitucionalidade de 
ato normativo, com efeitos erga omnes. Em tais circunstâncias, não há dúvidas 
de que a reclamação pode ser empregada para preservar a competência do 
STF, com a postulação da cassação da decisão eventualmente proferida e 
o reconhecimento da inadequação processual da ação coletiva, com a sua 
consequente extinção.

Nesse sentido, já se manifestou a Suprema Corte, em diversos prece
dentes, e.g.:

Constitucional e Processual Civil. Reclamação constitucional. Subsídio mensal 
e vitalício pago a ex-ocupantes do cargo de chefe do Poder Executivo. Ação 
civil pública. Contorno de ação direta de inconstitucionalidade. Usurpação de 
competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação julgada procedente.
1. A ausência de identidade entre os atores elencados como responsáveis 
pela prática dos atos lesivos ao patrimônio público e aos princípios da Admi-
nistração Pública na narrativa apresentada na peça vestibular da ação civil 
pública e aqueles indicados para integrar o polo passivo da lide, bem como a 
constatação de que o adimplemento do benefício está fundamentado em ato 
normativo geral editado pelo Poder Legislativo do Estado do Mato Grosso e 
que o pedido de cessação do pagamento do benefício está fundamentado em 
normas constitucionais evidenciam a pretensão final da ACP de que se declare 
a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º da Emenda à Constituição 
estadual nº 22/2003, esvaziando a eficácia da referida norma.
2. A pretensão deduzida nos autos da ação civil pública está dissociada 
da natureza típica das ações de responsabilização cível; se destina, antes, a 
dissimular o controle abstrato de constitucionalidade da parte final do art. 
1º da Emenda nº 22/2003 à Constituição do Estado do Mato Grosso, que, ao 
extinguir a pensão vitalícia paga aos ex-ocupantes do cargo de chefe do Poder 
Executivo estadual, assegurou a manutenção do pagamento àqueles que já 
houvessem adquirido o direito de gozar o benefício.
3. Há usurpação da competência do STF inscrita no art. 102, I, a, da CF/88 
quando configurado o ajuizamento de ação civil pública com o intento de 
dissimular o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo estadual 
em face da Constituição Federal.
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4. Arquivamento da ação civil pública, ante a ausência de legitimidade ativa ad 
causam do Parquet estadual para propor ação direta de inconstitucionalidade 
perante a Suprema Corte, nos termos do art. 103 da CF/88. Precedentes.
5. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão que julgou procedente 
o pedido formulado nos autos da ação civil pública, declarar a incompetência do 
juízo de primeira instância e determinar o arquivamento da ação.124

Constitucional e Processual Civil. Reclamação constitucional. Contribuição 
para custeio de iluminação pública. Ação civil pública. Contorno de ação direta 
de inconstitucionalidade. Usurpação de competência do Supremo Tribunal 
Federal. Reclamação julgada procedente.
1. A pretensão deduzida nos autos da ação civil pública se destina a dissimu-
lar o controle abstrato de constitucionalidade da Emenda Constitucional  
nº 39/2002, que incluiu o art. 149-A na Constituição Federal de 1988, insti-
tuindo a com pe tência tributária dos municípios e do Distrito Federal para a 
cobrança de con tri buição de custeio do serviço de iluminação pública.
2. Os municípios e o Distrito Federal, ao instituírem a contribuição de 
iluminação pública e preverem a sua cobrança na fatura de energia elétrica, 
atuam a partir do disposto no art. 149-A da Constituição Federal, cuja de-
claração de inconstitucionalidade no processo in abstrato teria como 
consequência lógica a inconstitucionalidade por arrastamento de leis locais 
que instituíram o tributo, retirando do ordenamento jurídico o fundamento 
constitucional e legal da exação tributária em comento.
3. Reclamação julgada procedente.125

Desse modo, pareceme cabível o ajuizamento de reclamação ao STF 
contra a sentença já proferida pela 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária 
do Distrito Federal na Ação Popular nº 1011189-79.2017.4.01.3400. O mesmo 
raciocínio se estende a qualquer outra ação coletiva que venha a ser ajuizada 
com o objetivo, explícito ou velado, de invalidação das Resoluções CFP  
nº 01/99 ou nº 01/18, por conta de sua suposta inconstitucionalidade.

124 STF. Rcl nº 19.662, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. em 01/08/2017.
125 STF. Rcl nº 2.353, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. em 20/11/2014.
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5. Resposta aos quesitos

Com base no que foi exposto, passo a responder de modo sintético aos 
quesitos formulados pelo Consulente:

(a) O Conselho Federal de Psicologia detém competência para edição das 
Resoluções nº 01/99 e nº 01/18?

Sim. Essa competência foi outorgada ao CFP pelos arts. 1º e 6º da Lei 
nº 5.766/71. Tal atribuição de competência se ajusta ao modelo adotado no 
Brasil — e em muitos outros países — de outorga de poderes aos conselhos 
profissionais para regulação das profissões regulamentadas. No caso, o aspecto 
regulado se liga à deontologia profissional, cuja disciplina é normalmente 
atribuída aos conselhos profissionais pela legislação brasileira.

(b) As Resoluções CFP nº 01/99 e nº 01/18 são materialmente constitucionais? 
Eles se harmonizam com os princípios da legalidade, da liberdade de ofício, da 
liberdade de expressão e da liberdade de pesquisa científica?

Sim. Tais resoluções não apenas são compatíveis com a Constituição, 
como explicitam orientações normativas que já podiam ser inferidas da nossa 
Lei Fundamental, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, 
da igualdade e da proibição de discriminações. Afinal, a patologização da 
orientação sexual e da identidade de gênero de pessoas as estigmatiza, degrada 
e discrimina, em contrariedade aos referidos princípios constitucionais.  
Os comandos contidos nas referidas resoluções podiam também ser extraídos 
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, especialmente do 
seu art. 1.1, que veda discriminações odiosas. Essas afirmações se baseiam 
não só na melhor exegese da Constituição e do Pacto de San Jose da Costa 
Rica, como também na clara posição dos seus principais intérpretes institu-
cio nais — respectivamente, o STF e a Corte Interamericana de Direitos  
Humanos —, que têm firme jurisprudência banindo discriminações contra 
pessoas em razão da sua orientação sexual e identidade ou expressão de 
gênero.

As resoluções não ofendem ao princípio da legalidade, pois se limitam a 
explicitar comandos constitucionais decorrentes de normas garantidoras de 
direitos fundamentais — e, portanto, autoaplicáveis, nos termos do art. 5º,  
§ 1º, da Constituição. As restrições que elas contêm às liberdades de profissão, 
expressão e científica são válidas, porque compatíveis com o princípio da 
proporcionalidade e orientadas para a promoção da dignidade da pessoa 
humana.
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Com relação à liberdade profissional, não há dúvida de que podem 
ser impostas restrições deontológicas aos ofícios regulamentados, dentre as 
quais a exigência de que seu exercício não viole a dignidade humana e os 
direitos fundamentais de terceiros, que é o que ocorre com a patologização 
de orientação sexual e de identidade de gênero de grupos estigmatizados, 
vedada pelas resoluções. No que toca à liberdade de expressão, a atribuição 
de natureza “doentia” à orientação sexual ou à identidade de gênero de 
pessoas integrantes de minorias estigmatizadas caracteriza o hate speech, que 
não é tolerado na ordem jurídica brasileira. Já quanto à liberdade científica, 
é indiscutível a legitimidade da imposição de limites éticos à ciência, como 
os que envolvem a proteção de direitos básicos de grupos minoritários e 
vulneráveis, na linha do que foi determinado pelas resoluções discutidas.

(c) A ação popular e a ação civil pública podem ser utilizadas para obter a 
declaração de inconstitucionalidade total ou parcial das Resoluções CFP  
nº 01/99 e nº 01/18, ou para gerar efeito materialmente equivalente?

Não. Embora seja cabível o controle incidental de constitucionalidade nas 
ações coletivas — como a ação civil pública e a ação popular —, ele não pode 
ser utilizado como sucedâneo do controle abstrato de constitucionalidade, 
que, no Brasil, é monopolizado pelo STF. É o que ocorre tanto com a Ação 
Popular nº 1011189-79.2017.4.01.3400, ora em trâmite perante o TRF da  
1ª Região, como com a Ação Civil Pública nº 1002156- 22.2018.4.01.3500, 
ajuizada pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal de Goiás.

(d) É cabível reclamação ao Supremo Tribunal Federal para impugnar 
eventuais decisões judiciais proferidas em ação popular ou ação civil pública, 
que afastem a plena aplicação das citadas resoluções e que se baseiem em juízo 
de inconstitucionalidade total ou parcial dos seus ditames?

Sim. É cabível a Reclamação para o STF, prevista no art. 102, I, “l”, da Cons
tituição, visando à preservação da competência privativa da Corte. Afinal, as 
decisões referidas no quesito usurpam a competência do STF para exercício 
do controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos federais.

É o parecer.

Rio de Janeiro, 7 de maio de 2018.
DANIEL SARMENTO

Professor Titular de Direito Constitucional da UERJ
 Mestre e Doutor em Direito Público pela UERJ

Pósdoutor na Yale Law School
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Criação da agência reguladora. 
Ausência de afronta à autonomia 
do chefe do Poder Executivo. 
Competência reguladora de 
natureza técnico-administrativa

Supremo Tribunal Federal (STF)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DA 
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
RIO GRANDE DO SUL — AGERGS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTO-
NOMIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO OU DE USURPAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA ATUAR NA ÁREA 
DE SANEAMENTO BÁSICO. COMPETÊNCIA COMUM ENTRE UNIÃO, 
ESTADOS E MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA REGULADORA DE NATUREZA 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONS-
TITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A atuação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio 
Grande do Sul — AGERGS não se opõe à autonomia do Chefe do Poder Executivo  
(inc. II do art. 84 da Constituição da República). Não lhe incumbe atuar na conformação 
de políticas de governo, mas prevenir e arbitrar, conforme a lei e os contratos, os 
conflitos de interesses entre concessionários e usuários ou entre aqueles e o Poder 
concedente.

2. É da essência da regulação setorial a autonomia das agências para a definição 
dos valores de tarifas, observados os termos e a juridicidade do contrato subjacente. 
Precedentes.

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
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Acórdão

AdI 2095/RS

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade 
da ata de julgamento, por unanimidade, em julgar improcedentes os pedidos 
formulados na ação direta, nos termos do voto da Relatora. Sessão Virtual de 
4.10.2019 a 10.10.2019.

Brasília, 11 de outubro de 2019.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora

Relatório

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA — (Relatora):
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com requerimento de medida 

cautelar, ajuizada pelo Governador do Rio Grande do Sul, em 29.10.1999, na 
qual se questiona a validade constitucional do art. 3º, parágrafo único, al. a, e 
art. 4º, incs. II, IV, V e VI da Lei gaúcha n. 10.931/1997, alterado pelo art. 1º da 
Lei n. 11.292/1998:

Art. 3º —
Parágrafo único — A atividade reguladora da AGERGS será exercida, em 
especial nas seguintes áreas:
a) saneamento;
Art. 4º — Compete ainda à AGERGS:
(…)
II — buscar a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos; 
(…)
IV — homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como 
seus aditamentos ou extinções, nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu 
fiel cumprimento, bem como revisar, no âmbito de suas competências, todos os 
instrumentos já celebrados antes da vigência da presente Lei;
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V — fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar, ao ente delegante, 
tarifas, seus valores e estruturas;
VI — orientar a confecção dos editais de licitação e homologá-los, objetivando à 
delegação de serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul. (fls. 67)

2. O Autor explica que a Lei gaúcha n. 10.931/1997 criou a Agência Esta
dual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul —  
AGERGS, cuja finalidade é “manter a continuidade da prestação de serviços pú-
blicos que sejam delegados a particulares, equilibrando o interesse privado na obtenção 
do lucro com o interesse coletivo na universalidade da prestação do serviço que foi 
delegado ao particular” (fl. 3).

Aponta a inconstitucionalidade do art. 3º, parágrafo único, al. a, e art. 4º,  
incs. II, IV, V e VI da Lei gaúcha n. 10.931/97, por contrariedade aos  
arts. 22, inc. XXVII, 30, inc. V, 35, caput, e 84, inc. II, da Constituição da 
República.

O Autor argumenta que o art. 3º, parágrafo único, al. a, da Lei gaúcha  
n. 10.931/97 seria inconstitucional por conferir poderes à Agência Estadual 
para exercer função regulatória sobre saneamento, serviço público de com-
petência dos Municípios, como estabelece o art. 30, inc. V da Constituição 
da República, o que configuraria “intervenção disfarçada na autonomia do 
Município” (fl. 10).

O art. 4º, inc. II, da Lei impugnada afrontaria os arts. 30, inc. V, e 84, 
inc. II, da Constituição, pois “o verbo ‘buscar’ tem sido interpretado como apto a 
fundamentar uma relação de subordinação do poder concedente à AGERGS e não, de 
acordo com a única interpretação que seria apta a compatibilizá-lo com a Constituição, 
no sentido de oferta de elementos para que o poder concedente e o concessionário 
mantivessem a equação econômico-financeira do contrato” (fl. 11).

Sustenta que o art. 4º, incs. IV e V, da Lei gaúcha n. 10.931/1997 teria 
atribuído à Agência “competência para revisar todos os instrumentos de concessão 
e permissão celebrados antes da vigência da aludida lei” (fl. 11), ofendendo, assim, 
o disposto no art. 22, inc. XXVII da Constituição da República, e no art. 58,  
inc. I, da Lei n. 8.666/1993.

A inconstitucionalidade do art. 4º, incs. V e VI, da Lei gaúcha n. 10.931/ 
1997 estaria demonstrada pela autorização concedida à Agência para fixar, 
reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante tarifas, e 
também orientar a confecção dos editais de licitação e homologá-los, em des-
conformidade com a competência do Chefe do Poder Executivo prevista no  
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art. 84, inc. II da Constituição da República. Acrescenta, ainda, que a auto
nomia do Município para organizar e prestar os serviços públicos de  
interesse local, nos termos dos arts. 30, inc. V, e 35 da Constituição da Repú-
blica, teria sido, igualmente, desrespeitada.

Requer a suspensão cautelar dos dispositivos atacados, e, no mérito, pede 
seja julgada procedente a presente ação.

3. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul prestou informa ções 
defendendo a constitucionalidade do art. 3º, parágrafo único, al. a, da Lei 
gaúcha n. 10.931/1997, ponderando que, pelo que estabelece a Constituição 
do Rio Grande do Sul, “o saneamento [seria] serviço público estadual, embora de 
execução facultada aos Municípios” (fl. 269) pelo que o Estado teria competência 
para regulá-lo.

Quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 4º, incs. II, IV, V e VI da 
Lei gaúcha n. 10.931/97, aduz que o Rio Grande do Sul delegou à Agência  
“os poderes indispensáveis ao exercício da fiscalização dos serviços públicos [e que] 
(…) a AGERGS não subordina o Poder Concedente ao seu arbítrio, senão às condições 
estabelecidas no contrato” (fls. 279280, grifos no original).

4. Em 22.3.2000, o Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal, por 
maioria, indeferiu a medida cautelar pleiteada (fls. 353444).

5. O Advogado-Geral da União defendeu a constitucionalidade dos 
dispositivos impugnados, salientando não haver afronta à Constituição, pois 
“verifica-se nas competências da AGERGS, nítido interesse público na existência de 
regras técnicas de política tarifária, objetivando a modicidade das tarifas, a qualidade 
dos serviços públicos prestados e o devido respeito ao equilíbrio econômico-financeiro 
dos prestadores dos serviços públicos” (fl. 453).

6. Procurador-Geral da República manifestou-se pela improcedência da 
ação, asseverando que a AGERGS “possui natureza jurídica de agência reguladora, 
conforme se depreende de sua lei instituidora, devendo, portanto, contar com padrões 
mínimos de independência funcional e organizacional” (fl. 459). Enfatizou ser 
competência comum dos Estados e Municípios a melhoria das condições de 
saneamento básico, nos termos do art. 23, inc. IX, da Constituição brasileira.

É o relatório, do qual deverão ser encaminhadas cópias aos eminentes 
Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 9º da Lei n. 9.868/1999 c/c o  
art. 87, inc. I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
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voto

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora):
1. O governador do Rio Grande do Sul ajuizou a presente ação direta 

questionando a constitucionalidade da al. a do parágrafo único do art. 3º e dos 
incs. II, IV, V e VI do art. 4º da Lei n. 10.931/1997 do Rio Grande do Sul, com a 
alteração do art. 1º da Lei n. 11.292/1998.

2. O autor alega que a Agência Estadual de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados do Rio Grande do Sul — AGERGS seria entidade auxiliar 
do Poder Executivo e, por isso, não poderia exercer atividades próprias do 
Poder Executivo, sob pena de afronta ao inc. II do art. 84 da Constituição da 
República.

Assinala que a atividade regulatória sobre saneamento seria de interesse 
dos municípios, pelo que vedada àquela Agência, não lhe sendo autorizado 
homologar contratos e legislar sobre licitação, sob pena de invasão de 
competência.

3. Em 22.3.2000, o Plenário do Supremo Tribunal Federal indeferiu o 
requerimento de suspensão cautelar dos dispositivos impugnados:

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Estado do Rio Grande 
do Sul (AGERGS).
Insuficiência de relevo jurídico da oposição que se faz à sua autonomia 
perante o Chefe do Poder Executivo (CF, art. 84, II), dado que não se inclui 
na competência da Autarquia função política decisória ou planejadora sobre 
até onde e a que serviços estender a delegação do Estado, mas o encargo de 
prevenir e arbitrar segundo a lei os conflitos de interesses entre concessionários 
e usuários ou entre aqueles e o Poder concedente.
Serviço de saneamento. Competência da Agência para regulá-los, em decor-
rência de convênio com os Municípios. (DJ 19.9.2003)

4. Põe-se em análise na presente ação se teria ocorrido: a) intervenção 
estadual na autonomia municipal decorrente de desrespeito à competência 
dos municípios para a prestação do serviço de saneamento básico; b) deso-
bediência à prerrogativa do Chefe do Poder Executivo para o exercício da 
direção superior da Administração Pública; c) invasão da competência 
privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação.
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5. Pela necessidade de se tornar a Administração Pública tecnicamente 
eficiente, Diogo Figueiredo Moreira Neto leciona:

voltaram a ganhar espaço instrumentos juspolíticos interventivos de uma nova 
geração, entre os quais se destacou o da regulação.
Portanto e de modo geral, se explica e se justifica a regulação que incide sobre 
setores da economia (…).
Mas logo se verificou que de tal sorte os campos econômico e social estavam 
imbricados na realidade da vida em sociedade, que falhas econômicas produziam, 
por seu turno, falhas sociais, e vice-versa, o que levou a estender-se a aplicação 
dos métodos interventivos regulatórios a outras relações interprivadas também 
consideradas sensíveis pelos legisladores, como as da saúde, da educação, 
da seguridade social, do ambiente e em vários outros setores, sempre que as 
disfunções da ordem espontânea os convencessem das vantagens de aplicá-los.
De resto, o que ocorreu pode ser descrito como uma transformação dos métodos 
interventivos, que evoluíram, dos tipos de intervenção pesados, com alto grau 
de dirigismo estatal, à modalidade leve, da regulação, por ser mais rápida, menos 
onerosa, mais participativa e socialmente mais eficiente para a superação não 
apenas das falhas de mercado como as que ocorrem nas demais relações sociais, 
em geral.
Mas o juízo político, que institui a regulação como método interventivo de 
solução de falhas substantivas também nas relações sociais, contém, também 
implícita, uma autocrítica metódica a respeito das vantagens estritamente 
políticas da função reguladora sobre as demais funções interventivas em prática 
nos setores não econômicos ou, pelos menos, não estritamente econômicos da 
sociedade. (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 136-137)

6. Nos termos do § 1º do art. 177 e do inc. XI do art. 21 da Constituição 
da República, a lei disporá sobre a criação de órgão regulador, sobre a 
organização de serviços, estrutura, atribuições e outros aspectos institucionais 
nas áreas de telecomunicações (inc. XI do art. 21) e de petróleo (inc. III do § 2º 
do art. 177), serviços de competência da União.

Marçal Justen Filho ensina que, entre as atividades administrativas do 
estado, temse a regulação assim definida:
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A regulação econômico-social consiste na atividade estatal de intervenção 
indireta sobre a conduta dos sujeitos públicos e privados, de modo permanente 
e sistemático, para implementar as políticas de governo e a realização dos 
direitos fundamentais. (Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006. p. 456)

Para cumprir políticas de governo e implementar os direitos funda-
mentais, o estado intervém na vida social e econômica dos sujeitos públicos e 
privados nos limites da Constituição e da legislação vigente, adotando, para 
eficiência da atuação, mecanismos de regulação.

No exercício da atividade administrativa de regulação, o Rio Grande do 
Sul criou, em 9.1.1997, pela Lei n. 10.931, a Agência Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, cujo “objetivo é garantir a 
qualidade dos serviços públicos oferecidos aos usuários pelos concessionários do setor 
privado e o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos entre o poder concedente 
(Governo) e as empresas concessionárias” (fonte: www.agergs.rs.gov.br).

7. Este Supremo Tribunal analisou dispositivos da Lei n. 10.931/1997, pela 
qual criada a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 
do Rio Grande do Sul, assentou a constitucionalidade da sistemática de 
nomeação dos conselheiros e fixou balizas interpretativas nos seguintes 
termos:

Ação direta de inconstitucionalidade. Agência Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS). Necessidade 
de prévia aprovação pela Assembleia Legislativa da indicação dos conselheiros. 
Constitucionalidade. Demissão por atuação exclusiva do Poder Legislativo. 
Ofensa à separação dos poderes. Vácuo normativo. Necessidade de fixação das 
hipóteses de perda de mandato. Ação julgada parcialmente procedente.
 1. O art. 7º da Lei estadual nº 10.931/97, quer em sua redação originária, 
quer naquela decorrente de alteração promovida pela Lei estadual nº 11.292/98, 
determina que a nomeação e a posse dos dirigentes da autarquia reguladora 
somente ocorra após a aprovação da indicação pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul. A Constituição Federal permite que a legislação 
condicione a nomeação de determinados titulares de cargos públicos à prévia 
aprovação do Senado Federal, a teor do art. 52, III. A lei gaúcha, nessa parte, 
é, portanto, constitucional, uma vez que observa a simetria constitucional. 
Precedentes. 2. São inconstitucionais as disposições que amarram a destituição 
dos dirigentes da agência reguladora estadual somente à decisão da Assembleia 
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Legislativa. O voluntarismo do legislador infraconstitucional não está 
apto a criar ou ampliar os campos de intersecção entres os poderes estatais 
constituídos sem autorização constitucional, como no caso em que se extirpa a 
possibilidade de qualquer participação do governador do estado na destituição 
do dirigente da agência reguladora, transferindo-se, de maneira ilegítima, a 
totalidade da atribuição ao Poder Legislativo local. Violação do princípio da 
se paração dos poderes. 3. Ressalte-se, ademais, que conquanto seja necessária a 
participação do chefe do Executivo, a exoneração dos conselheiros das agências 
reguladoras também não pode ficar a critério discricionário desse Poder.  
Tal fato poderia subverter a própria natureza da autarquia especial, destinada 
à regulação e à fiscalização dos serviços públicos prestados no âmbito do ente 
político, tendo a lei lhe conferido certo grau de autonomia. 4. A natureza da 
investidura a termo no cargo de dirigente de agência reguladora, bem como  
a in com patibilidade da demissão ad nutum com esse regime, haja vista que o 
art. 7º da legislação gaúcha prevê o mandato de quatro anos para o conselheiro 
da agência, exigem a fixação de balizas precisas quanto às hipóteses de 
demissibilidade dos dirigentes dessas entidades. Em razão do vácuo normativo 
resultante da inconstitucionalidade do art. 8º da Lei estadual nº 10.931/97 e 
tendo em vista que o diploma legal não prevê qualquer outro procedimento 
ou garantia contra a exoneração imotivada dos conselheiros da Agência 
Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul 
(AGERGS), deve a Corte estabelecer, enquanto perdurar a omissão normati-
va, as hipóteses específicas de demissibilidade dos dirigentes dessa entidade.  
5. A teor da norma geral, aplicável às agências federais, prevista no art. 9º da 
Lei Federal nº 9.986/2000, uma vez que os dirigentes das agências reguladoras 
exercem mandato fixo, podem-se destacar como hipóteses gerais de perda do 
mandato: (i) a renúncia; (ii) a condenação judicial transitada em julgado e (iii) 
o procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de outras hipóteses 
legais, as quais devem sempre observar a necessidade de motivação e de processo 
formal, não havendo espaço para discricionariedade pelo chefe do Executivo.  
6. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade 
do art. 8º da Lei estadual nº 10.931/97, em sua redação originária e naquela 
decorrente de alteração promovida pela Lei estadual nº 11.292/98, fixando-se 
ainda, em razão da lacuna normativa na legislação estadual, que os membros 
do Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS) somente poderão ser destituídos, 
no curso de seus mandatos, em virtude de renúncia, de condenação judicial 
transitada em julgado, ou de processo administrativo disciplinar, sem prejuízo 
da superveniência de outras hipóteses legais, desde que observada a necessidade 
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de motivação e de processo formal, não havendo espaço para discricionariedade 
pelo chefe do Executivo. (ADI n. 1.949, Relator o Ministro Dias Toffoli, 
Pleno, DJe 14.11.2014)

8. Diogo de Figueiredo Moreira Neto elaborou estudo pelo qual chegou 
às seguintes conclusões:

Até o início de 2002, haviam sido criadas no país as seguintes agências: a 
Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL, prevista na Lei 9.472, 
de 16.07.97; a Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, instituída 
pela Lei 9.427, de 26.12.97; a Agência Nacional do Petróleo — ANP, que foi 
instituída pela Lei 9.478, de 6.08.97; a Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Lei 9.782, de 26.01.99); a Agência Nacional de Saúde Suplementar — 
ANS (Lei 9.961, de 28.01.2000), a Agência Nacional de Águas — ANA (Lei 
9.984, de 17.07.2000), e as recentes Agência Nacional de Transportes Terres-
tres — ANTT e Agência Nacional de Transportes Aquaviários — ANTAQ, 
ambas criadas pela Lei n. 10.233, de 5.06.2001. A Comissão de Valores 
Mobiliários, que para muitos já era uma agência reguladora, recebeu da Lei n. 
10.411 de 6.02.2002 maior grau de autonomia, incluindo mandatos estáveis 
para seus dirigentes.
No âmbito dos Estados-Membros, também foram criadas agências reguladoras. 
Em alguns deles, como o Rio de Janeiro, foi feita a opção pela criação de um 
único órgão regulador, abrangendo uma pluralidade de áreas de atuação. Assim 
surgiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do 
Rio de Janeiro (ASEP-RJ) criada pela Lei estadual 2.686, de 13.12.97. Tam-
bém no Estado do Ceará instituiu-se, pela Lei estadual 12.786, de 30.12.97, 
um órgão único, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 
Estado do Ceará (ARCE), uma autarquia especial vinculada à Procuradoria-
-Geral do respectivo Estado. Da mesma forma, no Estado do Rio Grande do 
Sul, foi criada, pela Lei estadual 10.931, de 9.01.97, a Agência Estadual de 
Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS). 
Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina e Sergipe igualmente criaram uma única agência para regulação dos 
serviços públicos estaduais em geral.
Já em outros Estados, como São Paulo e Bahia, fez-se a opção por agências 
especializadas, no âmbito de cada um dos setores os serviços conce-
didos, a exemplo do modelo federal. (Direito Regulatório. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003. p. 33-35)



Revista de diReito administRativo338

Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 329-363, set./dez. 2021.

9. O autor argumenta que no disposto na al. a do parágrafo único do  
art. 3º da Lei n. 10.931/1997, alterado pela Lei n. 11.292/1998, haveria afronta à 
autonomia do município e desrespeito ao inc. V do art. 30 e ao caput do art. 35 
da Constituição da República.

No caput do art. 3º da Lei n. 10.931/1997 se dispõe:

Art. 3º — Compete à AGERGS, a regulação dos serviços públicos delegados 
prestados no Estado do Rio Grande do Sul e de sua competência ou a ele 
delegados por outros entes federados, em decorrência de norma legal ou regu-
lamentar, disposição convenial ou contratual.

O Rio Grande do Sul delegou à AGERGS a regulação de serviços públicos, 
entre os quais o saneamento básico.

O governador do Rio Grande do Sul argumenta ser o saneamento básico 
da competência municipal porque o elemento predominante nessa atividade 
seria o interesse local. No inc. V do art. 30 da Constituição da República se 
determina:

Art. 30. Compete aos Municípios: (…)
V — organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que 
tem caráter essencial.

O saneamento básico, que pode ser compreendido como serviço de abas
tecimento de água e esgoto, é prestado em essência pelos municípios, por 
prestadores de serviços regionais, estaduais, criados na década de 1960 pela 
Lei nacional n. 5.318, de 26.9.1967, pela qual instituída a Política Nacional de 
Saneamento e criado o Conselho Nacional de Saneamento.

Instituir políticas públicas de saneamento básico é garantir condições 
mínimas de saúde, em respeito à dignidade da pessoa humana, serviço a ser 
desempenhado pelo estado nas esferas federal, estadual e municipal.

Quando definido o plano nacional de saneamento básico pela Lei  
n. 5.318/1997, todos os entes federados foram responsabilizados pela execu
ção, como se tem no art. 11 da lei:

A execução do Plano Nacional de Saneamento far-se-á de preferência por 
intermédio de convênios que promovam a vinculação de recursos dos órgãos 
interessados de âmbito federal, estadual e municipal.
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O autor da presente ação alega a inconstitucionalidade da lei gaúcha por 
dispor sobre matéria de competência da União. Nos termos do inc. XX do 
art. 21 da Constituição da República, a União é competente para “instituir 
diretrizes para o (…) saneamento básico”.

Traçadas pela União as diretrizes sobre saneamento básico (inc. XX do 
art. 21 da Constituição da República), não se pode afastar: a) a competência 
dos municípios por se cuidar de tema de interesse local submetido à atuação 
autônoma desses entes (incs. I e V do art. 30 da Constituição da República);  
b) a competência dos estados e do Distrito Federal sobre a matéria, cabendo- 
lhes a edição de leis que garantam a eficiência daquele serviço, que não finda 
nem se presta nos limites geográficos de cada município.

No § 1º do art. 25 e no parágrafo único do art. 23 da Constituição da 
República se dispõe que “leis complementares fixarão normas para a cooperação 
entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o 
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”.

Em prol da continuidade e da eficiência dos serviços públicos e para faci-
litar atividades coordenadas, os estados federados poderão, no desempenho 
das funções públicas de interesse comum e “mediante lei complementar, instituir 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agru-
pamento de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum” (§ 3º do art. 25 da Constituição 
da República).

As questões atinentes às necessidades sociais dos cidadãos e que reque-
rem políticas públicas não podem ser interpretadas isoladamente, o que não 
se refere exclusivamente ao saneamento básico, que se relaciona com a saúde 
pública, de competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal 
(inc. II do art. 23 e inc. XII do art. 24 da Constituição da República) e com o 
meio ambiente (inc. VI do art. 23 e incs. VI e VIII do art. 24 da Constituição).

No julgamento da medida cautelar, houve debate quanto à competência 
para legislar sobre água e saneamento. Na ocasião o Ministro Octavio Gallotti, 
Relator, não conheceu da ação quanto à al. a do parágrafo único do art. 3º 
da Lei n. 10.931/1997, alterada pela Lei n. 11.292/1998, pela ausência de 
pertinência temática, e assentou que o governador do Rio Grande do Sul não 
teria legitimidade ativa para questionar matéria de interesse municipal.

O Ministro Nelson Jobim assinalou que a matéria referente a saneamen
to básico ultrapassa os limites territoriais do município, por isso não seria 
estritamente municipal. Superada a questão da pertinência temática, concluiu 
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pela legitimidade do governador do Rio Grande do Sul para suscitar a 
inconstitucionalidade da norma.

Suscitada a divergência ao Ministro Relator Octavio Galloti, o Ministro 
Jobim foi acompanhado pelos Ministros Carlos Velloso, Moreira Alves, Néri 
da Silveira, Sydney Sanches, Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Marco 
Aurélio, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa e Nelson Jobim.

Naquele julgamento, o Ministro Nelson Jobim lembrou que “a questão 
das águas, propriamente dita, tem um trato constitucional relativamente complexo” 
e ressaltou:

Com relação à água, no sentido lato, ou seja, como recurso natural, a Cons-
tituição tem regras específicas. O domínio das águas é partilhado entre a 
União e os Estados. Está nos arts. 20, III, e 25, § 3º. No art. 22, IV, ela atribui 
competência privativa à União para legislar sobre águas. E atribui competência 
à União, no art. 21, XIX, para:
“XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e 
definir critérios de outorga de direitos de seu uso;”
Enquanto elemento primário do saneamento básico — não como recurso natural, 
que são esses regramentos —, a Constituição também tem regras próprias. 
Ela atribui à União, no art. 21, XX, a competência para estabelecer diretrizes 
em nível nacional. Atribui competência aos Municípios de prestar serviços de 
água onde prevaleça o interesse local. Está no art. 30, V. E atribui competência 
aos Estados, no § 3º do art. 25, para definir as “regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões”, nas quais deva prevalecer o interesse 
comum sobre o local.
E, finalmente, há também regras da Constituição em relação a águas como 
fator ambiental. Atribui competência concorrente e limitada à União e aos 
Estados para legislar sobre a conservação de recursos naturais e meio ambiente. 
Atribui aos níveis federativos competência administrativa para proteger o meio 
ambiente (art. 23, VI), e ainda atribui aos Estados competência para executar 
funções públicas de interesse comum.
Quanto ao abastecimento, ou saneamento básico, relativamente ao aspecto, não 
de esgoto, mas de águas, temos quatro níveis fundamentais. (fls. 382383)

O saneamento básico tangencia o tema de direitos sociais fundamentais 
e influencia diretamente o desenvolvimento e o planejamento das cidades, 
aliado à melhoria da saúde pública.



Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 329-363, set/dez. 2021.

341SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)  |  Criação da agência reguladora...

Esgotado o modelo adotado na década de 1970 pelo Plano Nacional de 
Saneamento — Planasa, pela Constituição da República não se deu tratamento 
isolado ao saneamento: a) no inc. XX do art. 21 se atribui à União a competência 
para “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano”, inclusive saneamento 
básico; b) no inc. IX do art. 23 se dispõe como “competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” promover programas de 
saneamento básico; c) no inc. IV do art. 200 se atribui competência ao sistema 
único de saúde para “participar da formulação da política e da execução das ações 
de saneamento básico”; d) pelo § 3º do art. 25 se confere aos estados competência 
para instituírem “regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, 
o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.544, na qual 
se discutia a constitucionalidade de lei gaúcha pela qual se atribuía aos mu
nicípios do Rio Grande do Sul a proteção, a guarda e a responsabilidade dos 
sítios arqueológicos e seu acervo, o Ministro Sepúlveda Pertence cita o inc. III 
do art. 23 da Constituição da República e aponta: “cuida-se de competências que 
substantivam incumbência e responsabilidade, assim, de natureza qualificadamente 
irrenunciável”. Confira se trecho do voto de Sua Excelência:

Certo, a inclusão de determinada função administrativa no âmbito da com-
petência comum não impõe que cada tarefa compreendida no seu domínio, por 
menos expressiva que seja, haja de ser objeto de ações simultâneas das três 
entidades federativas.
Donde, a previsão, no parágrafo único do art. 23 CF, de lei complementar 
que fixe normas de cooperação (v., sobre monumentos arqueológicos e pré- 
-históricos, a L. 3.924/61).
Editá-la, porém, é competência da União, que os Estados não podem invadir.
De qualquer modo, regular a cooperação não abrange o poder de demitirem-se a 
União ou os Estados dos encargos constitucionais de proteção dos bens de valor 
arqueológico para descarregá-los ilimitadamente sobre os Municípios. (…)
É certo (…) que a inclusão de determinada função administrativa no âmbito da 
competência comum não impõe que cada tarefa compreendida no seu domínio, 
por menos expressiva que seja, haja de ser objeto de ações simultâneas das três 
entidades federativas. Diante dos ditames do parágrafo único do artigo 23, da 
Constituição Federal, a União poderá, valendo-se de lei complementar, fixar 
normas ditas de cooperação. (Plenário, DJ 17.11.2006)
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No artigo “Poder Concedente para o Abastecimento de Água”, Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto anota:

I — (…) A água é tratada constitucionalmente como recurso natural, como 
elemento primário do saneamento básico e como fator ambiental, imbricando-se 
os respectivos princípios e preceitos em sua interpretação, de modo a assegurar-
-lhes a mais plena eletividade.
Assim é que, enquanto “recurso natural”, a Constituição:
a) partilha o seu domínio entre a União e os Estados (arts. 20, III e 25, § 3º);
b) atribui à União competência legislativa privativa para legislar sobre águas 
(art. 22, IV) e atribui à União para instituir sistema nacional de gerencia-
men to de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso  
(art. 21, XIX);
Enquanto “elemento primário do saneamento básico”, a Constituição:
d) atribui competência à União para estabelecer diretrizes em nível nacional  
(art. 21, XX);
e) atribui implicitamente competência aos Municípios para prestar serviços de 
água onde prevaleça o interesse local (art. 30, V).
f) atribui competência aos Estados para definir as regiões metropolitanas, as 
aglomerações urbanas e as microrregiões, nas quais deva prevalecer o interesse 
comum sobre o local (art. 25, § 3º).
Finalmente, enquanto “fator ambiental”, a Constituição:
a) atribui competência concorrente limitada à União e aos Estados para legislar 
sobre a conservação de recursos naturais e meio ambiente (art. 24, I);
b) atribui aos três níveis federativos competência administrativa pra proteger o 
meio ambiente (art. 23, VI);
c) atribui aos estados competência para executar funções públicas de interesse 
comum (art. 25, § 3º).
II. Competência constitucional dos estados sobre a água. Da combinação das 
três listas acima identificadas, depreende-se que compete ao Estado-membro 
desempenhar variadas funções atinentes à água, ora em caráter ordinário, 
outra em caráter extraordinário:
I — Ordinariamente: conceder outorga de usos de água (captação, derivação 
e extração).
Para tanto, deverá o Estado conceder, no âmbito de seu território e para todos 
os seus municípios, na forma de Lei Federal pertinente nº 9.433, de [8.1.97], 
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com o objetivo de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da 
água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água (art. 11), a outorga 
de uso, ou seja, a instituição de um direito público administrativo concreto 
à derivação e captação de parcelas de água existente em um copo de água do 
domínio estadual, ou domínio da União, em caso de delegação federal, na 
forma do art. 14, § 1º para consumo final, inclusive abastecimento público, ou 
insumo de processo produtivo (art. 12, II) compreendida a extração de aquífero 
subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo (art. 12, II) 
(…)
II – Extraordinariamente: conceder os serviços de água em todo seu ciclo.
Quando se manifestar um interesse comum prevalecente sobre o inte resse 
local, o que ocorrerá sempre que lei complementar estadual o haja regularmen-
te definido pela criação da região metropolitana, de aglomerações urbanas e de 
microrregiões (art. 25, § 3º, CF).
III — Ordinariamente e extraordinariamente: dar tratamento legal corrente à 
água, enquanto fator ambiental.
Esta competência se exerce em todo o âmbito do Estado sempre que atividades 
do ciclo do uso da água possam interferir diretamente na manutenção do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, CF), ou seja: 
ordinariamente, na captação, na derivação e na extração, que estão a seu cargo, 
e quando couber, também na produção e na adução e, extraordinariamente, 
na distribuição, sempre que se manifestar o interesse comum ambiental 
prevalecente sobre o interesse local, segundo a previsão expressa e na forma 
que vier a ser prescrita na Lei Complementar estadual instituidora de região 
metropolitana, aglomeração urbana na microrregião. (Revista de Direito 
Administrativo, n. 213, p. 2324, jul./set. 1998)

Diogo de Figueiredo Moreira Neto ressalta a competência da União para 
instituir diretrizes para o “desenvolvimento urbano inclusive habitação, saneamento 
básico e transportes urbanos”, por diversos serviços a serem prestados, e 
acrescenta:

tal como ocorreu, com esses serviços, como os de eletricidade, telefônicos, e 
de gás, e tantos outros mais que se vão acrescendo às prestações domiciliares, 
que se expandiram e se desenvolveram tecnologicamente muito além das 
limitadas dimensões locais com que se iniciaram, também as funções e os ser-
viços públicos prestados no ciclo de uso da água cada vez mais não podem 
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prescindir de soluções amplas e de escala, não só para superar as exigências 
gerais de quantidade e de qualidade como para viabilizar economicamente os 
investimentos necessários a grandes empreendimentos industriais do setor.
É por esse motivo que o abastecimento de água, salvo na hipótese de mu-
nicípios isolados, exige, notadamente nas áreas de grande demanda, um 
tratamento técnico, econômico, político e jurídico integrado e centralizado, hoje 
absolutamente imprescindível (…) para que sejam satisfeitos, com relação a esse 
serviço público, os referidos princípios fundantes dos serviços públicos, a saber: 
a sua necessária generalidade, aperfeiçoamento, e, modicidade, qualidades que 
não há condições de atender em escala local, comunal e limitada. (op. cit, p. 32)

A atuação do Rio Grande do Sul na área de saneamento básico, pela 
AGERGS, não configura afronta às competências constitucionais por não se 
ater a matéria aos limites do interesse municipal.

Ainda que se alegasse a possibilidade de algum município atuar isola
damente naquele estado, a justificar o denominado interesse local, a Assembleia 
Legislativa gaúcha informou que, nos termos da Lei estadual n. 5.167, de 
21.12.1965, o Rio Grande do Sul constituiu a Companhia Rio Grandense  
de Saneamento — Corsan, “dedicada à construção, operação e exploração dos ser-
viços públicos de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários” (fl. 271).

Noticiou que, desde a constituição da Companhia Riograndense de 
Sa neamento — Corsan, a maioria dos municípios daquele estado “firmou 
contratos outorgando à CORSAN a exclusividade na execução das obras do sistema 
de abastecimento de água, bem como a concessão da exploração do respectivo serviço” 
(fl. 271). Consulta ao sítio daquela companhia revela ser a Corsan responsável 
por abastecer “hoje mais de 6 milhões de gaúchos, o que corresponde a dois terços 
da população do Estado” (Fonte: www.corsan.com.br/informacoes/informacoes.
htm).

O trabalho de abastecimento realizado pela companhia foi delegado 
pelo Rio Grande do Sul à AGERGS, a quem foi atribuída competência para a 
regulação do tema.

Quanto aos incs. II e V do art. 4º da Lei n. 10.931/1997, alterada pela Lei 
n. 11.292/1998, tem-se:

Art. 4º — Compete ainda à AGERGS: (…)
II — buscar a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos. (…)
V — fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar, ao ente delegante, 
tarifas, seus valores e estruturas.
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O autor pondera que, se o verbo “buscar”, posto no inc. II do art. 4º da 
Lei n. 10.931/1997, alterada pela Lei n. 11.292/1998, for interpretado pelo 
Supremo Tribunal Federal “como a emissão de decisões em caráter vinculante para 
a Administração Pública, será o aludido inciso francamente agressivo ao art. 84, II, da 
Constituição”, por caracterizar subordinação do poder concedente à AGERGS, 
o que é vedado (fl. 11).

Afirma que, “se à AGERGS fosse reconhecido o poder de fixar, revisar ou 
homologar tarifas subordinando o Estado, dir-se-ia que a criatura se tornou maior 
que o Criador e ainda que, por lei, teria sido estabelecida a subordinação hierárqui-
ca do Governador, retirando-lhe, assim, a prerrogativa constitucional de exercer a 
direção superior da Administração Estadual, o que (…) ofen[de o] art. 84, inc. II, da 
Constituição” (fl. 13).

A competência privativa do Presidente da República, prevista no inc. II do 
art. 84 da Constituição da República, é para a “direção superior da administração 
federal”, que, nas palavras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “significa 
orientação política. Abrange a fixação do ‘indirizzo generale di governo’, a fixação de 
metas, a afetação de recursos, a escolha de caminhos e procedimentos” (Comentários à 
Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1992. v. 2, p. 152).

José Cretella Júnior leciona:

direção superior não é orientação política, tão só, mas, e principalmente, 
administrativa, econômica e financeira, tanto que o próprio professor Ferreira 
Filho inclui, na abrangência dessa expressão, a fixação de metas, a escolha 
de caminhos e procedimentos. Por outro lado, o advérbio privativamente diz 
respeito à competência privativa do Presidente da República ao exercício, mas 
não sozinho e sim com o auxílio dos Ministros (…).
Caracteriza-se o poder hierárquico pela autoridade do chefe sobre o subordinado 
que, recebendo instruções e ordens, cumpre-as no interesse da função. (…) 
Entendemos por hierarquia a relação de coordenação e de subordinação dos 
órgãos do Poder Executivo.
Tal escalonamento mostra, em primeiro lugar, que os órgãos do aparelhamento 
administrativo estão permanentemente vinculados e que, pelo instituto da 
hierar quia ficar firmada e graduada a competência de cada autoridade. (…) a 
grande multiplicidade dos serviços públicos, sua complexidade, e a necessidade 
de fazer com que se desdobrem por todos os pontos do território nacional, 
acarretariam o caos na Administração, se os órgãos da esfera do Poder Executivo 
não estivessem ligados entre si por coordenação e por subordinação, de maneira 
a ficar assegurada a harmonia em sua atividade, constituindo a hierarquia, 
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precisamente, o instituto mediante o qual se concretiza tal vinculação. 
(Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Forense, vol. V, 
p. 2883, 2885, 2889)

As agências reguladoras provêm de modelo norte-americano e o “motivo 
principal da criação dessas agências pelos americanos estava ligado à alta especialização 
nos vários campos de atuação do Executivo e ao entendimento de que, se houvesse 
possibilidade de gente especializada executar, melhor seria a prestação do serviço ou 
a fiscalização” (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 8. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2006. p. 151).

Celso Antônio Bandeira de Mello qualifica as agências reguladoras como 
autarquias sob regime especial, para “disciplinar e controlar certas atividades” 
(Curso de direito administrativo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 166).  
O regime especial dessas agências é disciplinado pela lei que as criou.

Na espécie dos autos, pelo art. 1º da Lei n. 10.931 são dispostos os 
elementos definidores da atuação da Agência Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul — AGERGS, garantindo- 
-se-lhe “autonomia financeira, funcional e administrativa”.

Nos incs. II e V do art. 4º da Lei n. 10.931/1997, alterada pela Lei  
n. 11.292/1998, atribuise à Agência Estadual a definição de tarifas acessíveis, 
aliadas ao justo retorno dos valores investidos naquela atividade. Também se 
estabelece a atribuição de fixação e reajuste e revisão das tarifas, cujos valores 
e estruturas serão encaminhados aos entes da Administração Pública direta.

Não se tem naquela definição legal a alegada subordinação do gover
nador do estado à AGERGS.

O que se tem nas normas questionadas é a atribuição legal conferida à 
AGERGS para processar o levantamento dos elementos necessários para 
que ambos, poder concedente e poder concessionário, pudessem manter o 
equilíbrio econômicofinanceiro do contrato administrativo para atender 
usuários dos serviços públicos prestados e o retorno de capital aplicado pelos 
concessionários, permissionários e autorizadores dos serviços públicos.

A prestação de serviços adequados, aliada ao equilíbrio econômico 
financeiro, é objetivo da AGERGS fixado nos incs. I, II e III de art. 2º da Lei  
n. 10.931/1997:

I — assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que 
satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
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atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas 
tarifas;
II — garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, 
permissionários e autorizatários de serviços públicos;
III — zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

Na direção superior da Administração Pública, o Poder Executivo esta
dual fixa as diretrizes e estabelece as normas, cabendo à AGERGS a execução 
e a prestação dos serviços, nas formas reguladas pelo Poder Executivo.

O inc. II do art. 4º da Lei n. 10.931/1997, alterada pela Lei n. 11.292/1998, 
harmoniza-se com a Constituição da República:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
§ 1º — A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento 
nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais 
e regionais de desenvolvimento.

Quanto aos incs. IV, V e VI do art. 4º da Lei n. 10.931/1997, alterada pela 
Lei n. 11.292/1998, é de se anotar que, no julgamento da Medida Cautelar na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.949, Relator o Ministro Sepúlveda 
Pertence, discutiu-se a destituição de membros do Conselheiro Superior 
da AGERGS a depender de decisão da Assembleia Legislativa. Na ocasião 
o Ministro Nelson Jobim citou o voto do Ministro Victor Nunes Leal no 
julgamento do Mandado de Segurança n. 8.693:

Vejamos, em VICTOR NUNES, as considerações sobre as entidades autônomas: 
(…)
“Cuidando-se, em especial, da investidura de servidor público por prazo certo, 
eis uma providência que se integra, com toda a naturalidade, no regime de 
autonomia administrativa atribuído, por lei, a certos órgãos. Visa a investidura 
de prazo certo a garantir a continuidade de orientação e a independência de  
ação de tais entidades autônomas, de modo que os titulares, assim protegidos 
contra as injunções do momento, possam dar plena execução à política adotada 
pelo Poder Legislativo, ao instituir o órgão autônomo, e definir-lhe as atribuições. 
No sistema político vigente em nosso país é, realmente, ao Legislativo que 
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cabe traçar a orientação geral da política econômica e administrativa do país, 
pois dele depende a votação do orçamento, a concessão de créditos especiais, a 
aprovação de tratados com nações estrangeiras e o poder de votar leis em toda a 
extensa área da competência legislativa da União. (…)
Note-se, aliás, que a Chefia do Poder Executivo, confiada no Presidente da 
República e considerada de maneira impessoal, isto é, independente da pessoa 
que a exerça, também participa do processo legislativo, através da iniciativa, 
da sanção ou do veto das leis que organizam esses órgãos independentes (…)
Consta da ementa do caso Humphrey’s Executor Versus United States, 
segundo a publicação da Lawer’s Edition (55 S.Ct.869):
“O Congresso tem competência para determinar que agências quase-legisla-
tivas ou quase-judiciárias desempenhem suas funções independentemente do 
controle do Executivo, bem como estabelecer prazo para o exercício dos cargos 
dos respectivos membros, pelo Presidente da República, durante o prazo da 
investidura (during their term of Office) salvo ocorrendo motivo legal. (…). 
A questão de saber se o Presidente pode demitir servidor público, a despeito 
da limitação estabelecida pelo Congresso ao seu poder de demissão, depende da  
natureza do cargo, e da circunstância de exercer o servidor funções quase- 
-legislativas ou quase-judiciárias (…) A lei que permite ao Presidente demitir 
membros da Comissão Federal do Comércio por ineficiência, negligência no 
cumprimento do dever ou má conduta no exercício da função, interpretada no 
sentido de limitar o poder de demitir do Presidente à ocorrência dos motivos 
mencionados, estabeleceu legítima restrição à competência do Executivo. (…) 
O poder do Presidente de demitir os membros da Comissão Federal do Comércio 
é limitado à demissão pelos motivos específicos enumerados na lei (…)”.
Lê-se, ainda, no corpo da decisão:
“(…) a letra da lei, os anais legislativos e as finalidades gerais dessa legislação, 
tais como refletidas nos debates, tudo concorre para demonstrar a intenção 
do Congresso de criar entidade de pessoas especializadas, que adquirissem 
experiência através do prolongamento do exercício; um órgão coletivo, que fosse 
independente da autoridade executiva, exceto na sua seleção, e livre para emitir 
o seu julgamento independentemente de permissão ou embaraço por parte de 
qualquer outro funcionário ou qualquer departamento do governo. É evidente 
que o Congresso foi de opinião que a extensão da investidura e a certeza de nela 
permanecer contribuiriam de maneira vital para a consecução desses objetivos. 
A afirmativa de que, não obstante isso, os membros da Comissão continuam 
na função pela simples vontade do Presidente que poderia frustrar, em larga 
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medida, os próprios fins que o Congresso procurou alcançar pela fixação do 
prazo de duração do exercício. Concluímos que o intuito da lei é de limitar o 
poder de demitir do Executivo às causas enumeradas, nenhuma das quais é 
invocada neste caso”. (ADI n. 1.949, atual Relator o Ministro Dias Toffoli, 
Plenário, julgado em 18.11.99, DJ 25.11.2005)

Naquele julgado, enfatizouse a necessidade de se dar autonomia à 
agência reguladora quanto aos atos de demissão dos conselheiros.

Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a independência relativa das 
agências reguladoras se dá em quatro aspectos:

1º) independência política dos gestores, investidos de mandatos e com estabi-
lidade nos cargos durante um termo fixo; 2º) independência técnica decisional, 
predominando as motivações apolíticas para seus atos, preferentemente sem 
recursos hierárquicos impróprios; 3º) independência normativa, necessária 
para o exercício de competência reguladora dos setores de atividades de interesse 
público a seu cargo; e 4º) independência gerencial orçamentária e financeira 
ampliada, inclusive com a atribuição legal de fonte de recursos próprios, 
como, por exemplo, as impropriamente denominadas taxas de fiscalização das 
entidades privadas executoras de serviços públicos sob contrato. (Mutações do 
direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 148)

Quanto ao poder normativo das agências reguladoras, Floriano Azevedo 
Marques Neto assevera:

Se bem é verdade que a atividade regulatória não pode prescindir de uma 
forte e bem articulada base legal, certo também é a impossibilidade de que 
todo o arcabouço regulatório seja editado pelo Parlamento. A especialidade, 
a complexidade, a multiplicidade e a velocidade de surgimento das questões 
regulatórias determinam a necessidade de que parcela significativa da regulação 
estatal seja delegada ao órgão regulador. (A nova regulação estatal e as 
agências independentes. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito 
administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 82)

O Ministro Nelson Jobim concluiu ser da essência da regulação setorial a 
autonomia das agências para a definição dos valores de tarifas, não no sentido 
político, mas técnico-administrativo, observados os termos do contrato 
subjacente:
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O ponto fulcral desta questão, desse novo modelo de Estado, está exatamente 
em que a história, no que diz respeito à prestação de serviço público, via 
prestação de tarifas, sempre foi a utilização de tarifas com sentido político.  
E foi exatamente esse modelo de modificação, em que se transfere a essas 
agências a discussão da fixação das tarifas, no cumprimento do contrato 
decorrente da licitação, é que tem que, necessariamente, ficar como agência 
autônoma e independente.
Eu chamaria a atenção, por exemplo, que há um grande administrativista 
espanhol que, examinando esse tema das chamadas agências autônomas ou 
reguladoras, diz que a condição sine qua non para assegurar essa autonomia, 
essa realização da política da lei e não da política de governo — e aqui é que 
está o ponto “da política de governo” —, é separar autoridade reguladora das 
unidades operadoras do sistema — não podem ser duas —, separa-se a agência, 
de um lado, e as operadoras do sistema e, depois, torna-se independente a 
autoridade reguladora de toda possível manipulação de poder político.
Disse ele: isto pode facilmente incorrer na tentação de utilizar os setores 
regulados — ou seja, os prestadores de serviços que passaram a prestar serviço, 
através de uma licitação pública, e que firmaram contrato de concessão — para 
o logro de outros fins alheios à prestação de serviço propriamente dito. Por 
exemplo: utilizar as tarifas como elemento deflator da economia num momento 
dado. Ou não temos conhecimento de que várias tarifas públicas brasileiras, 
principalmente do governo militar, criaram um imenso problema orçamentário 
que veio a ser pago posteriormente, por meio de manipulação de tarifas para 
efeito exclusivo de ocultar o processo inflacionário? O instrumentar uma via de 
canalização de subvenções ocultas a outros setores, comuníssimo de se operar, 
por meio de mexer em determinadas tarifas, para conduzir este problema 
através de estímulos a outros setores. Exemplificando, era muito comum no 
transporte marítimo, em que se reduzia tarifa e se concedia, de forma oculta, 
um financiamento ao setor privado, principalmente do setor de armação 
brasileira, isto é, reduzia-se tarifa — lembram-se daquela ATP, que discutimos, 
aqui, aquela de esportes privados — para desviar dinheiro público para efeito 
de viabilizar determinados setores, que era a forma de subsidiar de norma não 
explícita essa situação. Hoje está prevista a impossibilidade disso nessa nova lei 
de responsabilidade fiscal, em que se proíbe esse tipo de manobra orçamentária, 
via tarifa, para fazer, digamos, deslocamentos de recursos públicos de forma 
não explícita.
Disse mais: tentar canalizar ajudas financeiras para o setor empresarial público 
ou privado. Enfim, outros fins muito legítimos que podem ser legítimos, até 
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mesmo na política econômica específica, mas que deve-se obter esses fins  
por meios mais transparentes e legalmente aprovados. Temos uma história 
imensa, na administração pública brasileira, da utilização de determinados 
recursos públicos, através da redução de tarifas públicas, para efeito de 
financiar determinados setores privados. Tanto é que, naquele grande 
momento em que se discutia os problemas das privatizações no Brasil, havia 
certos setores empresariais que não queriam que determinadas atividades 
fossem privatizadas, porque ali era um canal de financiamento oculto, não 
orçamentário e não explícito do setor privado.
Então, Ministro Sepúlveda Pertence, não vejo, nesta hipótese, nenhuma 
situação, pela qual essa entidade, no momento em que fixa as tarifas, está afeita 
aos termos contratuais e executa o contrato, não será uma tarifa fixada no 
sentido político, mas no sentido técnico-administrativo, que é o que se produz 
com esse tipo de situação. (…)
Arbitrada dentro do contrato, ou seja, a fixação dessas tarifas e a fixação 
desses valores terá que obedecer o contrato, que é examinado por ela através 
de entidade autônoma. (voto do Ministro Nelson Jobim no julgamento do 
requerimento de medida cautelar)

A atuação da agência, aliada às diretrizes definidas pelo Poder Executivo 
e aos termos do contrato administrativo, foi realçada pelo Ministro Sepúlveda 
Pertence ao assentar:

Não vejo no inciso IV, maior relevância, porque interpreto — aí, sim —, 
“homologar os contratos” como significando aferir da legalidade dos contratos, 
da regularidade deles, da adequação deles à licitação e tudo o mais. (fl. 427)

O Ministro Neri da Silveira realçou:

Não me impressiona a circunstância de dizer-se que esse órgão — que é um 
ente autárquico e não privado — ente do Estado, criado por lei — tem a 
competência, por lei, de fixar tarifas. Por que não? Para estabelecer um tipo de 
tarifa equilibrada, sem a influência de interesse político, mas também sem se 
deixar pressionar por outros interesses, ou de concessionários, ou dos próprios 
usuários, que querem a tarifa o quanto mais módica possível. Ora, se é um ente 
autárquico, detém para isso uma parcela do poder do Estado, do jus imperii. 
Por que a lei não poderia conferir a esse ente autônomo, de natureza estatal, 



Revista de diReito administRativo352

Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 329-363, set./dez. 2021.

competência para fixar tarifas? Se as tarifas forem excessivamente módicas 
ou altas, há forma de controle, que decorre, precisamente, da presença do 
Estado, de um órgão de maior importância, que é o Ministério Público, o qual  
pode intervir, por meio de uma ação civil pública, com atuação do Poder 
Judiciário independente, garantia maior do equilíbrio no funcionamento do 
sistema, na conformidade desse modelo adotado. (fls. 438439)

Após algum tempo de experiência nacional na adoção do modelo regu
latório, de se concluir ter sido positivo o resultado na condução compartilhada 
das políticas públicas, como registrado, por exemplo, no Extrato de Ata  
n. 6/2015 de reunião entre a AGERGS e o atual governador do Rio Grande do 
Sul, em janeiro de 2015:

Debate sobre a Reunião da AGERGS com o Governador José Ivo Sartori, no 
dia 21 de janeiro [de 2015] no Palácio Piratini sobre a regulação no Estado. 
O Conselheiro Presidente informa que os principais assuntos tratados foram 
a possibilidade da Agência contribuir com sua experiência nos assuntos de 
infraestrutura do Estado. Informa ainda que Governador sugeriu um grande 
seminário envolvendo a AGERGS, Tribunal de Contas e o Estado e na sua 
opinião achou muito positiva a sugestão. O Conselheiro Ayres Apolinário 
concorda com o Conselheiro Presidente e observa que o Governador quer a 
realização de um trabalho em conjunto, preservando a independência da 
Agência e na sua opinião a reunião foi muito positiva, pois o Governador está 
solicitando ajuda da AGERGS junto aos Órgãos do Estado pela capacidade 
técnica e experiência da Casa. O Conselheiro Vicente Paulo Mattos de Britto 
Pereira achou positiva a reunião e observa dois pontos importantes tratados: 
informa que é importante ficar claro que a AGERGS é independente e tem uma 
série de atributos, fiscalizatório, sancionatório e tem também no regulamento 
a capacidade de recomendação. Salienta que essa capacidade de recomendação 
é que foi solicitada pelo Governador. Outra questão positiva foi a sugestão do 
Governador de que as empresas DAER, CEEE, CORSAN, METROPLAN e 
SPH conversem com a AGERGS para debater sobre os seus problemas ouvindo 
a opinião da Agência a respeito e observa que foi o ponto mais importante da 
reunião. Informa ainda que o Governador levantou a questão sobre o problema 
da falta de regulação no transporte Público e Saneamento nas grandes 
cidades atribuindo a AGERGS uma função adicional para ajudar o Governo 
a encaminhar esse assunto. Observa que em resumo foram tratados dois 
aspectos importantíssimos na reunião: uma consolidação das atividades do que 
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a Agência já faz atualmente como agente regulador e o planejamento de reforço 
da estrutura da AGERGS, em busca de solução para problemas do Estado 
sinalizando um trabalho de cooperação mediado pelo Executivo junto com o 
Tribunal de Contas. O Conselheiro Ayres Apolinário comunica ao Conselho 
Superior sobre a Reunião da Comissão do Município de Arroio do Padre, que 
se realizará na AGERGS na presente data, às 14h00 e convida os Conselheiros 
para participarem do evento. O Conselheiro Presidente elogia e agradece o 
trabalho realizado pelo Diretor-Geral Substituto Francisco José Vasconcellos 
Araújo. Nada mais havendo a tratar, o Conselheiro Presidente Carlos Martins 
encerra a presente sessão às 10 horas e 50 minutos. (Fonte: www.agergs.
rs.gov.br/conteudo/6462/atan%C2%BA062015)

Também não procede o argumento de usurpação de competência da 
União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação (inc. XXVII 
do art. 22 da Constituição da República), quer no aspecto infraconstitucional 
da alegação, quer por “não ser dessa matéria de que trata a lei estadual questionada, 
senão da repartição de atribuições no âmbito da administração local, regra de 
organização, típica do Direito Administrativo, da competência legislativa dos Estados. 
(…)

Não se atribui à autarquia, na lei impugnada, função política, planejadora ou 
decisória, sobre até onde e a que serviços deve estender-se a delegação, mas, apenas, 
em última análise, o encargo de prevenir e arbitrar conflitos de interesse entre 
concessionários e usuários ou entre os primeiros e o Poder concedente” (voto do 
Ministro Octavio Gallotti ao indeferir a cautelar, fl. 377).

Este Supremo Tribunal, na linha do acórdão de indeferimento da 
cautelar na presente ação, tem proclamado que o poder normativo atribuído 
às agências reguladoras deve ser exercitado em conformidade com a ordem 
constitucional e legal de regência:

O campo no qual o agente regulador atua com liberdade tem suas margens 
definidas pelos conteúdos que podem ser inequivocamente extraídos, senão 
da letra da lei, pelo menos do propósito claro e manifesto do legislador. Para 
ser legítima, a atuação normativa do agente regulador deve ser capaz de ser 
justificada como a integração de uma evidente escolha legislativa. Em outras 
palavras, a orientação seguida pelo Administrador deve necessariamente 
traduzir uma escolha previamente realizada pelo Legislador, que lhe confere 
autoridade, e não uma interpretação possível, entre tantas outras, de conceitos 
jurídicos indeterminados.

http://www.agergs.rs.gov.br/conteudo/6462/ata-n
http://www.agergs.rs.gov.br/conteudo/6462/ata-n
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Isso em absoluto significa reduzir a regulação setorial ao preenchimento de 
lacunas e muito menos à execução mecânica da lei.
Dotada de inquestionáveis relevância e responsabilidade, a função regulatória 
só é dignificada pelo reconhecimento de que não é inferior nem exterior à 
legislação. Exercida em um espaço que se revela qualitativamente diferente 
daquele em que exercida a competência legiferante, a competência regulatória 
é, no entanto, conformada pela ordem constitucional e legal vigente.
O poder normativo atribuído às agências reguladoras pelas respectivas leis 
instituidoras consiste em instrumento para que dele lance mão o agente 
regulador de um determinado setor econômico ou social na implementação 
das diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expressos na Constituição 
e na legislação setorial. No domínio da regulação setorial, a edição de ato 
normativo geral e abstrato (poder normativo) destina-se à especificação de 
direitos e obrigações dos particulares. Não permite a Constituição, no entanto, 
lhes seja emprestada força legislativa suficiente para criá-los ou extingui-los.  
O poder normativo atribuído às agências reguladoras vocaciona-se a “traduzir, 
por critérios técnicos, os comandos previstos na Carta Magna e na legislação 
infraconstitucional acerca do subsistema regulado”.
2. A norma regulatória deve se compatibilizar com a ordem legal, integrar a 
espécie normativa primária, adaptando e especificando o seu conteúdo, e não 
substituí-la ao inovar na criação de direitos e obrigações.
Seu domínio próprio é o do preenchimento dos espaços normativos deixados em 
aberto pela legislação, e não o da criação de novos espaços.
Hierarquicamente subordinado à lei, o poder normativo atribuído às agências 
reguladoras não lhes faculta inovar ab ovo na ordem jurídica, mormente para 
“impor restrições à liberdade, igualdade e propriedade ou determinar alteração 
do estado das pessoas”.
3. Vale ressaltar, ainda, que, sendo uma das justificativas centrais para a 
emergência da regulação setorial por agências independentes o elevado grau 
de segurança jurídica exigido pela complexidade das relações sociais no mundo 
contemporâneo, admitir alto grau de discricionariedade do agente regulador 
ou baixa vinculação da regulação aos limites impostos pela lei contraria a sua 
própria finalidade institucional, passando, as agências reguladoras, de agentes 
estabilizadores a fatores de instabilidade jurídica. (ADI 4093, Relatora a 
Ministra Rosa Weber, Dje. 29.4.2014)

10. Pelo exposto, voto no sentido de julgar improcedentes os pedidos 
apresentados na presente ação direta de inconstitucionalidade.



Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 280, n. 3, p. 329-363, set/dez. 2021.

355SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)  |  Criação da agência reguladora...

11/10/2019      PLENÁRIO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.095  
RIO GRANDE DO SUL
RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA
REQTE.(S): GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADV.(A/S): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE  
DO SUL
INTDO.(A/S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL
INTDO.(A/S): GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

voto

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Trata-se de ADI proposta 
em 1999 pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, em que se 
impugnam dispositivos da Lei Estadual 10.931/1997 (com redação dada pela 
Lei 11.292/1998), que criou e disciplinou a Agência Estadual de Regulação 
dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), autarquia 
estadual dotada de autonomia financeira, funcional e administrativa.

Destaco os dispositivos impugnados (em negrito):

Art. 3º — Compete à AGERGS, a regulação dos serviços públicos 
delegados prestados no Estado do Rio Grande do Sul e de sua com-
petência ou a ele delegados por outros entes federados, em decorrência 
de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual. 
(Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
Parágrafo único. A atividade reguladora da AGERGS será exercida, em 
especial, nas seguintes áreas: (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
a) saneamento; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
Art. 4º — Compete ainda à AGERGS:
(…)
II — buscar a modicidade das tarifas e o justo retorno dos inves ti
mentos;
(…)
IV — homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim 
como seus aditamentos ou extinções, nas áreas sob sua regulação, 
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zelando pelo seu fiel cumprimento, bem como revisar, no âmbito  
de suas competências, todos os instrumentos já celebrados antes da 
vigência da presente Lei;
V — fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar, ao ente dele-
gante, tarifas, seus valores e estruturas;
VI — orientar a confecção dos editais de licitação e homologálos, 
objeti vando à delegação de serviços públicos no Estado do Rio 
Grande do Sul.

Basicamente, alegase que a autarquia, na condição de órgão auxiliar, 
não pode substituir ou se sobrepor a atos do Governador, sobretudo quanto 
ao planejamento de políticas públicas. Defendese, nesses termos, o dever 
de obediência aos ditames do Chefe do Poder Executivo, no exercício da 
Administração Estadual.

Sustenta-se caber ao poder concedente o estabelecimento da política 
tarifária de serviços públicos prestados por meio de delegação ou concessão, 
sob pena de usurpação da competência do Chefe do Poder Executivo.

Alega-se, ademais, a impossibilidade de desenvolvimento de atividade 
regulatória do serviço de saneamento básico por parte do Estado, por ser de 
competência dos municípios, tratando-se de serviço público de interesse local 
de caráter essencial (art. 30, V, da Constituição).

Confirase, a propósito, trecho da petição inicial:

as autarquias se inserem no âmbito do Poder Executivo, uma vez 
que se caracterizam como instrumentos de execução. Se como tal se 
caracterizam, mostrase evidente que lhes incumbe materializar, 
executar, portanto, as políticas públicas sob o comando de quem tem a 
função constitucional de exercer a direção superior da Adminis tra ção 
Pública, que, nos termos do art. 84, II, da Constituição, é o Chefe do 
Poder Executivo. A função da autarquia é efetivamente o desempenho 
de tarefas que se enquadram no âmbito constitucional de atribuições 
do Executivo, como reza o art. 5º, I, do Decretolei 200/67 e cumpre 
advertir que as funções da AGERGS são tipicamente administra ti
vas — a própria atividade de “regulação” há de ser feita em caráter  
de execução da lei e não em caráter de substituto do Poder Legisla ti
vo —, não sendo órgão judicante da Administração.
(…)
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Por via de consequência, cabe examinar quem é o poder concedente em 
relação aos serviços públicos. À toda evidência não é a AGERGS. Em-
bora desempenhe o papel de agente regulador, não é a ela que incumbe 
originariamente a prestação dos serviços de transporte intermunicipal, 
por exemplo, mas sim ao Estado. Tampouco é a ela que compete a 
prestação do serviço de saneamento básico, mas sim ao Município.  
É o que decorre da própria redação do art. 175, caput, da Constituição, 
que deve ser lido em harmonia com o disposto nos arts. 21, 23, 25, § 1º, 
e 30 da mesma Constituição. Um dos maiores entusiastas das agências 
de regulação, SÉRGIO NELSON MANHEIMER, neste sentido, observa 
que “optando o Estado por delegar ao particular a prestação dos 
serviços em uma das áreas de sua competência, não pode ele, como 
acima já demonstrou, deixar de fiscalizar a prestação de serviços, 
porquanto continua sendo o poder concedente”. (Agências estaduais 
reguladores de serviços públicos. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 94, 
n. 343, p. 224, jul./set. 1998). (Petição Inicial, eDOC 2, p. 3 a 6)

Ademais, destaca-se o argumento de suposta violação ao art. 58, I, da Lei 
8.666/1993, e, por conseguinte, ao art. 22, XXVII, da Constituição, em razão 
de o art. 4º, IV, da Lei 10.931/1997 do Estado do Rio Grande do Sul atribuir 
à AGERGS competência para revisar todos os instrumentos de concessão e 
permissão celebrados antes da vigência da aludida lei.

Suscita-se, ainda, afronta a tais dispositivos em razão da atribuição à 
agência reguladora de competência para homologar os contratos e demais 
instrumentos celebrados, estabelecendo, portanto, “uma subordinação do 
poder concedente a suas decisões”. Os dispositivos tidos por violados dispõem, 
respectivamente:

Lei 8.666/1993
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por 
esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
I — modificálos, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades 
de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(…)
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XXVII — normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obede-
cido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades 
de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III.

A AGU manifestase pela improcedência do pedido, alegando que as 
competências da agência traduzem nítido interesse público na estipulação de 
regras técnicas de política tarifária, com vistas à sua modicidade, bem como à 
qualidade e ao respeito ao equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos com 
prestadores de serviço público.

A PGR também se manifesta pela constitucionalidade da norma, em 
parecer assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍNEA ‘A’ DO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 3º, E DOS INCISOS II, IV, V E 
VI DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 11.292/98. AGÊNCIA ESTADUAL DE 
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO 
GRANDE DO SUL — AGERGS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONS-
TI TU CIONAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
(eDOC 16)

Em relação à alínea a do parágrafo único do art. 3º, o Plenário indeferiu  
a cautelar por unanimidade. Quanto ao art. 4º, a Corte indeferiu, por maioria, a  
liminar. Eis a ementa desse julgamento:

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Estado 
do Rio Grande do Sul (AGERGS). Insuficiência de relevo jurídico 
da oposição que se faz à sua autonomia perante o Chefe do Poder 
Executivo (CF, art. 84, II), dado que não se inclui na competência da 
Autarquia função política decisória ou planejadora sobre até onde 
e a que serviços estender a delegação do Estado, mas o encargo de 
prevenir e arbitrar segundo a lei os conflitos de interesses entre 
concessionários e usuários ou entre aqueles e o Poder concedente. 
Serviço de saneamento. Competência da Agência para regulálos, em 
decorrência de convênio com os Municípios.
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(ADI 2095 MC, Relator(a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, 
julgado em 22/03/2000, DJ 19092003 PP00016 EMENT VOL0212404 
PP-00698)

Feitas essas considerações, passo ao meu voto.

2. das atribuições e do âmbito de atuação da AGeRGS

Quanto à suposta inconstitucionalidade da alínea a do art. 3º da Lei 
Estadual 10.931/1997, é preciso destacar que, de fato, uma leitura isolada do 
dispositivo parece indicar no sentido de uma usurpação das atribuições mu-
nicipais em matéria de saneamento, na medida em que a regulação de tal 
atividade seria realizada em nível estadual.

Entretanto, há que se destacar, inicialmente, que o art. 23, IX, da Cons
tituição Federal estabelece a competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios para promover a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico. O art. 200, IV, por sua vez, atribui ao 
sistema único de saúde competência para participar na formulação da política 
e execução das ações de saneamento básico, demonstrando a necessidade de 
uma articulação conjunta entre a União, Estados e Municípios para a prestação 
satisfatória desse serviço.

Não obstante a possibilidade de o Estado legislar de forma suplementar 
à União quanto à regulação desse serviço essencial — ressaltese que a norma 
impugnada trata apenas do serviço prestado pelo próprio Estado do Rio 
Grande do Sul, quando disser respeito à sua competência ou quando for 
a ele delegada a execução do serviço por outros entes federados, seja em 
decorrência de lei ou norma regulamentar, seja por disposição convenial ou 
contratual.

Assim, por ambas as óticas mencionadas — seja da competência do 
Estado para editar legislação suplementar sobre a matéria, seja do âmbito de 
incidência da referida legislação que é restrita aos municípios conveniados —, 
não se verifica a usurpação de competência dos Municípios para regulamentar, 
fiscalizar, conceder ou estipular política tarifária, conforme alegado na inicial.

Ademais, a lei impugnada é de 1997. No ano de 1998, o Congresso Na-
cional editou a Emenda Constitucional 19, de 1998, segundo a qual o art. 241 
da Constituição passou a contar com o seguinte teor:
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Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disci-
plinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada 
de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos.

Na mesma linha, em 2007, editouse a Lei 11.445, que estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico. Dos seus dispositivos, destaco o art. 8º, o 
qual assevera que “os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão 
delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos 
termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005”.

Esta possibilidade de integração entre entes federados contribui para uma 
prestação de serviços públicos melhor e mais racionalizada, na medida em 
que permite o compartilhamento de custos da gestão e da própria prestação 
dos serviços.

Sobre essa questão constitucional, na oportunidade do julgamento do RE 
643.247-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017, tema 16 da sistemática da 
repercussão geral, em que se discutia a possibilidade de prestação do serviço 
de prevenção e extinção de incêndio e de cobrança de taxa para subsidiá 
lo pelos entes municipais, destaquei a necessidade de os serviços essenciais, 
como o de segurança pública — que era o caso — e o de saneamento básico —  
que é o caso em comento —, serem prestados por meio de uma integração 
maior dos entes federativos, de modo a concretizar previsão constitucional 
que atribui a todos essa responsabilidade.

Assim, apesar de ser o saneamento básico atividade primordialmente 
atribuída aos municípios, o compartilhamento da gestão e da prestação 
de serviços públicos não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade 
desejável. Ademais, sublinhese que, no caso dos autos, a atuação da AGERGS 
é restrita aos serviços de saneamento DELEGADOS ao Estado pelos próprios 
Municípios.

Em consulta ao sítio eletrônico da AGERGS, verificase justamente que a 
sua atuação em matéria de saneamento básico pressupõe a celebração de con-
vênio com os municípios, lá constando uma lista com quase 300 municípios 
conveniados.

Sendo assim, não vislumbro incompatibilidade da alínea a do parágrafo 
único do art. 3º com a sistemática constitucional a respeito da matéria.
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Quanto aos incisos II, IV, V e VI do art. 4º, que conferem à ARGEGS a 
competência para buscar a modicidade das tarifas e o retorno justo dos 
investimentos no setor, ao fixar, revisar, ou encaminhar seus valores, bem 
como orientar a confecção de editais de licitação e homologá-los, assim como 
homologar os contratos e revisar os demais instrumentos já celebrados, não 
há previsão que tais atividades extrapolem a atuação de uma autarquia em 
regime especial, como é o caso da AGERGS.

Isso porque a Autarquia em questão possui natureza de Agência Regu
ladora e, como tal, possui autonomia decisória e financeira, independência 
administrativa e poder normativo técnico para exercer a função de controle e 
fiscalização das pessoas privadas incumbidas da prestação de serviço público 
sob a forma de concessão, permissão ou autorização.

Sabese que as agências reguladoras surgiram no processo de moder
nização do Estado, que visava a adoção de um regime de desestatização de 
certas atividades administrativas típicas do Estado. Para tanto, o Plano Na-
cional de Desestatização (PND), com o objetivo de reduzir o deficit público 
na prestação de serviços públicos essenciais, bem como sanear as finanças 
governamentais, transferiu à iniciativa privada atividades próprias do Estado, 
definindo os parâmetros de sua prestação por meio de lei.

O afastamento do Estado dessas atividades, que passaram a ser exercidas 
pela iniciativa privada mediante contratos de concessão ou permissão, 
exigiu a instituição de órgãos reguladores, com típica atividade de controle 
da prestação dos serviços públicos e da atuação das pessoas privadas que 
passaram a executálo.

Assim, com vistas a evitar o abuso do poder econômico, a dominação de 
mercado e a eliminação da concorrência, conferiu-se a essas agências poder 
normativo, conhecido pela doutrina como “deslegalização”, que consiste na 
edição de normas gerais de caráter técnico que não usurpam a competência de 
órgãos ou pessoas da Administração Pública, sobretudo por se tratar de norma 
particularizada e contextualizada, a exigir resposta estatal rápida diante das 
inovações tecnológicas e mudanças econômicas e sociais vivenciadas pelo 
setor econômico em questão.

Ressaltese, no entanto, que a norma regulatória deve estar compatibilizada 
com a ordem legal, adaptando e especificando o seu conteúdo, não podendo 
inovar na criação de direito e obrigações. Assim, a atuação normativa dessas 
agências não se confunde com a atividade legiferante, conforme alegado na 
inicial.
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Destaca-se, ademais, a autonomia decisória dessas agências, consistente 
na possibilidade de dirimirem conflitos administrativos entre as entidades 
sob o seu controle e entre tais pessoas e os usuários dos serviços por elas 
executadas, sem a possibilidade de recurso hierárquico de seus atos ao 
Ministério ou Secretaria a que vinculadas, sem que isso configure a usurpação 
do poder concedente.

Característica relevante dessa independência consiste, ademais, no man-
dato temporário de seus dirigentes, que são nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo após aprovação pelo Legislativo, e que só podem ser destituídos 
de seu cargo por renúncia, processo administrativo disciplinar ou decisão 
judicial transitada em julgado e, portanto, não estão à mercê do critério 
político do órgão revisor, como ocorre com as autarquias que funcionam sob 
o regime comum.

Nesse contexto, impedese a descontinuidade administrativa e de polí
ticas públicas implementadas, pela simples troca de governo ou direção, 
mantendose a estabilidade de suas ações, conforme já decidiu esta Corte 
quanto à própria AGERGS, no julgamento da ADI 1.949, Rel. Min. Dias 
Toffoli, Dje 14.11.2014.

Nesses termos, com o objeto precípuo de alcance dos fins para os quais 
a lei criou a referida autarquia em regime especial, conferese também a tais 
entidades autonomia econômicofinanceira, uma vez ser a ela destinada 
dotação orçamentária para gestão de seus próprios órgãos, além de suas 
atividades serem remuneradas mediante taxas impostas pelo exercício do 
poder de polícia na fiscalização do setor econômico em questão.

Por todo o exposto, não se sustenta a alegada usurpação da competência 
do Chefe do Poder Executivo para dirigir a Administração Federal.

Por fim, ressaltese que os atos praticados pelas autarquias em regime 
especial são típicos atos administrativos, submetidos ao regime jurídico de 
direito público e, portanto, à anulação, no caso de constatação de vícios que os 
tornem ilegais, ou à revogação, por motivo de conveniência e oportunidade, 
nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999 e da Súmula 473/STF.

Do mesmo modo, os contratos firmados com concessionárias e permis
sionárias de serviço público são típicos contratos administrativos, regidos pela 
Lei 8.666/1993 e, portanto, devem observância obrigatória ao procedimento 
licitatório.

Nesses termos, a previsão legal de orientação aos editais de licitação e  
a exigência de homologação daqueles editais expedidos para a prestação de  
serviços públicos delegados ao Estado, bem como a previsão de revisão 
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dos instrumentos contratuais celebrados antes da sua entrada em vigor, 
apenas dão efetividade aos princípios administrativos da supremacia e da 
indisponibilidade do interesse público.

Assim, é dever da Administração, no exercício da autotutela, revisar seus 
atos para restaurá-los ou anulá-los, no caso de situação de irregularidade, 
tendo em vista não ser admissível a inércia e o desinteresse da Administração 
diante de tais situações.

Desse modo, não se verifica qualquer inconstitucionalidade na previsão 
legislativa ora impugnada.

Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, declarando 
CONSTITUCIONAIS os dispositivos impugnados.

É como voto.

Plenário

extrato de ata

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos 
formulados na ação direta, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão 
Virtual de 4.10.2019 a 10.10.2019.

Composição: Ministros Dias Toffoli (Presidente), Celso de Mello, Marco 
Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, 
Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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Licenciamento de uso exclusivo, 
distribuição e produção de 
produto. Contrato associativo. 
Operação realizada no Brasil. 
Mercado de margarinas. 
Abrangência nacional

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)

Ato de Concentração: nº 08700.003855/2020-69
Relator(a): conselheiro Mauricio Oscar Bandeira Maia

Voto do relator — conselheiro Mauricio Oscar Bandeira Maia
Versão de acesso público

EMENTA: ATO DE CONCENTRAÇÃO. RITO SUMÁRIO. LICEN-
CIAMENTO DE USO EXCLUSIVO, DISTRIBUIÇÃO E PRODUÇÃO DE 
PRODUTO. CONTRATO ASSOCIATIVO. OPERAÇÃO REALIZADA 
NO BRASIL. MERCADO DE MARGARINAS. ABRANGÊNCIA 
NACIONAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO 
TEMPORAL DO ART. 2º, CAPUT, DA RESOLUÇÃO CADE Nº 17/2016. 
DESCARACTERIZAÇÃO COMO JOINT VENTURE CONTRATUAL. 
NÃO CONHECIMENTO DA OPERAÇÃO. RECURSO DE TERCEIRO 
INTERESSADO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.
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Operação que se enquadra como contrato associativo, considerando suas 
características de estabelecimento de empreendimento conjunto para um fim 
comum, o compartilhamento dos riscos e resultados entre os dois agentes 
envolvidos, bem assim a atuação das duas empresas como concorrentes no 
mercado nacional de margarinas.

Ausência de estruturação de empresa comum, necessária para o enqua
dramento como joint venture.

Joint ventures figuram como espécies do gênero contrato associativo, de 
forma que, para fins de notificação ao CADE, devese considerar o preen
chimento de todos os requisitos previstos pela Resolução CADE nº 17/2016.

O não atendimento do requisito temporal previsto pelo art. 2º, caput, 
da Resolução CADE nº 17/2016 enseja o não conhecimento da Operação, 
implicando, destarte, a não obrigatoriedade de sua notificação ao CADE.

voto

I.  Requerentes

I.1. BRF S.A. (“BRF”)

A BRF é uma companhia aberta brasileira, com foco na industrialização, 
comercialização e exploração de alimentos em geral, principalmente aqueles 
derivados de proteína animal e que utilizem a cadeia de frios como suporte 
e distribuição,1 em território nacional e internacional. Seu principal ramo de 
atuação se dá mediante a criação, abate e produção de aves, suínos e bovinos, 
com a posterior industrialização, comercialização e distribuição de carnes  
in natura, produtos processados, massas, vegetais congelados e derivados de 
soja.

Dentre as atividades especificamente exercidas pela BRF estão a de 
indus trialização, refinação e comercialização de óleos vegetais, gorduras 
e laticínios. Especificamente no setor de margarinas, a BRF atua em âmbito 
nacional, incluindo as marcas Qualy, Claybom e Deline.

Ainda segundo as requerentes, a BRF é parte do Grupo BRF, que atua 
em território nacional também nos segmentos de nutrição de plantas, por 

1 Por exemplo, os casos de VSA no setor de transporte marítimo de cargas (Consulta  
nº 08700.008081/2016-86).
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meio da produção de fertilizantes, health care, produtos agropecuários, ativos 
florestais, energia elétrica e setor imobiliário. Além disso, detém participações 
em holdings e outros negócios não relacionados com o objeto da operação.

I.2. UPFIELD Brasil Holding Ltda. (“Upfield”)

A Upfield é a subsidiária brasileira da Upfield Holdings BV, holding do 
Grupo Upfield. Ainda, é considerada parte do grupo KKR, tendo em vista que 
[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES].

O Grupo Upfield atua na produção e venda de produtos para nutrição 
baseados em vegetais em diversos países, porém, no Brasil, possui atuação 
limitada por meio da marca de margarina Becel e direitos a ela relacionados. 
Sua produção em território nacional se dá a partir de arranjos contratuais 
com terceiros que detenham capacidade produtiva e redes de distribuição 
próprias, uma vez que a Upfield não possui unidades de produção ou redes 
de distribuição no Brasil.

Por outro lado, a KKR é uma firma global de investimentos, oferecendo 
ampla gama de fundos de ativos alternativos e produtos de investimentos, 
além de fornecer soluções de mercado de capital para a firma, empresas de 
seu portfólio e demais clientes. O grupo KKR, contudo, não possui atuação 
nacional no mercado de margarinas.

II. da operação

A operação consiste no licenciamento, pela Upfield à BRF, do uso exclusivo 
da marca Becel no Brasil para a produção e distribuição de margarinas, pelo 
período preestabelecido de 12 (doze) meses e sem previsão de renovação.

Conforme consta no Contrato de Prestação de Serviços, Produção, Venda 
e Licenciamento de Marca e outras Avenças assinado pelas requerentes em 
13.08.2020, caberá exclusivamente à Upfield a gestão estratégica do negócio, e 
à BRF apenas atribuições operacionais envolvendo a produção e distribuição 
do produto, conforme se extrai das cláusulas 2, 3, 4, 5 e 6 do contrato.

[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES]
Quanto à racionalidade econômica, as requerentes informam que a 

operação se justifica para a Upfield como uma forma de reposicionamento no 
mercado brasileiro de margarinas.
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[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES]
A operação foi notificada ao CADE no dia 17.08.2020, tendo as requerentes 

estabelecido no contrato o prazo de 15 (quinze) dias contados da data da 
submissão para o início dos atos consumativos.

III. Terceira interessada — Seara Alimentos ltda. (“Seara”)

No dia 09.09.2020, a Seara requereu sua habilitação nos autos como 
terceira interessada (SEI nº 0802557). Quanto à legitimidade para o seu in
gresso, informou ser atuante no mercado de margarinas (dentre outras 
atividades exercidas nos segmentos de processamento e distribuição de pro
dutos de proteína de aves e suína, além de carnes in natura), e figurando, 
portanto, como concorrente das requerentes.

Na mesma ocasião, a Seara afirmou que a Operação poderia afetar 
parcela substancial da concorrência no mercado de margarinas, apresentou 
argumentos quanto à subsunção da operação aos critérios legais de notificação, 
apontou as preocupações concorrenciais que seriam geradas e requereu a 
imposição de multa por consumação antecipada da Operação.

Ao longo da instrução, a Seara trouxe nova manifestação (SEI nº 0809194)  
acompanhada de Nota Técnica elaborada pela M&A Consultoria, “que 
comprova que há elementos suficientes para indicar que a Operação gera efeitos 
anticom pe titivos no mercado nacional de margarinas”, além de novas informações 
que corroboravam os argumentos anteriormente apresentados.

Quanto à natureza da operação, a Seara pontuou que:

A Operação seria de notificação obrigatória ao CADE, nos termos 
da Lei nº 12.529/2011, tendo em vista que o contrato firmado entre 
as requerentes se assemelharia a uma “joint venture contratual”, por 
implicar na transferência de market share e de poder de mercado. Essa 
circunstância afastaria sua condição de mero contrato associativo, 
tornando o critério de duração do contrato previsto pela Resolução  
nº 17/2016 irrelevante, e impondo sua devida notificação e análise pelo 
CADE;
Por entender ser de notificação obrigatória, as requerentes não pode
riam consumar a operação antes de sua análise pelo CADE, e mesmo 
que se tratasse de um caso que não gerasse preocupações concorrenciais, 
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a infração de gun jumping estaria caracterizada (o que importaria na 
instauração de APAC para a apuração de infração ao art. 88, § 3º, da Lei 
de Defesa da Concorrência).

Em relação às preocupações concorrenciais, a Seara entende que a 
Operação seria capaz de gerar concentração horizontal entre as atividades 
das requerentes, reduzir a rivalidade e aumentar as barreiras à entrada no 
mercado de margarinas, o que resultaria em um aumento da probabilidade 
de exercício de poder de mercado da BRF (líder no mercado) e na redução da 
competição.

Segundo as informações e dados de market share, HHI, evolução de 
preços e volume vendido, características das marcas, índices de dominância e 
correlações entre as participações de mercado das empresas levantados pela 
Seara, os principais pontos que identificou foram:

A BRF manteve sua participação de mercado próxima a 60% nos 
últimos 5 (cinco) anos, de forma que a Operação possibilitaria à BRF 
retomar papel importante da marca Becel para barrar o crescimento da 
sua principal rival, a Vigor, e assim contaria com incentivos a manter 
ou incrementar sua liderança no mercado de margarinas;
As marcas de margarina da BRF, Qualy e Deline, seriam as que apre
sentam menor coeficiente de variação entre 2015 e março de 2020, 
denotando poder de mercado da BRF e a dificuldade em rivalizar com 
a empresa;
A Operação dificultaria o crescimento de marcas com ociosidade e 
capital para investir em marketing e na expansão da distribuição, como 
a Vigor;
O índice de dominância da BRF indicaria que a Operação reduz o grau 
de rivalidade do mercado, considerando seu distanciamento como 
líder dos demais players;
O aumento das barreiras à entrada seria verificado a partir do im
pedimento do licenciamento da marca Becel para entrantes não 
comprometidos (como fabricantes de óleos vegetais e manteiga) com 
acesso a canais de distribuição e relacionamento com clientes.

Por fim, a Seara reiterou que a Operação teria o condão de alterar a estru
tura do mercado diante da otimização da capacidade instalada disponível da 
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BRF e do próprio reconhecimento da empresa de que a experiência prévia 
com a marca Becel (entre 2007 e 2018) lhe traria vantagens.

Iv. do parecer da SG quanto à análise de conhecimento

Como se extrai do Parecer nº 70/2021 elaborado pela Superintendência 
Geral, a análise de conhecimento se pautou na verificação do enquadramento 
do ato de concentração pela natureza da Operação e, posteriormente, do 
preenchimento dos requisitos de notificação obrigatória de acordo com o 
enquadramento fixado.

A partir da divergência de posicionamentos apresentados nos autos — 
de um lado, as requerentes alegando se tratar de contrato associativo e, de 
outro lado, a Seara defendendo configurar um contrato com natureza de “joint 
venture contratual” — a SG teceu uma ampla análise quanto à classificação 
das joint ventures no contexto concorrencial brasileiro e o entendimento deste 
CADE a respeito da matéria.

Verificando a existência de dois tipos de joint ventures, a societária e a 
contratual, a SG observou que aquela destacada no art. 90, IV, da Lei de Defesa 
da Concorrência se consubstanciaria na joint venture societária, de modo que 
a denominada joint venture contratual seria uma espécie de sinônimo de 
contratos associativos.

Por esse motivo, o enquadramento da Operação se daria a partir da 
natureza de um contrato associativo, cuja análise ocorre de acordo com os 
requisitos da Resolução nº 17/2016. O não conhecimento da Operação se 
deu, portanto, em decorrência do não preenchimento do requisito temporal 
identificado no art. 2º, caput, uma vez que o contrato em tela tem duração de 
apenas 12 (doze) meses.

Ainda, a SG afastou a necessidade de abertura do APAC requerido pela 
Seara por concluir que a Operação não era de notificação obrigatória (fato 
esse que elide a preocupação quanto à consumação prévia dos atos pelas 
requerentes).

Cumpre salientar que a conclusão pelo não conhecimento da Operação 
obsta a necessidade de análise de mérito quanto a possíveis riscos concor
renciais, mormente quando o próprio estudo dos termos do contrato e das 
informações complementares permitem essa constatação pelo órgão avaliador.

A esse respeito, a SG assinalou que, mesmo que a operação fosse conhe
cida, os dados apresentados nos autos não revelam indícios de alterações 
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relevantes na dinâmica concorrencial, especialmente pelo fato de que 
[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES].

Não obstante as considerações feitas pela Superintendência, passo a 
analisar os requisitos de conhecimento da Operação.

v. dos fatos abordados nos autos e das obrigações previstas 
no contrato

Inicialmente, pontuase que os requisitos de faturamento para notificação 
de operações a este CADE — estabelecidos pelo art. 88 da Lei nº 12.529/2011 e 
alterados pela portaria interministerial MJ/MF nº 994/2012 — são cumpridos 
pelas requerentes. Resta analisar, portanto, a natureza do contrato firmado 
entre as partes, para fins de verificação da obrigatoriedade de sua submissão 
à análise perante esta Autarquia.

Na forma do art. 90, IV, da Lei de Defesa da Concorrência, realiza-se um 
ato de concentração quando 2 (duas) ou mais empresas celebram contrato 
associativo, consórcio ou joint venture.

Nesse contexto, as requerentes notificaram a presente Operação ad 
cautelam, pois, ainda que enquadrado sob a natureza de contrato associativo, 
o acordo firmado entre as partes não preencheria o requisito objetivo de 
duração mínima de 2 (dois) anos previsto pela Resolução CADE nº 17/2016.

Conforme prevê o art. 2º da Resolução em comento, para que um contrato 
associativo seja notificado ao CADE, é preciso que preencha 4 (quatro) 
requisitos, quais sejam: (i) requisito temporal de duração igual ou superior a 
dois anos; (ii) estabelecimento de empreendimento comum para exploração 
de atividade econômica; (iii) compartilhamento dos riscos e resultados da 
atividade econômica que constitua objeto do contrato; e (iv) as empresas 
envolvidas devem ser concorrentes no mercado relevante objeto do contrato. 
Vejamos:

Art. 2º Considerase associativos quaisquer contratos com duração igual 
ou superior a 2 (dois) anos que estabeleçam empreendimento comum 
para exploração de atividade econômica, desde que, cumulativamente:
I — o contrato estabeleça o compartilhamento dos riscos e resultados 
da atividade econômica que constitua o seu objeto; e
II — as partes contratantes sejam concorrentes no mercado relevante 
objeto do contrato.
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§1º Para os efeitos desta Resolução, considera-se atividade econômica 
a aquisição ou a oferta de bens ou serviços no mercado, ainda que sem 
propósito lucrativo, desde que, nessa hipótese, a atividade possa, ao 
menos em tese, ser explorada por empresa privada com o propósito de 
lucro.

O requisito de estabelecimento de empreendimento comum depende 
do grau e da forma de cooperação exercida entre as empresas, e cuja análise 
das cláusulas contratuais da presente Operação permitem concluir pelo seu 
preenchimento.

A delimitação de um “empreendimento comum” se dá a partir da 
verificação de uma estrutura de governança que coordene as decisões das 
partes, que se darão de forma conjunta, exatamente na linha jurisprudencial 
desta Autarquia. Confirase, a respeito, o seguinte trecho extraído do voto 
do exconselheiro João Paulo de Resende nos autos do Ato de Concentração  
nº 08700.002276/2018-84 (Tim Celular S.A e Oi Móvel S.A):

Empreendimentos comuns nem sempre são denominados como 
tal no instrumento contratual. É preciso entender se há de fato um 
empreen dimento comum decorrente da relação entre as partes, inde-
pendentemente se tal nome é atribuído ao resultado da relação 
comercial.
A jurisprudência do CADE tem evoluído na delimitação deste conceito, 
sendo que as decisões mais recentes2 têm exigido que a atividade objeto 
do contrato possa ser prestada de forma isolada e que haja alguma 
estrutura de governança a reger decisões conjuntas das partes. Ou seja, 
buscase distinguir os casos em que as empresas decidem de forma 
isolada onde e como construir, configurar e operar seus ativos (no caso 
em tela, suas redes), daqueles casos em que essas atividades ocorrem 
de forma coordenada, contratualmente ou não.

Veja nesse mesmo sentido o entendimento da Superintendência 
-Geral no Parecer nº 4/2017, elaborado no âmbito do Ato de Concentração  
nº 08700.002529/2017-39:

2 Por exemplo, os casos de VSA no setor de transporte marítimo de cargas (Consulta  
nº 08700.008081/2016-86).
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Trata-se, como escrito na norma, de um empreendimento comum, 
semelhante ao exercício conjunto de uma “empresa” (na correta con
ceituação do direito societário, em que “empresa” é a atividade e não a 
pessoa física ou jurídica que a exerce, que é o “empresário”), só que por 
uma via contratual e não por laços societários.

E esse requisito pode ser verificado na seguinte cláusula, que conta com 
[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES]

[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES]
[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES].
[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES].
[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES]
Quanto ao requisito relativo ao compartilhamento dos riscos e resultados 

da atividade econômica que constitua objeto do contrato, é certo que ele vai 
além da mera repartição de lucros ou custos, e não se confunde com a simples 
verificação de receitas, faturamentos e prejuízos do ponto de vista contábil.

Como se extrai de precedentes deste CADE,3 o compartilhamento de 
riscos e resultados em um contrato associativo representa a identificação da 
participação de uma parte no resultado obtido pela outra, como no pagamento 
por desempenho ou com base na receita decorrente das vendas da parte que 
receberá os produtos fornecidos.

No caso concreto, o contrato firmado pelas requerentes prevê que 
[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES]

[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES]
A esse respeito, também se extrai do voto do exConselheiro João Paulo 

de Resendo nos autos do AC nº 08700.002276/201884 que o “compartilhamento 
de riscos e resultados não se dá necessariamente pelo lado da receita, podendo se dar 
também pelo lado da despesa”, que é exatamente a circunstância observada no 
contrato firmado entre as requerentes. Concluise, portanto, pelo devido 
preenchimento do requisito de compartilhamento de riscos e resultados.

Por fim, as empresas requerentes são concorrentes no mercado de pro
dução e comercialização de margarinas em território nacional, restando 
preenchido o requisito previsto pelo art. 2º, II, da Resolução nº 17/2016.

3 AC nº 08700.002276/2018-84 (TIM e OI); AC nº 08700.006163/2019-39 (Telefônica e TIM); 
Consulta nº 08700.008419/2016-08 (Warner Bros. e EA); AC nº 08700.004835/2019-71 — (Johnson 
& Johnson e Cellera Farmaceutica). AC nº 08700.001943/2020-26 — (Novartis Biociências S.A 
e Divcom S.A.).; AC nº 08700.002560/2020-75 — (Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. e Piramal 
Critical Care).
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Partindo das considerações feitas alhures, observa-se que, apesar de 
possuir a natureza de um contrato associativo, o acordo firmado não preenche 
o requisito objetivo de temporalidade mínima de 2 (dois) anos, motivo pelo 
qual não é de notificação obrigatória a este CADE.

No entanto, a controvérsia estabelecida pela terceira interessada Seara 
foi no sentido de que o contrato em questão envolveria o licenciamento de 
marca para uso exclusivo e implicaria em mais do que um mero contrato 
de manufatura por encomenda, isto é, acarretaria na transferência de market 
share e de poder de mercado para a BRF, com uma consequente concentração 
horizontal entre as requerentes.

Por esse motivo, a Seara entende que o contrato em questão não se trata 
de apenas um contrato associativo, mas sim se assemelharia a uma “joint 
venture contratual”, importando em necessária notificação a este CADE, 
independentemente do critério de duração.

Antes de se adentrar na diferenciação existente entre joint ventures e 
contratos associativos, com vistas a sanar as dúvidas existentes em relação 
a estas duas modalidades de negócio jurídico, impende realizar um breve 
retrospecto acerca da evolução do entendimento deste CADE acerca de 
contratos associativos, bem como os motivos pelos quais foram estabelecidos 
os requisitos presentes na Resolução nº 17/2016, mormente no tocante ao 
requisito objetivo temporal.

vI. evolução do entendimento quanto aos contratos 
associativos e estabelecimento de critérios de notificação 
ao CAde. da Resolução nº 14/2010 à Resolução nº 17/2016

Extraise do art. 54 da antiga Lei de Defesa da Concorrência — Lei  
nº 8.884/1994 — que a submissão de operações para análise do CADE se 
baseava genericamente nos atos que pudessem “limitar ou de qualquer forma 
prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de 
bens ou serviços”.

O antigo diploma legal possuía, portanto, uma redação muito ampla 
quanto à caracterização de atos de concentração, além da própria ausência de 
cri térios objetivos para sua notificação à autoridade de defesa da concorrência. 
Esse fato, além de gerar insegurança jurídica, dificultava que os administrados 
compreendessem com precisão quais negócios jurídicos deveriam passar pela 
análise e aprovação do CADE.
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Um dos avanços que a Lei nº 12.529/2011 trouxe em relação à lei antiga foi 
exatamente o de objetivar as hipóteses de atos de concentração que deveriam 
ser submetidos ao escrutínio da autoridade de defesa da concorrência, 
tornando mais eficiente o controle prévio de estruturas ao possibilitar que os 
agentes econômicos identificassem com clareza as operações de notificação 
obrigatória.

Não obstante a objetivação dos critérios de notificação de operações ao 
CADE com o fim de dar mais eficiência ao controle de estruturas, é certo 
que a Lei antitruste não os atribuiu para privilegiar a forma da operação em 
detrimento de sua possibilidade de alteração da concorrência nos mercados.

Nessa toada, extraise do Voto do exConselheiro Marcos Paulo Veríssimo 
no Ato de Concentração nº 08012.002870/201238 que a configuração de um 
Ato de Concentração econômica pode ocorrer de (a) concentrações formais 
de empresas, como merges and acquisitions e a (b) criação de novas sociedades, 
além de (c) arranjos puramente contratuais, que não envolvam a criação de 
uma nova empresa — isto é, não depende de fórmulas prévias, devendo ser 
avaliada na realidade sua capacidade de produção de concentração econômica.

Ao definir em seu art. 88 o enquadramento de operações como atos de 
concentração notificáveis ao CADE, a nova Lei de Defesa da Concorrência 
incluiu os contratos associativos no inciso IV. No entanto, a norma não definiu 
os critérios de enquadramento de contratos como associativos, de forma 
que a problemática de indefinição quanto à notificação de certos gêneros de 
negócios jurídicos ao CADE permanecia, ainda que em menor grau.

Os debates em torno de contratos associativos notificados ao CADE se 
tornaram bastante intensos nos anos de 2012 e 2013,4 em que foram notificadas 

4 Ato de Concentração nº 08700.008736/2012-92 (Petrobrás Distribuidora S.A. e Consórcio 
MPEC);
Ato de Concentração nº 08700.000548/2013-05 (TIM Celular S.A., Brasil Telecom e TNL PCS 
S.A.);
Ato de Concentração nº 08700.010858/2012-49 (TAM Linhas Aéreas S.A. e American Airlines, 
Inc.);
Ato de Concentração nº 08700.003536/2013-24 (Claro S.A., Empresa Brasileira de Teleco-
municações S.A. — Embratel e Primesys Soluções Empresariais S.A., Telefônica Brasil S.A. e 
Vivo S.A.);
Ato de Concentração nº 08700.007347/2013-20 (Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda e Whirlpool 
S.A.);
Ato de Concentração nº 08700.005590/2014-95 (Arete Editorial S.A. (“Lance!”), Editora 
Gazeta do Povo S.A. (“Gazeta do Povo”), Empresa Folha da Manhã S.A. (“Folha”), Correio 
Popular S.A. (“Correio Popular”), Empresa Jornalística O Povo S.A. (“O Povo”), Infoglobo 
Comunicação e Participações S.A. (“O Globo”), O Estado de S. Paulo S.A. (“Estadão”), RBS — 
Zero Hora Editora Jornalística S.A. (“Zero Hora”) e S.A. A Gazeta (“A Gazeta”);
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operações de contratos associativos, sendo alguns deles julgados nos mesmos 
anos.

Sem pretender adentrar no exame de cada um desses precedentes, a 
questão que importa para a presente análise diz respeito à série de questio
namentos levantados acerca do que se consideraria como um contrato asso
ciativo para fins de apreciação pela autoridade antitruste, uma vez que cada 
um dos casos possuía certas especificidades e não existia nenhuma norma que 
definisse critérios com esse fim.

Em linha com as mudanças feitas na nova Lei de Defesa da Concorrência 
e, de forma a conferir maior segurança jurídica e previsibilidade em relação à 
notificação de contratos associativos, em 2014, o CADE colocou em consulta 
pública proposta de resolução com a finalidade de objetivar os casos de 
notificação de operações referentes a contratos associativos.

Naquele ano foi editada a Resolução nº 10/2014, que disciplinou pela 
primeira vez as hipóteses de notificação da celebração de contratos associa
tivos. A Resolução estabelecia, nos termos do art. 90, IV, da Lei de Defesa da 
Concorrência, os seguintes critérios para que um acordo se enquadrasse nessa 
definição:

i. Contratos com duração superior a 2 (dois) anos;
ii. Cooperação horizontal ou vertical, ou compartilhamento de riscos 
que acarretem em uma relação de interdependência, que era presumido 
quando:
a. As partes estão horizontalmente relacionadas no objeto do contrato 
e com participação de mercado conjunta igual ou superior a 20%; ou
b. As partes estão verticalmente relacionadas no objeto do contrato, 
desde que (b.1) pelo menos uma delas detenha participação superior a 
30% em um dos mercados verticalmente relacionados; e (b.2) o contrato 
estabeleça relação de exclusividade, ou compartilhamento de receitas 
ou prejuízos entre as partes contratantes.

Ato de Concentração nº 08012.002870/201238 (Monsanto do Brasil Ltda. e Syngenta Proteção 
de Cultivos Ltda); Ato de Concentração nº 08012.006706/2012-08 (Monsanto do Brasil Ltda. 
e Nidera Sementes Ltda.); Ato de Concentração nº 08700.003898/2012-34 (Monsanto do 
Brasil Ltda. e Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola — Coodetec); Ato de Concentração  
nº 08700.003937/2012-01 (Monsanto do Brasil Ltda. e Don Mario Sementes Ltda.).
Ato de Concentração nº 08700.004957/201372 (Monsanto do Brasil Ltda. e Bayer S.A.);
Ato de Concentração nº 08700.006336/2013-23 (Monsanto do Brasil Ltda. e Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária — Embrapa).
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Apesar da tentativa de objetivar os critérios de notificação de contratos 
associativos, a Resolução nº 10/2014 acabou sendo alvo de diversas críticas, 
principalmente no tocante à amplitude que o critério por índice de market 
share gerava. Partindo desse parâmetro, muitos contratos que não eram 
efetivamente associativos deveriam ser notificados, da mesma forma que 
contratos genuinamente associativos poderiam ser deixados de fora.

A esse respeito, confira o trecho a seguir, referente aos principais 
problemas encontrados na referida resolução:

Embora sejam mais precisos que o termo legal, o novo regramento 
ainda dá margem para dúvidas quanto à generalidade e abrangência 
do conceito, visto que os principais elementos dos critérios regulamen
ta res referem-se às partes, e não aos termos do contrato em si. Ade mais,  
as referências a participações de mercado podem gerar dúvidas nos 
casos em que não haja uma jurisprudência sedimentada sobre a de
finição do respectivo mercado relevante. Finalmente, a Resolução  
n. 10/2014 tende a exigir a submissão de um conjunto grande de contratos 
sem impacto concorrencial relevante em mercados oligopolizados em 
que empresas necessitam se relacionar com seus concorrentes.5

Com vistas a sanar os referidos óbices, a autoridade de defesa da 
concorrência brasileira editou a Resolução nº 17/2016 — que se encontra 
atual mente em vigor —, estabelecendo as seguintes condições para o enqua
dramento de um contrato como associativo:

Art. 2º Considera-se associativos quaisquer contratos com duração igual ou 
superior a 2 (dois) anos que estabeleçam empreendimento comum para 
exploração de atividade econômica, desde que, cumulativamente:
I — o contrato estabeleça o compartilhamento dos riscos e resultados da 
atividade econômica que constitua o seu objeto; e
II — as partes contratantes sejam concorrentes no mercado relevante 
objeto do contrato.
§ 1º Para os efeitos desta Resolução, considerase atividade econômica a 
aquisição ou a oferta de bens ou serviços no mercado, ainda que sem 

5 PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; CASAGRANDE, Paulo Leonardo. Direito concorrencial: 
doutrina, jurisprudência e legislação. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 5657.
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propósito lucrativo, desde que, nessa hipótese, a atividade possa, ao menos em 
tese, ser explorada por empresa privada com o propósito de lucro.

Partindo do racional adotado pelo CADE para a reformulação da Reso-
lução, as mudanças se deram no sentido de simplificar os critérios de notifi
cação e eliminar os parâmetros de market share, resultando em:

1. Estabelecimento de maior foco na ideia de “empreendimento 
comum”;
2. Eliminação da referência expressa a contratos puramente verticais;
3. Eliminação do critério de relação exclusiva e de participação de mer
cado;
4. Estabelecimento do compartilhamento de receitas ou prejuízos 
quanto aos riscos e resultados.

A observação dessas alterações permite afirmar que a nova regra estabe
lecida é mais seletiva e menos onerosa às empresas, restringindo a ideia de 
contratos associativos apenas àqueles que tenham um impacto mais estrutural 
e duradouro no mercado.

O ponto que merece destaque no presente caso diz respeito ao requisito 
temporal, que foi mantido praticamente inalterado desde a resolução ante
rior, sob a percepção de que o prazo mínimo de 2 (dois) anos contempla a 
permanência mínima necessária de um acordo entre empresas aptas a gerar 
alterações significativas no ambiente concorrencial.

Esse parâmetro de estabilidade reflete a medida que um contrato 
asso ciativo implica, necessariamente, na permanência e continuidade do 
empreendimento, de forma a alcançar o fim comum estabelecido.

A cooperação entre as partes com vistas a alcançar um fim comum — que 
é justamente o parâmetro de estabelecimento do requisito do empreendimento 
comum — vai de encontro ao cumprimento de simples obrigações isoladas, 
que poderiam ser adimplidas em um curto período de tempo.

E essa finalidade partilhada entre as partes de um negócio requer a cons
trução de um vínculo duradouro, sem o qual não se poderia alcançála. Não 
se trata, portanto, do cumprimento de meras obrigações isoladas por um 
curto período de tempo.

Ao estabelecer a obrigatoriedade de notificação de contratos associati vos 
à autoridade antitruste, a Lei de Defesa da Concorrência os classificou como 
uma espécie de ato de concentração no direito concorrencial brasileiro, cuja 
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importância para o controle prévio de estruturas decorre justamente de sua 
capacidade de provocar alterações significativas e prolongadas no mercado 
afetado.

No direito comparado, muito antes da edição da primeira Resolução 
relativa a contratos associativos pelo CADE, o Conselho da União Europeia 
estabeleceu no Regulamento (CE) nº 139/2004 que a estrutura de um mercado 
só é afetada a partir de concentrações econômicas que possuam algum grau 
de durabilidade — sendo esse, inclusive, um dos critérios adotados para a 
definição de “concentração”.6

A própria experiência deste Conselho já pôde demonstrar que contra
tos com duração inferior a 2 (dois) anos apresentam baixo potencial ofensi
vo concorrencial, visto que raramente possuem o objetivo, a potencialidade 
ou a possibilidade de estabelecer uma estrutura econômica distinta daquela 
preexistente e capaz de alterar a dinâmica de concorrência no mercado.7

Dessa forma, o estabelecimento na Resolução nº 17/2016 do critério de 
duração mínima de 2 (dois) anos para os contratos associativos representa a 
busca do CADE pela conformidade de suas resoluções com a Lei nº 12.529/2011, 
em que a estabilidade e duração prolongada de uma relação entre empresas 
é pressuposto básico para que possa realizar mudanças permanentes na 
estrutura dos mercados, e, portanto, para desencadear a necessidade de 
atuação do controle de estruturas a cargo da Autarquia.

Este raciocínio é corroborado pelo entendimento da exconselheira Ana 
Frazão, ao afirmar que “a mera existência de cooperação entre as empresas, mesmo 
quando ocorre em grau intenso e diferenciado, tal como normalmente se verifica em 
contratos empresariais de longa duração ou contratos relacionais, não é suficiente, por 
si só, para ser considerada um ato de concentração.”.8

Foi baseada nessas premissas que a autoridade antitruste editou a Reso
lução CADE nº 17/2016 e adotou o critério de temporalidade de no mínimo 
2 (dois) anos para que um contrato associativo seja notificável. Não se trata, 
portanto, de um critério arbitrariamente estabelecido, de forma que não há 
como ser flexibilizado quando da análise de contratos tidos por associativos.

6 Regulamento (CE) nº 139/2004 — Artigo 3 — Definição de concentração — “A concentration 
shall be deemed to arise where a change of control on a lasting basis results from: […]”.

7 CAIXETA, Deborah Batista. Contratos associativos: características e relevância para o direito 
concorrencial das estruturas. Revista de Defesa da Concorrência — RDC, v. 4, n. 1, p. 122-123, 
maio 2016.

8 FRAZÃO, Ana. Direito da concorrência: pressupostos e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2017.  
p. 117.
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vII. definição de contratos associativos e joint venture

Os contratos associativos como gênero são contratos atípicos, figurando 
como expressão da autonomia privada para a criação de novos arranjos con
tratuais dentre as figuras preestabelecidas na legislação pátria. A difi culdade 
encontrada para sua delimitação exata reside no fato de se deparar com, nas 
palavras de Engrácia Antunes, “uma multiplicidade insistematizável de figuras 
contratuais que podem servir a cooperação entre empresas”.9

Como uma alternativa às formas tradicionais de organização societária, 
os contratos associativos possibilitam a combinação da estabilidade empre-
sarial com a flexibilidade do mercado, como uma terceira alternativa entre 
produzir bens e serviços dentro da própria organização ou comprá-los no 
mercado (make or buy).10

Não obstante existam empecilhos de natureza organizacional para uma 
predefinição de todas as modalidades de contratos associativos, a doutrina e a 
jurisprudência deste CADE já entenderam que as denominadas joint ventures 
figuram como uma das principais espécies de contratos associativos, assim 
como os consórcios, a sociedade e acordos parassociais.

Dito isso, importa esclarecer que o objetivo do legislador ao redigir o 
art. 90, IV, da Lei nº 12.529/2011 foi delimitar exemplificativamente, e não 
exaustivamente, as espécies do gênero contrato associativo, para fins de 
configuração de um ato de concentração.

Diante da infinidade de arranjos contratuais que podem ser feitos 
entre os particulares, a autoridade antitruste desenvolveu mecanismos de 
identificação de contratos meramente cooperativos daqueles que devem ser 
considerados como associativos com a obrigatoriedade de notificação.

Na esteira do quanto exposto no tópico anterior, os contratos associativos 
têm características de organização entre as partes para a regulação de um 
objetivo em comum, o que diminui sua autonomia como competidores em 
um mesmo mercado e, consequentemente, possui o condão de alterar essa 
dinâmica competitiva. Assim, a estabilidade da cooperação é uma das carac-
terísticas essenciais à caracterização desse tipo contratual.

9 ANTUNES, José Engrácia. The governance of corporate groups. In: ARAUJO, Danilo; WARDE 
JR., Walfrido (Org.). Os grupos de sociedades: organização e exercício da empresa. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 390.

10 FRAZÃO, Ana. Direito da concorrência: pressupostos e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2017.  
p. 203.
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As joint ventures, sejam elas contratuais ou societárias, são uma espécie de 
contratos associativos, de forma que possuem todas as características essen
ciais à sua configuração (empreendimento comum, compartilhamento de 
riscos e resultados e empresas concorrentes no mercado, além do requisito da 
estabilidade e permanência do negócio), mas com modulações diferentes que 
permitem estabelecer fins específicos para a sua existência, bem como ante a 
criação de um novo centro de controle da atividade empresarial.

Dessa forma, as joint ventures podem ser estabelecidas pelas partes 
para a realização de uma empresa comum, como contratos organizativos, 
ou como contratos de compartilhamento de controle empresarial, dentre 
outras finalidades, permitindo que os agentes expandam sua capacidade pro
dutiva, criando ou não uma nova personalidade jurídica. Por figurar como 
uma espécie de contrato associativo, o comportamento de cooperação entre 
as empresas exige uma relação prolongada, com vistas a permitir a devida 
harmonia entre os interesses dos agentes de forma compartilhada.

Não obstante figurarem como uma espécie de contrato associativo, as 
joint ventures possuem características próprias que as especificam em relação 
àquele tipo contratual, notadamente a formação de uma nova unidade 
empresarial. Esse entendimento pode ser verificado no próprio Parecer  
nº 70/2021 elaborado pela SG nos presentes autos, ao afirmar que:

17. Sob o viés concorrencial, na perspectiva dos acordos horizontais, 
Motta (2004) conceitua a joint venture como “acordos entre concorren
tes que cria uma nova entidade que executará algumas atividades ao 
invés dos sócios [parceiros]”.

Inclusive, a esse respeito, os atos de concentração já submetidos e anali
sados por este CADE que foram enquadrados como joint ventures envolveram 
a criação de uma nova unidade empresarial, isto é, um novo centro de controle 
com a previsão de duração superior a 2 (dois) anos.

Importante esclarecer apenas que por nova unidade empresarial se 
entende a comunhão de esforços entre os agentes para a constituição de 
um fenômeno econômico calcado no empreendimento em comum, e não 
necessariamente relativo a alterações nas personalidades jurídicas — esta 
alteração pode ocorrer ou não, a depender do tipo de joint venture criada, se 
apenas contratual ou societária.

Por essas razões, entendo que, apesar de suas especificidades, as joint 
ventures figuram como uma espécie de contrato associativo e, por esse motivo, 
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também se submetem aos critérios de notificação estabelecidos pela Resolução 
nº 17/2016, inclusive em relação ao critério temporal.

vIII.   do enquadramento da presente operação

Considerando as informações e os conceitos abordados nos tópicos 
ante riores, observase que o contrato firmado entre as requerentes possui 
características de um arranjo cooperativo, com o estabelecimento de uma 
organização estruturada, com o compartilhamento de riscos e resultados, e 
cujas partes são concorrentes no mercado afetado.

Essas características são atribuídas pela Resolução CADE nº 17/2016 
aos contratos associativos e que também se estendem às denominadas joint 
ventures, com a ressalva de que a geração de um ente com personalidade 
jurídica própria é característica exclusiva das joint ventures societárias.

Mesmo que se busque enquadrar o contrato em questão como uma joint 
venture, observase que, por possuir características de contrato associativo, 
deve se submeter à análise de conhecimento de acordo com o disposto na 
Resolução CADE nº 17/2016, na linha do quanto disposto pela SG no Parecer 
nº 70/2021.

In casu, apesar de o contrato firmado preencher os requisitos previstos 
pelos incisos I e II da referida resolução, o critério objetivo da temporalidade 
não foi alcançado, pois o tempo de vigência contratual previsto é de apenas 
12 (doze) meses.

No entanto, ainda que as requerentes tenham previsto a hipótese de não 
renovação do contrato, o próprio art. 3º da Resolução nº 17/2016 prevê que os 
contratos com duração inferior a 2 (dois) anos devem ser notificados ao CADE 
caso esse período venha a ser ultrapassado, previamente à sua renovação, de 
forma que a continuidade de sua vigência por prazo igual ou superior a dois 
anos dependerá da prévia aprovação pela autoridade antitruste. Confirase:

Art. 3º Os contratos com duração inferior a 2 (dois) anos ou por prazo 
indeterminado devem ser notificados, nos termos desta Resolução, 
caso o período de 2 (dois) anos, a contar da sua assinatura, venha a ser 
atingido ou ultrapassado.
Parágrafo único. Os contratos previstos no caput devem ser notificados 
previamente à sua renovação, e a continuidade da sua vigência por 
prazo igual ou superior a 2 (dois) anos dependerá da aprovação prévia 
do Cade.
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Dessa forma, caso o contrato firmado atinja ou ultrapasse o prazo esti
pulado na referida resolução, a notificação da operação será obrigatória à 
autoridade de defesa da concorrência, a partir de quando se analisará sua 
potencialidade de alteração do mercado afetado previamente ao atingimento 
desse prazo de 2 anos, evitando-se, com isso, a produção de efeitos duradouros 
no mercado sem a análise concorrencial correspondente.

IX. Análise de riscos à concorrência

Mesmo ante a identificação da desnecessidade de notificação da presente 
Operação, caso fosse passível de conhecimento por eventual preenchimento 
do requisito temporal, os elementos aventados nos autos demonstram que 
não são geradas preocupações concorrenciais.

Quanto à definição do mercado relevante, e em linha com precedentes 
deste CADE em que já se discutiu exaustivamente sobre essa questão,11 define
se sob a ótica do produto o mercado de margarinas e, sob a ótica geográfica, 
definese o território nacional.

No ponto, cumpre reiterar que a Operação consiste no licenciamento pela 
Upfield de uso da marca Becel à BRF, para o fim de produção e distribuição 
de margarinas por conta da própria Upfield. Assim, caberá à Upfield a ges
tão estratégica do negócio e à BRF atribuições operacionais envolvendo a 
produção e a distribuição das margarinas, conforme definido pelas cláusu las 
2 a 6 do contrato.

As partes manterão sua independência, não havendo qualquer altera ção 
na estrutura societária das empresas e também não será adquirido nenhum 
ativo. As decisões estratégicas relativas à marca Becel permanecerão como 
atribuição da Upfield, e a troca de informações necessárias à logística de 
produção e distribuição do produto seguirão regras de governança conforme 
pactuado nas cláusulas 3.6, 6.2, 14.1 e 14.3.

[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES].
[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES]
[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES].

11 Ato de Concentração nº 08012.004423/200918 (Requerentes Sadia S.A. e Perdigão S.A); Ato 
de Concentração nº 08700.003979/201820 (Requerentes Bunge Alimentos S.A., Unilever 
Brasil Ltda e Sigma Brasil Holding Ltda.); Ato de Concentração nº 08700.001134/202014 
(Requerentes Seara Alimentos Ltda. e Bunge Alimentos S.A.).
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[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES].
[ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES].
Partindo, portanto, de uma análise clássica nos termos do Guia de 

Atos de Concentração Horizontal desta Autarquia, chegase à definição  
de mercado relevante conforme exposto acima. Ainda nessa linha, a verifi
cação do ΔHHI permite concluir pela baixa alteração no nível de concen
tração e, por conseguinte, de poder de mercado, o que torna desnecessária a 
avaliação da probabilidade.

X. Conclusão

Em síntese, a análise realizada possibilitou verificar que a operação em 
questão se enquadra em um caso de contrato associativo, considerando suas 
características de estabelecimento de um empreendimento conjunto para um 
fim comum, o compartilhamento dos riscos e resultados entre os dois agentes 
envolvidos, e as duas empresas configuram como concorrentes no mercado 
nacional de margarinas.

Mesmo que se cogite o enquadramento da Operação como uma joint 
venture contratual — o que não ocorre, contudo, pela ausência de estruturação 
de uma empresa comum —, compreendese que as joint ventures figuram 
hoje como espécies do gênero contrato associativo. Dessa forma, para fins 
de notificação ao CADE, devese considerar o preenchimento de todos os 
requisitos previstos pela Resolução nº 17/2016.

Como a operação em questão prevê a duração do contrato para apenas 
12 (doze) meses, ela não se encaixa no requisito temporal previsto pelo art. 2º,  
caput, da referida resolução, motivo pelo qual concluise por acertada a de
cisão da SG pelo seu não conhecimento.

Ainda que assim não fosse, isto é, caso a Operação preenchesse os requi
sitos para notificação do ato de concentração, a análise perfunctória dos 
riscos à concorrência demonstrou que não há qualquer probabilidade de 
concentração horizontal decorrente da atuação conjunta das requerentes, 
especialmente se considerado o prazo de 12 meses dessa atuação.

Considerando, portanto, que a Operação não se enquadra como de noti
ficação obrigatória, rejeitase a abertura de APAC em desfavor das reque
rentes, por não haver qualquer prejuízo na consumação dos atos antes que se 
findasse a análise por este CADE.
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dispositivo

Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso interposto pela 
terceira interessada, com a consequente manutenção da decisão proferida 
pela Superintendência Geral no Despacho nº 315/2021.

MAURICIO OSCAR BANDEIRA MAIA
Conselheiro-Relator

(assinado eletronicamente)
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Direito de acesso à informação de 
serviços auxiliares

Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Acórdão

Após o voto do Conselheiro vistor, o Conselho, por unanimidade, aprovou 
a Resolução, nos termos do voto do Relator, que acatou as observações do 
Conselheiro Mário Guerreiro. Ausente, em razão da vacância do cargo, o 
representante do Ministério Público da União. Presidiu o julgamento o Ministro 
Luiz Fux. Plenário, 20 de abril de 2021. Presentes à sessão os Excelentíssimos 
Senhores Conselheiros Luiz Fux, Maria Thereza de Assis Moura, Emmanoel 
Pereira, Luiz Fernando Tomasi Keppen, Rubens Canuto, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Mário Guerreiro, Candice L. Galvão Jobim, Flávia Pessoa, Ivana 
Farina Navarrete Pena, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, André Godinho, 
Maria Tereza Uille Gomes e Luiz Fernando Bandeira de Mello.

Autos: Ato Normativo — 0007427-48.2018.2.00.0000

Relatório

Cuida-se de Procedimento instaurado, em 03 de setembro de 2018, 
para propositura de Ato Normativo (Ato nº 000742748.2018.2.00.0000), que 
teve início em razão de ofício remetido, em 16 de abril de 2018, pelo meu 
antecessor, o Conselheiro Valdetário Andrade Monteiro, à então Presidente 
do CNJ, Ministra Cármen Lúcia (Id 3235570).
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No dia 16 de abril de 2018, em atenção ao deliberado pela maioria dos 
membros do Plenário deste Conselho, nos autos do Pedido de Providências 
(PP) n. 0004733-14.2015.2.00.0000, durante a 270ª Sessão Ordinária, e em 
consonância com a Portaria/CNJ n. 63/2017 da Presidência, solicitou-se a 
abertura de procedimento para a alteração de dispositivos da Resolução/
CNJ n. 215,1 editada em 16 de dezembro de 2015.

A modificação no referido Ato almeja compatibilizar a Resolução em 
vigor ao entendimento do Plenário e à Portaria/CNJ n. 63/20172 da Presidência, 
além da Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o inciso XXXIII do artigo 
5º; o inciso II do § 3º do artigo 37 e o § 2º do artigo 216, todos da Constituição 
Federal.

O presente procedimento teve seu pedido de inclusão em pauta de 
julgamento plenário formulado em 31 de outubro de 2018, pelo Conselheiro 
Valdetário Andrade.

Porém, foi incluído pela primeira vez em 09 de abril de 2019 e adiado para 
a sessão do dia 23 de abril de 2019, quando foi retirado de pauta em razão de 
manifestações de ALEXIS MENDONÇA CAVICHINI T. DE SIQUEIRA, oficial 
de registro de imóveis do 4º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro-
RJ; da ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL 
(ANOREG/BR) e da ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ANOREG-RJ).

Tais petições, em síntese, sustentam a tese de que “não se justifica a alteração 
normativa, haja vista que a Lei de acesso à informação (LAI) é inaplicável aos notários 
e registradores” (Id 3610985).

Partem, o interessado e as interessadas, do entendimento de que os emo
lumentos não podem ser classificados como receita pública, sendo inaplicáveis 
à espécie os fundamentos da Suspensão de Segurança n. 3.902, que tramitou 
no Supremo Tribunal Federal (STF), para, ao cabo, manifestarem-se pela 
desnecessidade de alteração normativa.

Caso vencidos, entendem que eventual acesso a esses dados seja dispo ni
bilizado mediante prévia identificação do interessado, mantendose o previsto 
no art. 6º, § 2º e § 3º da Resolução/CNJ n. 215/2015.

O presente procedimento, em razão da vacância de titular neste gabinete 
durante os meses de junho a outubro de 2019 e por não se tratar de medida 
regimentalmente urgente, foi concluso ao gabinete em setembro de 2019.

1 Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2236. Acesso em: 29 abr. 2020.
2 Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2456. Acesso em: 29 abr. 2020.
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Em 28 de outubro de 2019, após análise do feito, “considerando a expertise 
da Corregedoria Nacional de Justiça na temática de serviços extrajudiciais (atividades 
notariais e registrais)”, encaminhei o feito ao Corregedor Nacional de Justiça, 
para eventual contribuição de modo a auxiliar na deliberação deste Subscritor.

Em 27 de abril de 2020, voltaram os autos com o Parecer de Id 394955, 
elaborado pelo Eminente Corregedor Nacional de Justiça, o Ministro 
Humberto Martins, que concluiu pela possibilidade “de alteração da Resolução 
n. 215/2015 deste Conselho Nacional de Justiça para incluir notários e registradores 
de todo o País”.

É o relatório.

voto

Fundamentação

Como relatado, trata-se de procedimento autuado em 03 de setembro de 
2018, por meio do qual se propõe Ato Normativo com vistas a fornecer redação 
adequada à Resolução/CNJ n. 215/2015, em razão do quanto deliberado, em 
dia 16 de abril de 2018, pelo Plenário deste Conselho, nos autos do Pedido de 
Providências n. 0004733-14.2015.2.00.0000 (270ª Sessão Ordinária):

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVI-
DÊNCIAS. DIVULGAÇÃO DO FATURAMENTO DAS SERVENTIAS 
EXTRAJUDICIAIS. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. GARANTIA 
DO DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DO PRINCÍPIO 
DA PUBLICIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A consolidação do regime democrático se dá por meio da participação dos 
cidadãos na fiscalização e controle da Administração Pública lato sensu e, 
portanto, não pode vicejar sem a garantia de acesso a informações de interesse 
coletivo produzidas ou custodiadas pelo Estado.
2. A atuação dos cartorários extrajudiciais não pode ser dissociada dos preceitos 
constitucionais e legais que asseguram o dever de transparência, pois, embora 
por delegação em caráter privado, prestam serviço público.
3. A plena divulgação do faturamento das serventias extrajudiciais no 
sistema Justiça Aberta, para além de não contrariar nenhuma norma, confere 
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prevalência às em vigor e mostra-se consentânea com o interesse público, com a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com os procedimentos adotados 
pelo Conselho Nacional de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.

Com efeito, a alteração ora proposta para Resolução/CNJ n. 215/2015 
pretende compatibilizar a Resolução em vigor ao entendimento do Plenário e 
a outros dispositivos legais e constitucionais: Lei n. 12.527, de 18 de novembro 
de 2011,3 e o inciso XXXIII4 do artigo 5º; o inciso II5 do § 3º do artigo 37 e o § 2º 
do artigo 216,6 todos da Constituição Federal.

Temse, ainda, que em 23 de agosto de 2018, na Ação Ordinária n. 2367/
DF, relatada pelo Ministro Roberto Barroso, consolidou-se, no STF, o enten-
dimento de que “não há violação à intimidade ou à vida privada na divulgação 
nominal e pormenorizada da remuneração de magistrados, pois os dados são de 
interesse público e a transparência se impõe”. A decisão está assim ementada:

3 Íntegra disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/lei/l12527.htm. 
Acesso em: 29 abr. 2020.

4 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[…]
XXXIII — todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado;

5 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
disciplinadas em lei.
[…]
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e 
indireta, regulando especialmente:
[…]
II — o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

6 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
[…]
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental 
e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
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DIREITO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÕES nºs 151/2012 e 215/2015, 
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DIVULGAÇÃO DE REMU-
NERAÇÃO.
1. Não há violação à intimidade ou à vida privada na divulgação nominal e 
pormenorizada da remuneração de magistrados, pois os dados são de interesse 
público e a transparência se impõe. Precedentes.
2. A jurisprudência do STF entende prevalecer, no caso, o princípio da 
publicidade administrativa, que concretiza a República como forma de governo.
3. Pedido julgado improcedente.

Entendimento similar havia sido firmado pelo Plenário do Supremo no 
julgamento da SS 3.902AgR, de relatoria do então Ministro Ayres Britto, 
ocasião em que se estabeleceu que a divulgação nominal da remuneração dos 
servidores públicos na internet não viola o direito à intimidade e à privacidade, 
conforme a ementa abaixo:

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS QUE IMPEDIAM A 
DIVULGAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DE INFORMAÇÕES 
FUNCIONAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUSIVE A RES-
PEC TIVA REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE SUS-
PENSÃO PELO PRESIDENTE DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. 
CON FLITO APARENTE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO 
A INFORMAÇÃO DE ATOS ESTATAIS, NELES EMBUTIDA A FOLHA 
DE PAGAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS. PRINCÍPIO 
DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO RECONHECIMEN-
TO DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE, INTIMIDADE E SEGURANÇA 
DE SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVOS DESPROVIDOS. 1. Caso em que 
a situação específica dos servidores públicos é regida pela 1ª parte do inciso 
XXXIII do art. 5º da Constituição. Sua remuneração bruta, cargos e funções 
por eles titularizados, órgãos de sua formal lotação, tudo é constitutivo de 
informação de interesse coletivo ou geral. Expondo-se, portanto, a divulgação 
oficial. Sem que a intimidade deles, vida privada e segurança pessoal e familiar 
se encaixem nas exceções de que trata a parte derradeira do mesmo dispositivo 
constitucional (inciso XXXIII do art. 5º), pois o fato é que não estão em jogo 
nem a segurança do Estado nem do conjunto da sociedade. 2. Não cabe, no 
caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da divulgação 
em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; 
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ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo “nessa 
qualidade” (§ 6º do art. 37). E quanto à segurança física ou corporal dos 
servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que ela resultará um tanto ou 
quanto fragilizada com a divulgação nominalizada dos dados em debate, mas é 
um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se revelar 
o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No mais, é o preço que 
se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano. 
3. A prevalência do princípio da publicidade administrativa outra coisa não 
é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a República enquanto 
forma de governo. Se, por um lado, há um necessário modo republicano de 
administrar o Estado brasileiro, de outra parte é a cidadania mesma que tem 
o direito de ver o seu Estado republicanamente administrado. O “como” 
se administra a coisa pública a preponderar sobre o “quem” administra —  
falaria Norberto Bobbio —, e o fato é que esse modo público de gerir a máquina 
estatal é elemento conceitual da nossa República. O olho e a pálpebra da 
nossa fisionomia constitucional republicana. 4. A negativa de prevalência 
do princípio da publicidade administrativa implicaria, no caso, inadmissível 
situação de grave lesão à ordem pública. 5. Agravos Regimentais desprovidos. 
(SS 3902 AgR-segundo, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 
09/06/2011).

Noutra banda, nos autos do procedimento que se analisa, como citado, 
foi exarado Parecer do Eminente Corregedor Nacional de Justiça, cujo teor 
merece transcrição:

PARECER
Cuida-se de procedimento para construção de Ato Normativo n. 0007427-
48.2018, proposto pelo então Conselheiro deste Conselho Nacional de Justiça, 
Valdetário Andrade Monteiro, pugnando a “plena divulgação do faturamento 
das serventias extrajudiciais, sobretudo por se tratar de valores que são pagos 
pelos cidadãos, pela sociedade, e porque é essa transparência que permite o 
imprescindível exercício do controle”.
Manifestação de Alexis Mendonça Cavichini T. de Siqueira, registrador 
de imóveis, opinando pela não regulação em razão de se tratar de direito à 
intimidade e à privacidade (ID 3601714).
Manifestação da ANOREG favorável apenas à divulgação dos valores que são 
repassados aos Tribunais e a outras entidades e não dos valores relacionados 
aos emolumentos percebidos (ID 3606003).
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Despacho do relator enviando os autos a esta Corregedoria Nacional de Justiça 
para eventuais considerações sobre a matéria (ID 3765176).
É a síntese do necessário. Passo a opinar.
Inicialmente, deve-se deixar consignado que esta manifestação relaciona-
-se apenas e tão somente quanto à possibilidade de alteração da Resolução  
n. 215/2015 deste Conselho Nacional de Justiça, permitindo a plena divulgação 
do faturamento das serventias extrajudiciais.
Partindo dessa premissa, verifica-se que é perfeitamente possível a inclusão 
da divulgação do faturamento das serventias extrajudiciais de todo o 
País dentro do protocolo de transparência das atividades dos órgãos 
do Poder Judiciário.
Isto se dá em razão de a atividade extrajudicial brasileira ser um serviço 
regulado pelo Poder Judiciário, conforme dicção do art. 236 da CF.
Ora, se é um serviço regulado pelo Poder Judiciário, deve se submeter a todas 
as regras de transparência estabelecidas na Constituição Federal, em lei e em 
normas deste Conselho Nacional de Justiça.
O fato de os emolumentos serem pagos por particulares, pessoas físicas ou 
jurídicas não elide o dever de transparência, em razão de serem recebidos em 
decorrência da delegação pública outorgada pelo Poder Judiciário.
Delegatários, interinos e interventores exercem atividade análoga à atividade 
empresarial, porém se sujeitam a um regime de direito público.
O Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 1378MC, da Relatoria do Ministro 
Celso de Mello, sobre o tema assim se manifestou:

A atividade notarial e registral, ainda que executada no âmbito de serventias 
extrajudiciais não oficializadas, constitui, em decorrência de sua própria natu-
reza, função revestida de estatalidade, sujeitando-se, por isso mesmo, a um 
regime estrito de direito público. A possibilidade constitucional de a execução 
dos serviços notariais e de registro ser efetivada “em caráter privado, por dele-
gação do poder público” (CF, art. 236) não descaracteriza a natureza essen-
cial mente estatal dessas atividades de índole administrativa. As serventias 
extra ju diciais, instituídas pelo poder público para o desempenho de funções 
 técnico-administrativas destinadas “a garantir a publicidade, a autenticidade, a  
segu rança e a eficácia dos atos jurídicos” (Lei 8.935/1994, art. 1º), constituem 
ór  gãos públicos titularizados por agentes que se qualificam, na perspectiva das re-
la  ções que mantêm com o Estado, como típicos servidores públicos. (grifo nosso)
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É justamente esse regime de direito público que confere a possibilidade de os 
delegatários darem certeza e liquidez jurídica às relações interpartes.
Assim, pode-se concluir que, por ser a atividade extrajudicial um serviço 
delegado do Poder Judiciário, bem como serem os delegatários investidos de 
estatalidade, sujeitando-se a um regime estrito de direito público, não há 
dúvidas de que se sujeitam às regras de transparência previstas na Constituição 
Federal, nas normas legais e nas normas deste Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, é perfeitamente possível a alteração da Resolução  
n. 215/2015 deste Conselho Nacional de Justiça para incluir notários e 
regis tra dores de todo o País. (destacamos).

Portanto, tendo em vista todos os fundamentos expostos, são sugeridas 
as seguintes adequações na Resolução/CNJ n. 215/2015:

I) Incluir o termo “serviços auxiliares” nos artigos 1º, 2º, 7º, 8º e 21:
Art. 1º O acesso à informação previsto na Lei 12.527/2011, Lei de Acesso 
à Informação (LAI), e a transparência na divulgação das atividades dos 
órgãos do Poder Judiciário e serviços auxiliares seguem o disposto 
nesta Resolução.
Art. 2º Os órgãos administrativos, inclusive os serviços auxiliares, 
e judiciais do Poder Judiciário devem garantir às pessoas naturais e 
jurídicas o direito de acesso à informação, mediante procedimentos 
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão.
[...]
Art. 7º Cada órgão do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares 
disponibilizará, no respectivo sítio eletrônico oficial, em campo de 
destaque, atalho para acesso à página do Serviço de Informações ao 
Cidadão e ao Portal da Transparência.
[…]
Art. 8º Os órgãos do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares velarão 
pela efetiva proteção dos direitos arrolados no art. 7º da Lei 12.527/2011, 
no âmbito da respectiva administração.
[…]
Art. 21. As responsabilidades dos membros e servidores do Poder 
Judiciário e serviços auxiliares pelas infrações descritas no Capítulo V 
da Lei de Acesso à Informação serão devidamente apuradas de acordo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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com os procedimentos administrativos regulamentados pelas leis 
aplicáveis.
[...]
II) Alterar o art. 6º, § 2º:
Art. 6º Os sítios eletrônicos dos órgãos do Poder Judiciário deverão 
conter:
[…]
§ 2º As informações individuais e nominais da remuneração de 
mem bro ou servidor mencionadas na alínea “d” do inciso VII serão 
automa ti camente disponibilizadas para divulgação ampla aos cida
dãos e controle dos órgãos competentes.

III) Substituir a redação do § 3º do art. 6º:
Art. 6º
[…]
§ 3º. As serventias extrajudiciais deverão criar o campo “transparên
cia”, para dele constar, mensalmente, a) o valor obtido com emolu
mentos arrecadados, outras receitas, inclusive eventual remuneração 
percebida pelo responsável pela serventia e b) o valor total das des
pesas.

O Conselheiro Mário Guerreiro apresenta sugestões que, após acatamento, 
integram a minuta de ato que ora proponho.

dispositivo

Como exposto, segue a minuta de Resolução alteradora.
É o voto que submeto ao Egrégio Plenário.

Conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues
Relator


